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Diagrama simbolizando gradiente de parasitismo por helmintos gastrintestinais em ovinos 



www.sindan.com.br 

Estudo comparativos referente à percentagem de Medicamentos comercializados para uso em animais 

domésticos.                Brasil (Vermelho) e demais Países (Azul) 



www.sindan.com.br 

Estudo comparativos referente à percentagem de Medicamentos comercializados para 

uso nas diferentes espécies de  animais domésticos.                 

Brasil (Azul) e demais Países (Vermelho) 









O Sistema de “Agronegócios” representa: 

•Mais de 40% do PIB brasileiro, 

•Mais de 35% das exportações do País. 

  

Fonte: O contexto da atual política Nacional de Defesa 

Agropecuária –  

www.agricultura.gov.br  

http://www.agricultura.gov.br/


http://www.cileite.com.br/content/ 





Espécies 

 

Cabeças 
 

Bovinos 

 

189.000.000 

 

Aves 

 

2.700.000.000 

 

Suínos 

 

36.271.000 

 

Ovinos/Caprinos 

 

31.500.000 

 

Eqüinos 

 

6.700.000 

 

POPULAÇÃO ANIMAL DO BRASIL -  2000  



Distribuição da população munidal de Bovinos.   Cada ponto representa 100.000 cabeças 

Fonte USDA 



FAO/Faostat 2012 





As  espécies de nematódeos parasitas dos ruminantes 

domésticos são bem adaptados aos seus hospedeiros naturais 

e a ocorrência de morte como consequência do parasitismo é 

um fenômeno raro.  

O investimento na melhoria da qualidade das pastagens 

aumenta a chance de sobrevivência das fases de vida livre dos 

helmintos e o melhoramento genético dos animais, associado 

ao aumento da taxa de lotação propicia o aumento de formas 

infectantes nas pastagens.  

A ruptura da relação hospedeiro x parasito produz 

diminuição da produção e produtividade dos animais, com 

consequente prejuizo enconômico. 





Clima Brasileiro segundo classificação de Koppen 



DEFINAÇÃO: Estudo das doenças causadas e/ou 

transmitidas por ecto e endoparasitos, com ênfase para o 

diagnóstico, tratamento e profilaxia. 

DIAGNÓSTICO: (Parasitologia, Patologia clínica, 

Anatomia Patológica, Doenças Infecciosas, Histopatologia, 

Epidemiologia, Semiologia e Clínicas)     

TRATAMENTO: (Fisiologia, Bioquimica, Farmacologia, 

Terapeutica,  Clinicas, Cirurgia)  

 

PROFILAXIA: (Higiene e Saúde Pública, 

Epidemiologia, D. Infecciosas,  Zootecnia, Clinicas).  

DOENÇAS  PARASITÁRIAS 



Medicamentos de uso Veterinário comercializados no Brasil.

(Média dos últimos 6 anos)

Antibióticos

18%

Biológicos

19%

Antiparasitários

46%

Quimioterápicos

17%

Fonte: Adaptado de SINDAN

www.sindan.com.br 



•5.507 municípios                     

•26 Ufs + DF 



 

 

 

 

 

 

 



Surgimento das escolas de Veterinária no Brasil.                                                                                   compilado de www.cfmv.org.br 



Variações de temperatura na superfície da Terra: 1000 a 2100 
 



Boff, Leonardo. Saber Cuidar. Etica do humano – compaixão pela terra – Ed. Vozes  



Contexto da Agropecuária Brasileira. 

•Mais de  800 milhões de ha em terras 

•quase 800 milhoes de ha de mar territorial 

•mais de 20% do volume de água interior do mundo 

•cerca de 70% da biodiversidade mundial 

•maior rebanho de animais de produção do mundo 

 



Cadeia Agropecuária brasileira 

•Mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais 

•Mais de 70 mil agroindústrias 

•Mais de 300 mil unidades de comércio agrícola 

•Bom sistema de armazenamento, escoamento e 

distribuição 

 



O Sistema de “Agronegócios” representa: 

•Mais de 40% do PIB brasileiro, 

•Mais de 35% das exportações do País. 

  

Fonte: O contexto da atual política Nacional de Defesa 

Agropecuária –  

www.agricultura.gov.br  

http://www.agricultura.gov.br/


Fonte: Adaptado do IBGE (2005c) 

 Abate de Bovinos sob Inspeção 
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 Plantas Frigoríficas sob Inspeção Federal 

284 Plantas 







BASES DO ESTUDO DA EPIDEMIOLOGIA DAS ECTO E ENDOPARASITOSES 

 
FATORES INERENTES AOS PARASITOS QUE DETERMINAM PATOGENICIDADE 

. número de exemplares, 

. capacidade do parasito de multiplicar-se no   hospedeiro, 

. dimensöes do parasito, 

. localizaçäo no organismo, 

. virulencia, 

. associaçäo parasitária. 

FATORES INERENTES AOS HOSPEDEIROS QUE DETERMINAM PATOGENICIDADE 

. idade, 

. imunidade, 

. padräo alimentar, 

. doênças intercorrentes, 

. medicamentos utilizados. 

FATORES INERENTES AO AMBIENTE QUE DETERMINAM PATOGENICIDADE 

. Clima 

. temperatura, 

. umidade relativa do ar, 

. pluviosidade, 

. tipo de solo e topografia, 

. quantidade e qualidade da vegetaçäo, etc. 

  


