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Introdução

A caprinovinocultura é uma atividade econômica de 
subsistência muito importante para a região nordeste do 
Brasil, que detém o maior rebanho do país [1]. O Brasil 
detém 22.487 mil cabeças, sendo 37 % de caprinos e 
63 % de ovinos. No ano de 1970 o efetivo caprino era 
da ordem de 14,6 mil animais, elevando-se para 8.236, 
5 mil em 2001. Já o de ovinos era da ordem de 18,3 mil 
animais, passando para 14,2 mil cabeças em 2001. Do 
efetivo nacional de caprinos, 1,4 % encontra-se na 
Região Norte, 93 % no Nordeste, 2,4 % no Sudeste, 1,9 
% no Sul e 1 % no Centro-Oeste. Com relação ao 
rebanho ovino, 2,8 % encontra-se na Região Norte, 49 
% no Nordeste, 2,8 % no Sudeste, 40 % no Sul e 4,9 % 
no Centro-Oeste [2]. A produção e a produtividade 
ainda são limitadas, por problemas sanitários, 
nutricionais e de manejo, incluindo assim o manejo
reprodutivo. Entre os fatores que afetam a 
produtividade e a saúde do rebanho, destacam-se as 
doenças parasitarias que acometem os caprinos e 
ovinos durante toda vida produtiva, sendo responsável 
por elevadas perdas econômicas, em decorrência de 
subdesenvolvimento, redução do consumo de 
alimentos, diminuição da produção de leite, baixa 
fertilidade, e em alguns casos alta taxa de mortalidade 
[3].

As doenças virais e bacterianas também afetam a 
produtividade do rebanho, causando diminuição da 
capacidade produtiva e problemas relacionado com a 
reprodução, acarretando a diminuição da taxa de 
concepção e maior intervalo entre partos [4]. 

Portanto, em vista da grande importância de certas 
doenças tanto na saúde animal como humana, o 
presente trabalho teve como objetivo detectar 

problemas de manejo em pequenas criações de 
caprinos e ovinos, para uma orientação adequada frente 
a tais problemas, afim de aumentar a produtividade e 
evitar disseminação de zoonoses.  

Material e Métodos

Para realização deste trabalho, foi realizada
visitas a dez pequenos criadores de caprinos e ovinos 
do município de Taquaritinga do Norte, onde foi 
aplicado um questionário referente à criação. Os 
animais foram submetidos ao exame clínico-geral, 
através da anamnese, inspeção e palpação, sendo feitas 
as devidas anotações quanto às condições de manejo 
sanitário, reprodutivo e nutricional desses animais em 
suas respectivas propriedades, para detectar possíveis
problemas presentes e elaborar um plano de ação para 
orientação técnica de manejo aos criadores, através de 
palestras e oficinas, demonstrando a sintomatologia das 
principais doenças através de áudio visual,abordando 
programas de vacinação e vermifugação para controle 
sanitário,  bem como, orientações quanto a aquisição 
de reprodutores e matrizes para um bom desempenho
reprodutivo.

Resultados e Discussões

Nas dez propriedades visitadas foram observados as 
instalações, modo de criação e o estado nutricional dos 
animais, onde a maioria apresentava escore corporal 
entre 3,0 e 3,5 que é considerado bom, os animais  que 
apresentavam escore corporal entre 2,0 e 2,5, foram 
vermifugados e separados. Observou-se que 40% dos 
criadores suplementavam seus animais com sal mineral 
e 80% vermifugavam o rebanho, porém sem 
metodologia adequada.

Quanto a sanidade, a maioria dos animais



encontravam-se em boas condições, alguns 
apresentavam sintomatologia sugestiva de infecção por 
parasitos gastrointestinais em estágio grave (diarréia, 
anemia severa, desidratação, apatia, anorexia, pêlos 
eriçados, sem brilho e edema submandibular).

Outros animais apresentaram abscessos nos 
linfonodos pré-escapulares e pré-crurais, sendo 
recomendada a drenagem e isolamento dos animais 
até completa cicatrização por se tratar de linfadenite 
caseosa, para que não houvesse contaminação do 
rebanho.

Foi sugerida a construção de uma instalação para o 
isolamento dos animais doentes ou recém adquiridos 
(quarentena) como medida de controle de doenças 
infecto-contagiosas, e também a construção de 
esterqueiras para evitar a disseminação de parasitos 
gastrointestinais e multiplicação de moscas.

No manejo reprodutivo, observou-se que alguns 
rebanhos apresentavam matrizes velhas e 
reprodutores com baixo valor zootécnico e em uma 
propriedade de caprinos apresentava um reprodutor
mocho e algumas fêmeas também mochas, pois de 
acordo com  e desaconselhável seu uso por contribuir 
com genes que causa o intersexo nesta espécie. Foi 
orientado a escolha de matrizes jovens e descarte das 
matrizes mais velhas e um reprodutor com boas 
características zootécnicas desejáveis e com chifres, e 
utilizar uma relação macho : fêmea adequado de 1:40.

De um modo geral as orientações com objetivo de 
melhorias e otimização da produção foram bem aceitas 
pelos produtores, sendo as práticas recomendadas com 
base na realidade de cada produtor.
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