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Os pequenos ruminantes (ovinos e caprinos) são vítimas 

frequentes de infestações parasitárias internas, que originam 

morbilidade e quebras na produção. O conhecimento das 

parasitoses e dos antiparasitários mais comuns são 

fundamentais para a manutenção da saúde do rebanho e para 

a defesa da saúde pública. 

 

Sinais de parasitismo 
 

Apatia, anorexia, má condição corporal, mau estado do pelo, 

mucosas pálidas, edema da barbela, diarreia, perda de peso, 

afecções respiratórias, morte nos casos mais graves. 

 

Os parasitas internos mais comuns (helmintas) pertencem às 

classes dos Nemátodes, Céstodes e Tremátodes. Parasitam o 

tracto gastrointestinal, o sistema hepatobiliar e ainda as vias 

respiratórias, sendo responsáveis pelas manifestações clínicas 

de doença parasitária. 

 

A transmissão dos parasitas pode ser feita directamente por 

via fecal-oral, ou, dependendo da espécie, indirectamente 

através de hospedeiros intermediários. 

 

Tratamento 
 

A desparasitação é tanto mais eficaz, quanto a sua 

especificidade. Assim, deverão ser sempre realizadas análises 

coprológicas para a identificação correcta dos parasitas do 

rebanho. A escolha do anti-parasitário será a mais adequada 

aos parasitas detectados. 

 

Muitas vezes, e na impossibilidade de se proceder a análises 

de fezes, o tratamento é feito com antiparasitários de largo 

espectro. 

As acções de desparasitação deverão ser frequentes. 

Recomenda-se que os animais sejam tratados no mínimo 

duas vezes por ano (Primavera e Outono), e também 

nalguns períodos estratégicos: 

 

• Adultos, antes da estação reprodutiva; 

• Fêmeas, nas duas últimas semanas de gestação (utilizar 

um medicamento sem esta contra-indicação); 

• Fêmeas, no início da lactação; 

• Fêmeas e jovens, no desmame. 

 

O sucesso de um tratamento antiparasitário está 

dependente ainda do cumprimento das doses 

recomendadas, do tratamento de todos os animais do 

rebanho, e das condições higiénicas das instalações e das 

pastagens. 

 

Medicamentos utilizados 
 

Largo espectro: Albendavet 1,9%; Valben 2,5%; 

Nemátodes e tremátodes: Hepasil 5%, Ivomec F; 

Nemátodes e céstodes: Panacur 2,5%, Systamex; 

Nemátodes: Ivomec, Oramec, Caliermisol, Vetramisol; 

Céstodes: Cestocur. 

 

Profilaxia 
 

• Eliminar correctamente as fezes dos animais; 

• Evitar o contacto das fezes com os alimentos dos 

animais; 

• Evitar a sobrelotação das pastagens e instalações; 

• Promover a rotação das pastagens; 

• Higienizar adequada e frequentemente as instalações; 

• Desparasitar todos os cães e outros animais que 

acompanhem ou coabitem com o rebanho. 

 

Potencial Zoonótico 

 

A maior parte das parasitoses é passível de ser transmitida 

aos humanos. As pessoas que contactam directamente com 

estes animais ou com os seus cadáveres deverão também 

realizar tratamentos antiparasitários frequentes. Os 

alimentos provenientes dos terrenos onde os animais pastam 

deverão ser bem desinfectados antes de consumidos. 


