


HISTÓRIA DOS OVINOS



ORIGEM E DOMESTICAÇÃO DOS OVINOS





POPULAÇÃO MUNDIAL



DISTRIBUIÇÃO GLOBAL



País  cabeças

• Índia -166,0 milhões
• Austrália -128,5 milhões
• Nova Zelândia  - 47,0 milhões
• Turquia - 41,8 milhões
• África do Sul - 37,3 milhões
• Inglaterra - 27,7 milhões
• Espanha - 22,1 milhões
• Brasil- 20,08 milhões



POPULAÇÃO NACIONAL





ENFERMIDADE

“É a alteração do estado de saúde do animal ocasionada por agentes 
internos/externos”.

Tipos:

Mecânica
Bacteriana
Parasitária
Nutricional



Raças Ovinas Leiteiras

Bergamácia Comisana

Lacaune

CASTILLO et al. ( s.d.). http://www.cico.rj.gov.br/raças

CASTILLO et al. ( s.d.).CASTILLO et al. ( s.d.).

http://www.cico.rj.gov.br/raças


Raças Ovinas de Corte

Ile de France

Poll Dorset Suffolk Texel

DorperBorder Leicester

Santa Inês

Hanpshire Down

http://www.crisa.vet.br

SÁ et al. (s.d.). SÁ et al. (s.d.). SÁ et al. (s.d.). SÁ et al. (s.d.).

SÁ et al. (s.d.). SÁ et al. (s.d.). SÁ et al. (s.d.). SÁ et al. (s.d.).

http://www.crisa.vet.br/


Raças Ovinas Dupla Aptidão

Corriedale

Ideal-Polwarth

Ronney Marsh Samm

Merino Dohne

Merilin

CASTILLO et al. ( s.d.). CASTILLO et al. ( s.d.).

CASTILLO et al. ( s.d.).CASTILLO et al. ( s.d.).SÁ et al. (s.d.).

SÁ et al. (s.d.).

/http://www.crisa.vet.brhttp://www.cico.rj.gov.br/raças

Dorset Horn

Merino Australiano

SÁ et al. (s.d.).

CASTILLO et al. ( s.d.).

http://www.crisa.vet.br/
http://www.cico.rj.gov.br/raças


CASTILLO et al. ( s.d.).

http://www.cico.rj.gov.br/raças

Raças Ovinas Dupla Aptidão

CASTILLO et al. ( s.d.).

CASTILLO et al. ( s.d.). CASTILLO et al. ( s.d.).

ALMEIDA (2007).

ALMEIDA (2007).

ALMEIDA (2007).

Somalis Brasileira Morada Nova

Crioula

Crioula Karakul

Cariri Rabo Largo

http://www.manera.feis.unesp.br/fazenda%20escola/ovinos.htm

http://www.cico.rj.gov.br/raças


SISTEMA DE CRIAÇÃO

http://criaderobandurrias.googlepages.com/DSC03055.JPG/DSC03055-full.jpg
http://criaderobandurrias.googlepages.com/DSC03055.JPG/DSC03055-full.jpg






DOENÇAS DIAGNOSTICADAS EM OVINOS 1978/1997

Doenças infecciosas
Doenças parasitárias
Outras enfermidades

16,52%56,77%

26,91%

UFPEL



Inimigo oculto



Localizações de Parasitos em
Ovis aries (carneiro)

Localizações de Localizações de ParasitosParasitos emem
OvisOvis ariesaries (carneiro)(carneiro)

• 1 = Cerebro: Coenurus cerebralis

• 2 = Bronquios: Dictyocaulus

• 3 = Pulmão: cisto hidatico, Muellerius

• 4 = Fígado: Fasciola, cisto hidatico, 

• 5 =Peritoneo: Cysticercus tenuicollis

• 6 = Abomaso ou coagulador: Haemonchus; 
Trichostrongylus axei; Ostertagia.

• 7 = Intestino delgado: Bunostomun, 
Cooperia,Nematodirus,Strogyloides, Moniezia.

• 8 = Intestino grosso: Oesophagostomum; Chabertia.

• 9 = Ceco: Trichuris

Prof. Dr. Argemiro SanavriaProfProf.. DrDr. Argemiro Sanavria. Argemiro Sanavria



Dictyocaulus filaria é um 
nematódeo pulmonar comum 
de ovinos, determinando uma 
bronco pneumonia verminótica
Muellerius capillaris parasita 
alvéolos e parênquima 
pulmonar

Vermes pulmonares





Vermes adultos vivem nos 
brônquios, onde as fêmeas colocam 
ovos, os quais são expelidos através 
de secreção nasal
Os ovos são deglutidos, eclodem no 
tubo digestivo e as larvas são 
expelidas nas fezes
Vivem de 3 a 7 dias no meio 
ambiente

Ciclo biológico





Dictyocaulus spp.

Conhecido como “verme dos pulmões”;
Causa a bronquite parasitária dos ruminantes;
Apresenta ciclo direto;
Pode levar à morte em infecções maciças de animais jovens;
As larvas eliminadas pelo hospedeiro podem permanecer meses 

no pasto.

Hospedeiros
Dictyocaulus viviparus – bovinos
Dictyocaulus filaria – ovinos, caprinos
Dictyocaulus arnfieldi – eqüinos

Tamanho (mm)
Dictyocaulus viviparus – 15-50 (M), 23-80 (F);
Dictyocaulus filaria – 25-80 (M), 43-112 (F);
Dictyocaulus arnfieldi – 25-43 (M), 43-68 (F);



Ciclo Biológico

Muellerius capillaris



Dificuldade respiratória

Tosse e secreção nasal

Febre com infecção bacteriana 
secundária

Achados

Ante-mortem



Exsudatos nos bronquíolos 
promovem colapso em grande área 
Bronco pneumonia verminótica com 
consolidação do parênquima 
Edemas dos linfonodos pulmonares
Nódulos encistados ou calcificados 
com infestação de Muellerius 
capilaris

Achados

Post-mortem





Broncopneumonia multi-focal





Bronco pneumonia bacteriana

Abcessos

Necrobacilose

Tuberculose

Actinobacilose

Hidatidose

Diagnóstico diferencial



Dictyocaulus filaria (vermes adultos)

TAIRA et al., (2003). TAIRA et al., (2003).

Albendazol
Fenbendazol
Doramectina
Eprinomectrina

Tratamento

Ivermectina
Moxidectina
Levamisol



Parasitos Gastro-

intestinais





Haemonchus



VERMINOSE

Ação hematófaga: anemia e hipoproteinemia.
Um parasita: consome 0,05mL de sangue/dia – L4;
Adultos Infecções graves: 6% a 25% de perda de hemácias/dia;
Contaminação das pastagens: fêmea = 5.000 ovos/dia Haemonchus spp.

SCHERER (2005).

Haemonchus contortus

MADEIRA (2007).

MADEIRA (2007).





ACHADO ANTE-MORTEM



Achados Ante-mortem



Achados 

Ante-mortem 





ANEMIA



ANEMIA



ANEMIA



Achados  Post mortem
Abomaso



Ostertagia
Ciclo biológico



Ostertagia



Patogenia

http://cal.vet.upenn.edu/projects/merial/Nematodes/images/el4F.JPG
http://cal.vet.upenn.edu/projects/merial/Nematodes/images/el4F.JPG


Ostertagia Abomasite

http://w3.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=699
http://w3.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=699


Sinais clínicos

http://w3.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=9680
http://w3.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=9680


ACHADO ANTE MORTEM



Moniezia expansa



DIAGNÓSTICO CLÍNICO

http://www.flickr.com/photos/baalands/617428092/
http://www.flickr.com/photos/baalands/617428092/


Lúmen intestinal



DIGNOSTICO



DIAGNÓSTICO  LABORATORIAL

http://www.rvc.ac.uk/review/parasitology/images/largeLabelled/T-ovis-egg-_p-48.jpg
http://www.rvc.ac.uk/review/parasitology/images/largeLabelled/T-ovis-egg-_p-48.jpg




Ciclo Biológico

Oesophagostumum columbianum



Achados 

Ante-mortem



Oesophagostumum columbianum

Achados 

Post-mortem



HIGIENE DAS INSTALAÇÕES





PASTO LIMPO



Cuidados períodos gestação



Strongyloides  papilosus



Ciclo Biologico





Patogenia
Manifestações digestivas

Dor abdominal
Diarréias
Desidratação
Distúrbios hidro-eletrolíticos
Hipoalbunemia
Infecções bacterianas



Diagnóstico clínico



DIAGNÓSTICO CLINICO



Animais Jovens



Diagnóstico laboratorial

http://www.rvc.ac.uk/review/parasitology/images/largeJPGs/S-papillosus-egg-_-p-50.jpg
http://www.rvc.ac.uk/review/parasitology/images/largeJPGs/S-papillosus-egg-_-p-50.jpg


Trichuris ovis



Trichuris

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.parasol-project.org/_grafik/parasitology/Trichuris-sheep.jpg&imgrefurl=http://www.parasol-project.org/parasitology/index.php&usg=__rxAEkjFu3qlx-rG28al50rua6-o=&h=195&w=300&sz=33&hl=pt-BR&start=7&sig2=eY9y3IwRtWijMvRDbqYizQ&um=1&tbnid=aGaBC2zAwDpElM:&tbnh=75&tbnw=116&prev=/images?q=Trichuris+ovis&hl=pt-BR&rlz=1T4RNTN_pt-BRBR336BR336&sa=N&um=1&ei=gAuqSo31FZPDtwfnudjkBw
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.parasol-project.org/_grafik/parasitology/Trichuris-sheep.jpg&imgrefurl=http://www.parasol-project.org/parasitology/index.php&usg=__rxAEkjFu3qlx-rG28al50rua6-o=&h=195&w=300&sz=33&hl=pt-BR&start=7&sig2=eY9y3IwRtWijMvRDbqYizQ&um=1&tbnid=aGaBC2zAwDpElM:&tbnh=75&tbnw=116&prev=/images?q=Trichuris+ovis&hl=pt-BR&rlz=1T4RNTN_pt-BRBR336BR336&sa=N&um=1&ei=gAuqSo31FZPDtwfnudjkBw


http://w3.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=16447
http://w3.vet.cornell.edu/nst/nst.asp?Fun=Image&imgID=16447


Patogenia

Lesões na mucosa IG
[
Absorção de água

Diarréias





Trichuris

http://www.rvc.ac.uk/review/parasitology/images/largeLabelled/T-ovis-egg-_p-48.jpg
http://www.rvc.ac.uk/review/parasitology/images/largeLabelled/T-ovis-egg-_p-48.jpg






PROGRAMA PARA O CONTROLE DE 
PARASITAS INTERNOS EM OVINOS

Parasitas predominantes
• Localização geográfica
• Tipos de animais criados
• Métodos e pastagens

Identificar a época do ano em 
que dever vermifugar
• Ciclo Biológico
• Condições climáticas

Seleção de anti-helmíntico 
eficaz
• Espécies predominantes
• Estágio dos parasitas



ESQUEMAS DE TRATAMENTO COM 
ANTIHELMÍNTICOS



DOSIFICAÇÕES ESTRATEGICAS



EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DA 
HELMINTOSE OVINA



DOMINGUES, P. F. (2006).



Método Famacha

PITOMBO, L. H. (2005). Ver. DBO/Set.DOMINGUES, P. F. (2006). .

DOMINGUES, P. F. (2006).



MÉTODO FAMACHA



A – Sem anemia ( Não aplicar AH)

B- Sem anemia ( Não aplicar AH)

C- No Limite (Aplicar AH em caprinos)

D – Anemia moderada- risco para o animal

E – Anemia Grave – pode ser fatal para o 
animal



A



A



C



E





• Figura 1- Programa de controle 
estratégico para vermifugação de caprinos 
e ovinos criados na região semi-árida do 
Nordeste do Brasil



TRATAMENTO

Moxidectin  (Cydectin)
Ivermectina  (Supramec)

Abamectina  (Cyclomec)

Levamisol  (Coopersol)

Oxifendazole  (Systamex)
Fenendazol  (Panacur)

Closantel



Manejo Zootécnico
ROTAÇÃO PASTO/CULTURA

Ovelhas no pré-parto e cordeiros desmamados colocar em
pastagens livres de vermes.

pastejadas por bovinos adultos;
por 4 meses ou restevas;
Avaliar a resistência aos anti-helmínticos.

DOMINGUES, P. F. (2006). ALMEIDA, J. (2008).



Pastejo consorciado

Objetiva reduzir a contaminação da pastagem, pois as
larvas de parasitas com alta especificidade parasitária são
destruídas ao serem ingeridas por um animal de outra espécie
(pastejo misto). No pastejo alternado, além de a integração de
diferentes espécies de animais promove “diluição” no número de
formas infectantes (Barger, 1997; Amarante, 2004).

DOMINGUES, P. F. (2006). Fonte: Rev. Globo Rural.



Confinamento

ALMEIDA, J. (2008).

AGUIAR, A. P. A.(2007). Rev. BBO.

CAMPOS, J. M. N.(2006). Rev. BBO.

DOMINGUES, P. F. (2006).





DIAGNÓSTICO E PROFILAXIA

SCHERER (2005).





OBRIGADO
OBRIGADO



DOMINGUES, P. F. (2006).



Principais problemas da ovinocultura

PRODUTOR

Baixo nível de
organização

Baixo desempenho
genético

Deficiência de cronologia
Para nutrição e 

acabamento de carcaça

Inadequação do 
sistema de manejo

Problemas
sanitários

Deficiência de
assistência técnica

Fonte: Adaptado de MENDONÇA et al. (2007).



Manejo Sanitário
(Manejo de Saúde Animal)

MENDONÇA et al. (2007).



Fonte: Adaptado de MENDONÇA et al. (2007).



Fonte: DOMINGUES (2006).



Fatores indicadores da saúde do rebanho

Ovino sadio

Vivacidade e altivez;
Apetite normal;
Velo (lã) em condição normal / Pêlos lisos e brilhantes;
Fezes e urina com coloração, odor e forma normais;
Ruminação presente;
Desenvolvimento corporal compatível com a raça e a idade.

MENDONÇA et al. (2007).



Sanidade

Pele: a pele normal de um ovino é rósea;
Orelhas: na maioria das raças são eretas;
Nariz e Boca: focinho é frio e úmido;
Pulso: varia de acordo com a idade
 adultos 60-70 batidas/mim;
 cordeiros 80-90 batidas/mim;
Respiração: movimento respiratório normal em animais adultos é de

15/mim e nos animais jovens é de 20/mim;
Temperatura: varia entre 39-40º nos adultos e 40-41º nos cordeiros;
Fezes: formato de pérolas e cor verde-azeitonadas.

FERRUGEM et al (2007), Rev.. DBO-Dez.(2007)





ESTRATÉGIAS DO CONTROLE PARASITÁRIO ANIMAL

Ovinos

JACI DE ALMEIDA
Aluno

Seropédica

2008

UFRRJ
CURSO DE PÓS-GRAUAÇÃO MEDICINA VETERINÁRIA

ARGEMIRO SANAVRIA
Professor

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.uel.br/cca/dmvp/Simbolo_da_Medicina_Veterinaria__01.gif&imgrefurl=http://www.uel.br/cca/dmvp/Historiadosimbolo.htm&h=233&w=135&sz=4&hl=pt-BR&start=3&um=1&tbnid=DBa5P-cFryj-BM:&tbnh=109&tbnw=63&prev=/images?q=Simbolo+Veterin%C3%A1ria&svnum=10&um=1&hl=pt-BR&sa=N
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.uel.br/cca/dmvp/Simbolo_da_Medicina_Veterinaria__01.gif&imgrefurl=http://www.uel.br/cca/dmvp/Historiadosimbolo.htm&h=233&w=135&sz=4&hl=pt-BR&start=3&um=1&tbnid=DBa5P-cFryj-BM:&tbnh=109&tbnw=63&prev=/images?q=Simbolo+Veterin%C3%A1ria&svnum=10&um=1&hl=pt-BR&sa=N










Fasciola hepatica é encontrada em 
ovinos e bovinos, com menor 
freqüência em caprinos e suínos, 
determinando lesões no fígado e 
ductos biliares
Fasciolose aguda ocorre em ovinos
Dicrocoelium dendriticum provoca 
danos do parênquima hepático e 
ductos biliares de ovinos

Parasitos do fígado







Fasciola hepatica para completar o 
ciclo biológico necessita de um 
hospedeiro intermediário (caramujo 
de água doce do gênero Lymnaea) e 
de um hospedeiro definitivo 
(mamífero)

Ciclo biológico





Fascíola hepática – Adulto

O desencistamento da metacercaria ocorre no intestino.
Larvas atravessam a parede intestinal cavidade peritoneal,

parênquima hepático (migram por 6 a 8 semanas) dutos biliares
onde amadurecem sexualmente (demora 2 meses).

MADEIRA (2007).



Fascíola hepática

MADEIRA (2007).



Diminuição de peso

Anemia

Edemas

Diarréia crônica

Achados

Ante-mortem



Áreas escuras no fígado, pulmão, 
diafragma e peritônio

Fígado dilatado e hemorrágico

Linfonodos pulmonares 
aumentados 

Fibrose hepática

Achados

Post-mortem













Fascíola hepática

Formas jovens com mais de 1 semana de idade: 
 dianfenetida,
 triclabendazol
Parasitas com mais de 4 semanas: 
 rafoxanida
 nitroxinil

Recomenda-se quando possível, a transferência dos
animais para pastagens livre dos trematóides.

MADEIRA (2007).



Deficiências nutricionais de 
cobre e cobalto

Hepatite necrótica 

Anthrax

Enterotoxemia

Diagnóstico diferencial



Paramphistomum spp

Tratamento:
Formas imaturas: rafoxanida, niclofolan
Formas adultas: oxiclozanida

Controle:
Impedir o acesso dos animais às fontes naturais de água.

Aplicação de molusquicidas ou remoção manual dos mesmos.

MADEIRA (2007).



Mov07152.mpg







Hospedeiros intermediários e 

definitivos de Taenia spp

Verme 
Adulto

Hosp.Def. Larva Hosp. 
Intermed.

Localiz. 
da larva

Taenia
multiceps

Cão Coenurus 
cerebralis

Ovino 
bovino

Sistema 
nervoso 
central

Taenia
hydatige

na

Cão Cysticercus 
tenuicollis

Ovino 
bovino 
suíno

Peritônio

Taenia
ovis

Cão Cysticercus 
ovis

Ovino Músculo





Doença no cérebro e na coluna 
espinhal ocasionada pela forma 
larval Coenurus cerebralis
O parasito adulto de Taenia 
multiceps se localiza no intestino de 
cães, gatos e carnívoros silvestres
A doença clínica ocorre em ovinos e 
raramente em bovinos

Coenurose





Ovos expelidos com fezes de cães são 
ingeridos pelos hospedeiros 
intermediários (ovinos)
Larvas eclodem no intestino e passam 
através do sangue por diferentes órgãos 
Larvas que alcançam o cérebro e coluna 
espinhal, desenvolvem para o estágio de 
Coenurus cerebralis
Maturam no cérebro e na coluna espinhal

Ciclo biológico





Achados

Ante-mortem

Hipertermia

Cegueira

Tremor muscular

Incoordenação

Excitabilidade

Colapso



Salivação
Expressão assustada
Desvio dos olhos e cabeça
Baixa função pulmonar
Mastigação incompleta
Pressão na cabeça 
Paralisia incompleta envolvendo o 

sistema nervoso

Infecção com completo 

desenvolvimento do estágio larval



Cistos de 1-5 cm contendo 
líquido claro, rodeado por uma 
membrana fina transparente

Hidrocefalia

Rarefação óssea

Necrose

Achados

Post-mortem



Encefalopatia



Coenurose Crônica



Cisto cerebral (ovinos)





Abcessos

Hemorragias

Tumores cerebrais

Estágios iniciais de inflamação

Raiva

Diagnóstico diferencial



Cysticercus tenuicollis é o estágio 
larval da forma adulta da Taenia 
hydatigena que é encontrada em 
cães e canídeos silvestres
A infecção é prevalente 
particularmente em ovinos, mas é 
detectada em geral apenas à 
inspeção da carne

Cysticercus tenuicollis



Taenia hydatigena



Os ovos são liberados através das 
fezes nas pastagens e ingeridos 
pelos hospedeiros intermediários, 
ovinos e suínos
As larvas desenvolvidas penetram 
no intestino, passam pelo sistema 
porta e vários tecidos (omento, 
mesentério, peritônio e fígado)

Ciclo biológico





Ascites

Diminuição do apetite

Fraqueza

Perda de peso

Achados

Ante-mortem



Cistos de diferentes tamanhos  no 
fígado, diafragma e peritônio

Se apresentam sob a forma de 
bolha d’água

Cistos na subserosa do fígado

Achados

Post-mortem



Vesícula na alça intestinal

http://www.technovet.com.br/suino/imagens/041.JPG
http://www.technovet.com.br/suino/imagens/041.JPG


Cysticercus tenuicollis 

(Hepatite)





Formação esférica, contendo líquido em 

seu interior. Escoléx, representado pela 

esfera esbranquiçada dentro do cisto.

http://www.technovet.com.br/suino/imagens/037.JPG
http://www.technovet.com.br/suino/imagens/037.JPG


Diversos cistos apensos no omento, 

consistindo na forma larvar do 

Cisticercus tenuicollis.

http://www.technovet.com.br/suino/imagens/038.JPG
http://www.technovet.com.br/suino/imagens/038.JPG


Formação em forma de saco, contendo 

liquido transparente e uma bolinha 

branca flutuando no meio do cisto, 

consistindo no escoléx, que dará 

origem ao adulto. 

http://www.technovet.com.br/suino/imagens/039.JPG
http://www.technovet.com.br/suino/imagens/039.JPG


Cysticercus bovis

Cysticercus cellulosae

Cisto hidático

Lesões calcificadas de 
tuberculose

Diagnóstico diferencial



Cysticercus ovis é o estágio larval 
da Taenia ovis
Cestódeo encontrado no intestino 
de cães e carnívoros silvestres
Os cistos são encontrados no 
coração, diafragma, masseteres e 
musculatura esquelética

Cysticercus ovis



Os cistos são desenvolvidos entre 
7 e 10 semanas após digestão dos 
ovos
A degeneração rápida do cisto é 
imediatamente após seu máximo 
desenvolvimento
Quando os cistos degeneram 
aparece nódulos gaseosos na 
musculatura

Ciclo biológico



Taenia ovis





Normalmente nenhum sinal 
clínico evidente é 
reconhecido

Achados

Ante-mortem



Cisto oval (9 x 5 mm), encontrado 
no coração, masseteres, 
diafragma e musculatura 
esquelética

Animais idosos os cistos 
degeneram e calcificam

Achados 

Post-mortem



Cistos múltiplos claros



Sarcocistose

Miosite eosinofílica

Abscessos

Cysticercus tenuicollis

Linfadenite caseosa

Diagnóstico diferencial



Determinada pelo estágio larval do 
cestódeo Echinococcus granulosus, 
encontrado no intestino de cães e 
outros carnívoros
Hidatidose em ruminantes 
domésticos ocasiona numerosos 
prejuízos pela condenação de órgãos 
afetados e pela diminuição da 
produção de carne e leite

Hidatidose





70% das hidátides ocorrem nos 
pulmões
Aproximadamente 25% no fígado
Em eqüinos e bovinos mais de 90% 
dos cistos são encontrados no 
fígado
Os cistos podem ser poucos e tão 
grandes quanto bolas de tênis ou 
numerosos e pequenos

Ciclo biológico









Patogenia



Patogenia









Maioria dos hospedeiros 

intermediários não 

demonstram evidências 

clinicas da infecção.

Achados

Ante-mortem







Cistos hidáticos são descritos 

e encontrados no fígado, 

coração, pulmão, baço, rins, 

musculatura e cérebro

Achados

Post-mortem











Retenção de cistos nos rins e 

fígado

Lesões granulomatosas

Cysticercus tenuicolis

Tuberculose

Diagnóstico diferencial



Medidas preventivas













Dypilidium caninum



Diphylidium











Hospedeiros intermediários e 

definitivos de Taenia spp

Verme 
Adulto

Hosp.Def
.

Larva Hosp. 
Interme
d.

Localiz. 
da larva

Taenia
multiceps

Cão Coenurus 
cerebralis

Ovino 
bovino

Sistema 
nervoso 
central

Taenia
hydatige

na

Cão Cysticercus 
tenuicollis

Ovino 
bovino 
suíno

Peritônio

Taenia
ovis

Cão Cysticercus 
ovis

Ovino Músculo









Taenia multiceps





Achados

Ante-mortem

Hipertermia

Cegueira

Tremor muscular

Incoordenação

Excitabilidade

Colapso



Salivação

Expressão assustada

Desvio dos olhos e cabeça

Baixa função pulmonar

Mastigação incompleta

Pressão na cabeça 

Paralisia incompleta envolvendo o 

sistema nervoso

Infecção com completo 

desenvolvimento do estágio 

larval



Cistos de 1-5 cm contendo 

líquido claro, rodeado por uma 

membrana fina transparente

Hidrocefalia

Rarefação óssea

Necrose

Achados

Post-mortem



Encefalopatia



Coenurose Crônica



Cisto cerebral (ovinos)





Abcessos

Hemorragias

Tumores cerebrais

Estágios iniciais de inflamação

Raiva

Diagnóstico diferencial



Hospedeiros intermediários e 

definitivos de Taenia spp

Verme 
Adulto

Hosp.Def
.

Larva Hosp. 
Interme
d.

Localiz. 
da larva

Taenia
multiceps

Cão Coenurus 
cerebralis

Ovino 
bovino

Sistema 
nervoso 
central

Taenia
hydatige

na

Cão Cysticercus 
tenuicollis

Ovino 
bovino 
suíno

Peritônio

Taenia
ovis

Cão Cysticercus 
ovis

Ovino Músculo



Cysticercus tenuicollis é o 
estágio larval da forma adulta da 
Taenia hydatigena que é 
encontrada em cães e canídeos 
silvestres
A infecção é prevalente 
particularmente em ovinos, mas 
é detectada em geral apenas à 
inspeção da carne

Cysticercus tenuicollis



Taenia hydatigena



Os ovos são liberados através das 
fezes nas pastagens e ingeridos 
pelos hospedeiros intermediários, 
ovinos e suínos
As larvas desenvolvidas penetram 
no intestino, passam pelo sistema 
porta e vários tecidos (omento, 
mesentério, peritônio e fígado)

Ciclo biológico





Ascites

Diminuição do apetite

Fraqueza

Perda de peso

Achados

Ante-mortem



Cistos de diferentes tamanhos  

no fígado, diafragma e peritônio

Se apresentam sob a forma de 

bolha d’água

Cistos na subserosa do fígado

Achados

Post-mortem



Vesícula na alça intestinal

http://www.technovet.com.br/suino/imagens/041.JPG
http://www.technovet.com.br/suino/imagens/041.JPG


Cysticercus tenuicollis 

(Hepatite)





Formação esférica, contendo líquido em 

seu interior. Escoléx, representado pela 

esfera esbranquiçada dentro do cisto.

http://www.technovet.com.br/suino/imagens/037.JPG
http://www.technovet.com.br/suino/imagens/037.JPG


Diversos cistos apensos no omento, 

consistindo na forma larvar do 

Cisticercus tenuicollis.

http://www.technovet.com.br/suino/imagens/038.JPG
http://www.technovet.com.br/suino/imagens/038.JPG


Patogenia



Formação em forma de saco, contendo 

liquido transparente e uma bolinha 

branca flutuando no meio do cisto, 

consistindo no escoléx, que dará 

origem ao adulto. 

http://www.technovet.com.br/suino/imagens/039.JPG
http://www.technovet.com.br/suino/imagens/039.JPG


Cysticercus bovis

Cysticercus cellulosae

Cisto hidático

Lesões calcificadas de 
tuberculose

Diagnóstico diferencial



Hospedeiros intermediários e 

definitivos de Taenia spp

Verme 
Adulto

Hosp.Def
.

Larva Hosp. 
Interme
d.

Localiz. 
da larva

Taenia
multiceps

Cão Coenurus 
cerebralis

Ovino 
bovino

Sistema 
nervoso 
central

Taenia
hydatige

na

Cão Cysticercus 
tenuicollis

Ovino 
bovino 
suíno

Peritônio

Taenia
ovis

Cão Cysticercus 
ovis

Ovino Músculo



Cysticercus ovis é o estágio 
larval da Taenia ovis
Cestódeo encontrado no 
intestino de cães e carnívoros 
silvestres
Os cistos são encontrados no 
coração, diafragma, masseteres 
e musculatura esquelética

Cysticercus ovis



Os cistos são desenvolvidos 
entre 7 e 10 semanas após 
digestão dos ovos
A degeneração rápida do cisto é 
imediatamente após seu máximo 
desenvolvimento
Quando os cistos degeneram 
aparece nódulos gaseosos na 
musculatura

Ciclo biológico



Taenia ovis







Normalmente nenhum sinal 

clínico evidente é 

reconhecido

Achados

Ante-mortem



Cisto oval (9 x 5 mm), 

encontrado no coração, 

masseteres, diafragma e 

musculatura esquelética

Animais idosos os cistos 

degeneram e calcificam

Achados 

Post-mortem



Cistos múltiplos claros



Sarcocistose

Miosite eosinofílica

Abscessos

Cysticercus tenuicollis

Linfadenite caseosa

Diagnóstico diferencial



Cisticercose



Originada pelo Cysticercus bovis

Cujo cisto se origina do cestódeo 

do homem Taenia saginata

Bovinos são infectados pela 

ingestão de pastagens 

contaminadas com ovos oriundos 

de fezes humanas

Cisticercose 



Gênero Taenia

Espécies e Hospedeiros

T. saginata

Verme Adulto

4 - 12 metros

(1000 a 2000 proglotes)

HomemBovinos

Cysticercus bovis



Taenia saginata 
(Adulto)



Ciclo biológico



Em alta infestação dos 

bovinos pode ser 

observado musculatura 

rígida e raramente febre

Achados

Ante-mortem



Pequenas lesões esbranquiçadas (2 a 3 
semanas após infecção)
Cistos transparentes (5 x 10 mm) (12 a 
15 semanas após infecção)
Cisto opaco (15 semanas após 
infecção)
Degeneração e calcificação (12 meses 
ou mais após infecção)
Miocardite degenerativa

Achados

Post-mortem



Cistos múltiplos em tecido 
muscular cardíaco



















Tumorações

Miosites

Abcessos e granulomas causados 

por medicamentos injetáveis

Diagnóstico diferencial











Nódulos fibrosos esverdeados ou 

necróticos e 05, a 5 centímetros 

isolados ou agrupados como é 

contendo um filarídeo vivo que 

podem sofrer calcificação

Achados

Post-mortem



CONTROLE ORGÂNICO DE ENDO E ECTOPARASITAS

A maior infestação de endo e ectoparasitas no sistema orgânico de produção (SVENSSON et
al., 2000; CABARET et al., 2002 e HOVI et al., 2003).

CONTROLE ORGÂNICO DE ECTOPARASITAS
CARRAPATOS CONTROLE FORA DO HOSPEDEIRO
a)Rotação de Pastagem (retirada dos animais da pastagem por 40-60 dias são necessários
(GOMES, 2003);

b) Tipo da Pastagem (influênciam na sobrevivência das larvas nas pastagens, porque, há
formação de um microambiente, que resulta em repelência ou morte das larvas. Dentre estas,
destacam-se o capim-gordura, o andropógon, o capim-elefante, os estilosantes (Stylosanthes
spp.) (GOMES, 2003);

c) Rotação com Lavouras (objetiva recuperação de pastagens é uma prática que indiretamente
auxilia o controle do carrapato, pela ausência de animais na área (GOMES, 2003);

d) Predadores naturais vertebrados (aves, ratos, camundongos e sapos) e invertebrados
(formigas, aranhas, “tesourinhas”) destacam-se aves, tais como a “garça vaqueira” (Egretta
ibis) e galinhas (Gallus domesticus) (VERÍSSIMO, 2003);

Queimadas e aplicação de acaricidas nas pastagens;

Utilização de agentes biológicos é uma alternativa em estudo ainda não disponível no mercado
(GOMES, 2003);



ALTERNATIVAS PARA O CONTROLE DAS INFECÇÕES POR NEMATÓDEOS

Raças resistentes:
Ovelhas Santa Inês eliminam menor número de ovos de helmintos que

animais da raça Suffolk, mesmo quando criados conjuntamente em sistema intensivo
(MORAES et al., 2001) .

Controle do rebanho através de exames de fezes:
Coletar fezes a cada 28 dias, por categoria e/ou por piquete. (OTTO de SÁ e SÁ, 2003).

Destino das fezes: adubo de hortas e árvores frutíferas e jamais de pastagens ou
capineiras que sirvam de alimentação àquela espécie (TRALDI, 2006).

Desmame precoce e confinamento:
Evitar aumento no grau de infestação dos animais e dos campos, sendo maior o

problema quando o cordeiro permanece por um período prolongado de tempo com a
mãe (OTTO et al, 1994).

Uso no controle da verminose:
Utilização do alho no sal mineralizado tanto no controle dos endo quanto dos

ectoparasitas. Utilização de forma profilática defolhas secas do Nim na ração para
reduzir a carga parasitária.

Lembrar que, em modelos de produção orgânica, o Sulfato de Cobre é proibido
para uso em pé-de-lúvio (TRALDI, 2006).
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