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Resumo 
O experimento teve por objetivo avaliar o efeito do óleo 
funcional sobre as infecções parasitárias, parâmetros 
hematológicos, histopatológicos e desempenho dos 
animais. Foram utilizados 34 cordeiros das raças Texel e 
Ile de France, divididos em três grupos: controle (CONT), 
óleo funcional (OF) e monensina sódica (MON). A 
pesagem, coletas de fezes e de sangue, foram 
realizadas com intervalo de 14 dias. Não houve 
diferenças no peso ao nascer, peso inicial dos cordeiros, 
contagem de ovos por grama de fezes (OPG), volume 
globular (VG), proteína plasmática total (PPT), albumina 
(Alb) e globulina. O grupo OF apresentou peso final e 
ganho de peso médio diário menor aos outros grupos. O 
grupo CONT e OF apresentaram maiores contagens de 
oocisto por grama de fezes (oOPG), eosinófilos (Eos) e 
leucócitos sanguíneos (Leu) quando comparado com 
grupo que recebeu MON. O óleo funcional não resultou 
em melhores índices de desempenho dos cordeiros e 
também não reduziu a carga parasitária.  

Introdução  
Os óleos funcionais possuem atividade terapêutica, 
bactericida, fungicida e inseticida e, recentemente 
também está sendo testada sua atividade carrapaticida 
(CAMPOS et al., 2012). Além de estimulação da 
digestão, alterações na microbiota intestinal, aumento na 
digestibilidade e absorção de nutrientes e efeitos 
antimicrobianos e imunomoduladores (MELLOR, 2000). 
Os óleos agem penetrando na membrana dos parasitas, 
alterando a permeabilidade das membranas celulares e 
interferindo no metabolismo celular. Consequentemente, 
causando extravasamento de íons, energia e outros 
conteúdos, levando a morte celular (ALLEN; LYDON; 
DANFORTH, 1997). 

Material e Métodos 
O experimento foi realizado na Fazenda Escola Capão 
da Onça (FESCON), na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, e no Laboratório de Parasitologia Animal, da 
referida Universidade. Foram utilizados 34 cordeiros das 
raças Texel e Ile de France, em sistema de 
confinamento. Os animais foram divididos em três 
grupos: controle, óleo funcional e monensina sódica. 
Receberam ração baseada no consumo de 3% do peso 
vivo e a suplementação de 1,5 g/kg de matéria seca de 
óleo funcional blend comercial de castanha do caju e 
óleo de mamona (Essential®, Oligo Basics Agroindustrial 
Ltda) e 0,125 g/kg MS de monensina sódica (Rumensin® 
Elanco Saúde Animal). Os cordeiros foram pesados ao 
nascimento, realizada a coleta de fezes e sangue, com 
intervalo de 14 dias até o final do período experimental. 
Os dados foram analisados com software Minitab 
(versão 16) utilizando Tukey para as diferenças 
significativas. 

Resultados e Discussão 
Não houve diferenças (P>0,05) no peso ao nascer e 
peso inicial dos cordeiros no início do experimento. Em 

comparação aos demais grupos, o grupo OF teve peso 
final e ganho de peso médio diário (GMD) menor 
(P<0,05), sendo de 27,05 kg para peso final e 0,275 
kg/dia GMD. A falta de estudos em relação as doses de 
OF a serem utilizadas nas dietas de ruminantes, podem 
resultar em efeitos negativos no desempenho animal 
(BERTOLONI, 2018).  
A contagem de OPG não diferiu (P>0,05) entre os 
grupos. Já a contagem de oOPG, o grupo OF 
apresentou maior contagem quando comparado com os 
demais grupos (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Efeito das dietas experimentais na contagem de ovos 
por grama de fezes (OPG), oocisto por grama de fezes (oOPG) e 
Strongyloides spp.  

 OF CONT MON P 
OPG 16±53,18 8±26,91 31±74,17 0,14 

oOPG 222±534,5a 114±367,2ab 4±6,9b 0,00 

Strongyloides spp. 32±95,6b 144±447,4ab 173±361,6a 0,01 
Letras diferentes na mesma linha diferem entre si, pelo teste de Tukey 
a 5% de significância. 

 
Para VG, PPT, Alb e globulina, não observou-se 
diferenças significativas (P>0,05). Já a contagem total de 
Eos e Leu, o grupo CONT e OF apresentaram maiores 
contagem quando comparado com o grupo MON (Tabela 
2).  
 
Tabela 2. Valores médios (± desvio padrão) de volume globular 
(VG), proteína plasmática total (PPT), albumina, globulina, 
eosinófilos e leucócitos de cordeiros alimentados com dieta 
contendo óleo funcional (OF), controle (CONT) e monensina 
sódica (MON). 

Parâmetros OF CONT MON P 
VG (%) 36,50±1,8 36,60±1,39 37,80±3,49 0,41 

PPT (dL) 5,51±0,59 5,53±0,38 5,54±0,45 0,99 

Albumina (g/dL) 2,66±0,41 2,73±0,51 2,81±0,42 0,17 
Globulina (g/dL) 2,74±0,83 2,86±0,87 2,72±0,65 0,53 

Eosinófilo (µ/L) 36,43±0,89a 38,19±0,91a 9,02±0,66b 0,00 
Leucócito (µ/L) 11727±0,13a 12714±0,17a 8991±0,18b 0,00 

Letras diferentes na mesma linha diferem entre si, pelo teste de Tukey a 
nível de 5% de significância. 

 

Conclusão ou Conclusões 
O óleo funcional não resultou em aumento do peso final 
e ganho médio diário e também não reduziu a carga 
parasitaria de oocistos comparado as demais dietas.  
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