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EPIDEI-UOI.CGIA OOS NEMAroIDES GASTRINI'ES'l'INAIS EM roVThDS DE

CORTE00 MA'IOGROSSO00 SUL

Dentre os fatores que contribuem para o baixo irrlice de prcduti vidade da
bcví.nocul,tnra brasileira, a verrninose bovina ocupa umlugar de destaque, e t.em

sido apontada c:x:moumdos Impor-tentespontos de estrangulamento dos Sistanas
de Produção de Boví.rris de Corte e de Leite.

Em criaçé5es de bovinos de leite, devidoao seu manejomais Lntenaívo, a
venninose ocasiona prejuízos bemmais evidentes, can diarréias e morte de aní.

mais.
Emcriações extensivas de bovinos de corte os efeitos das ver.ninoses são

mais difíceis de serem detectados, devido ao seu aspecto subclínico que se

traduz, principalmente, pelo baixo índice de crescimento dos animais, pelos ar

repiados e seu brilho, anania, sinais que muitas vezes se confunôan cemprobl.e
mas de nutrição e carências minerais. Alémdisso, estirna-se que cerca de 10 a

15%dos animais nascidos emurnapropriedade não atingen a idade de desmame e

que 3 a 5%não chegamaos dois anos de idade. Dentre as causas de mortalidade

desses animais estariam associadas as diarréias oriundas de infecçces por bac
térias, vírus e tarnbémpor eriloparasi tas.

CCIn o objetivq de estudar o problema de verminose Em bezerros da raça Ne

lore, a partir do desname, foi realizado umtrabalho que, no per.íodo de novem

bro de 1972 a maio de 1976, foi conduzido na Estação Experimento do extinto
IPEAO(Instituto de Pesquisas Agrepecuárias do Oeste) e pos'trsrí.orment.e , cont.i.
nuado na sede do Centzo Nacional de Pesquí.sa de Gadode COrte-EVP....PAPl'., em
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campoGrande~. O estudo foi feito através de contagemde ovos por grama de

fezes (OFG), coproculturas para identificação dos gêneros de larvas infectan
tes e necrópsias mensais de animais infectados naturalmente que permaneciam
junto ao rebanho e de bezerros traçadores, isto é, animais tratados a cada

quinze dias can anti -helmíntico de amploespectro, e colocados' junto aos ou
tros animais para traçar a infestação na pastagem, durante o período de um
mês. Também,neste experimento, foram feitas observações preliminares sobre

o efeito da aplicação de anti-helmíntico de amploespectro emétx>ca estratég~

ca sobre o ganho de peso de umlote de bezerros emrelação a outro 10te teste

munhaempastagens de capim0'araguá (Hyparrhenia rufa) .

RESULTAOOS

Os dados de OFGpermitiram observar que ocorreu dois piques de produção
de ovos, umno início e outro emmeadosda estação chuvosa, isto é, em setem

bro e dezembro/janeiro. Durante o período seco, que cor.respondeaos meses de
maio a setembro, a média de OFGdos animais foi baixa. Nas coprocul.turas e ne

crópsias realizadas, os nematóidesmais canumenteencontrados emordem decres
cente de prevalência foram: Cooperia spp. (~. p.mctata e C. pectinata) - 71%;

Haemonchusspp. (!:!. similis e !:!. contortus) - 20%; Trichostrongylus axei (4%);

Oesophagostorm.:rrnradiat,um95%).Infecções por Trichuris discolor foram esporádí.

cas, airrla que fossem significativas emal.quns casos. Nãoforamobservadasinf~
ções p::>rOstertagia e Nematodirus. Os resultados das necrópsias dois lotes de

bezerros (permanentese traçadores) durante os três anos revelaram urna mesma

tendência, isto é, durante' a estação seca a infecção por vermes adultos e ima

turos é alta e a presença de larvas infectantes nas pastagens é baixa. Animais

tratados estrategicamente emmaio, julho, setembro e dezembro, can tetramisol,
ganharamcerca de 40 kg a mais que outros de umlote não tratados. Deve-se res

saltar, porém, que os dois lotes de animais permaneceramdurante o período ex

pezímencal,empastagens separadas de capim Jaraguá, e certamente algum efeito

de pasto pode ter ocorrido, favorecendo o ganho de peso do lote tratado.

mNCWSÕES

Os resultados apresentados acima permitemconcluir que emareas de cerrado
do MatoGrosso do SUl:

1. As infecções por vermes gastrintestinais embovinos de corte criados ex

tensi vamente são mais graves a partir do desmamee durante a épxa seca do
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aIX>, enquanto as popal.açôes de larvas infectantes nas pastagens são mínimas du

rante este período e maiores durante a estação chuvosa;

2. O achado de umagrande popuLaçáo de vermes ac1ultos durante o período se

CX) indica que há necessidade de se concentrar o tratamento anti -helmíntico du
rante este período, quando as corrliçÕes de reinfecçêíes são mínírnase o probl~

mada verminose sana-se ao de nutrição;
3. Recanenda-se, portanto, dosificaçêíes estratégicas nos meses de maio,

julho, setanbro e dezanbro* can anti -helroÍntico de amplo espectro, a partir do
desmameaté aos 2 anos de idade, umavez can este tratamento os anímaí.s perdem

menospeso durante a seca e ganhamsignificativamente mais peso no período

chuvoso seguinte.

* É pensamentoda equipe reduzir o númerode dosificaçêíes anuais através de

esquemas alternativos de controle.


