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O Haemonchus contortus, nematoda que parasita o abomaso de ruminantes, acarreta 
problemas sanitários em ovinos e caprinos, podendo causar grave anemia e em alguns casos 
a morte de animais. O método Famacha permite a identificação de animais que necessitam 
de tratamento, através da observação da coloração da conjuntiva, correlacionando esta com 
valores de hematócrito (Ht) e a incidência do H. contortus. O diagnóstico é feito através de 
avaliação visual para classificar a coloração da conjuntiva em um dos cinco graus Famacha. 
O ensino deste método objetiva capacitar o aluno a diferenciar animais anêmicos de sadios 
através da observação da coloração da conjuntiva. No ensino tradicionalmente proposto, o 
protocolo indicado para preparo dos animais para demonstração, determina que os animais 
sejam exsangüinados por punção jugular, retirando-se volumes de sangue entre 1,5 a 2,4 
litros por animal. Isto é realizado para induzir um quadro de anemia artificial, para permitir 
a demonstração das cinco colorações de mucosa classificadas no Famacha. Para tanto, 
sugere-se a retirada de sangue de seis animais, produzindo anemias caracterizadas por Ht de 
12, 15 e 20%. Deve-se esperar 24 h e, caso o Ht mantenha-se acima do desejado, proceder 
nova retirada. Com estes procedimentos, os proponentes do método tradicional alertam que 
poderá ocorrer choque hipovolêmico com morte súbita dos animais e, na observação de 
sinais indesejáveis, os proponentes recomendam a eutanásia do animal. Todas as 
recomendações tradicionais referem-se a uma utilização cartesiana dos animais. O objetivo 
deste trabalho é descrever resultados provenientes do ensino empregando técnicas 
substitutivas, incluindo vídeos de curta duração, fotos, relatos pessoais e a demonstração da 
coloração que caracteriza anemia profunda através da observação da terceira pálpebra, 
tecido normalmente menos irrigado, em animais sadios não-anêmicos. Desta forma, pode-
se demonstrar a coloração referente aos graus Famacha sem a necessidade da retirada de 
sangue. Os métodos substitutivos descritos foram utilizados em 30 cursos Famacha, com 
público de 1.350 pessoas em oito estados do Brasil. A opinião dos participantes sobre a 
utilização de animais sadios para demonstração foi favorável em 100% das ocasiões, sendo 
que estes aprenderam a observar todas as colorações no momento da aula prática. Conclui-
se que os métodos substitutivos são efetivos e devem ser adotados, com base no 
reconhecimento dos animais como seres sencientes. 


