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NOME DO PROJETO/AÇÃO/ATIVIDADE 

Perfil sanitário dos rebanhos caprino e ovino criados em propriedades de base familiar 

no Município de Sertânia-PE. 
 

Regional/Município: GERE Arcoverde/Sertânia-PE 

Comunidades: Albuquerque Né, Brejo Velho, Cacimbinha, Rio Grande e Serecé de Baixo. 

Equipe Responsável: Julio Cesar de Araujo Santos (Extensão), Sebastião Inocêncio Guido (Pesquisa) e 

Gladston Rafael Arruda Santos (Pesquisa) e Antônio dos Santos Souza (ADR). 

E-mail para contato: asjcesar@ipa.br 

 

APRESENTAÇÃO 

 Estudo da epidemiologia e da importância econômica das doenças que afetam os caprinos e ovinos 

criados em propriedades de base familiar, no Município de Sertânia. 

 
 

OBJETIVOS: 

 Determinar a epidemiologia das doenças dos caprinos e ovinos na região: espécies acometidas, faixa etária, 

distribuição por sexo, distribuição geográfica, época de ocorrência e freqüência; 

 Estabelecer medidas de controle e profilaxia das doenças, evitando perdas econômicas associada à morbidade e 

mortalidade dos caprinos e ovinos; 

 Promover eventos educativos visando instruir os criadores acerca da adoção de medidas sanitárias diminuindo a 

ocorrência de doenças e aumentando a produtividade. 
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METODOLOGIA 

 Ação foi iniciada em Julho de 2008, através de reunião com a Associação de Criadores de Caprinos e 

Ovinos de Sertânia. Durante esse contato a equipe local do IPA fez a apresentação da ação e se colocou a 

disposição dos criadores. Posteriormente os criadores entraram em contato com o escritório do IPA e solicitaram 

nossa visita as comunidades para início das atividades.  

Durante as visitas foram coletados dados epidemiológicos associados à ocorrência de doenças nos ca-

prinos e ovinos, bem como, foram identificados os principais fatores de riscos relacionados à incidência de 

doenças. Os criadores receberam orientações para a adoção de medidas sanitárias gerais: higiene das instalações, 

quarentena, isolamento, descarte de animais e outras medidas de apoio (alimentação equilibrada e água de boa 

qualidade, conforto animal), medidas sanitárias especificas por categoria animal: cuidados com a cabra e ovelha 

durante o parto, cuidados com as crias, cuidados com os animais de recria, cuidados com os reprodutores e 

prevenção e controle das principais doenças observadas na região. Também foram abordados, os aspectos 

administrativos e econômicos na criação de caprinos e ovinos e o uso consciente do crédito do PRONAF para a 

atividade. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

A ação certamente contribuirá com o desenvolvimento da caprinovinocultura do Estado, melhorando 

também a qualidade de vida do agricultor através do fortalecimento da cadeia produtiva da caprinovinocultura, 

aumento da produtividade dos pequenos estabelecimentos rurais, aumento da renda dos pequenos criadores e o 

aumento da oferta de alimentos a população em geral.  

A partir dessa ação desenvolvida, um projeto de pesquisa foi elaborado em conjunto com a equipe de 

pesquisadores do IPA e pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande-PB (UFCG). O projeto 

concorre ao edital MDA/SAF/MCT/SECIS/FNDCT/Ação transversal I/CNPq – Nº 24/2008 e está em fase de 

análise pelo CNPq.  

 

 


