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A verminose dos caprinos, no Piaui, constitui grave pr~
blema, principalmente, na regiao do semi-arido, onde se eoneentrz
a maior parte do rebanho eaprino, sendo a pratiea de desvermina
cao poueo utilizada pela maioria dos eriadores~ 0 eontrole da ver
minose pela realizacao periodiea de exames eoprologieos atraves
da eontagem de ovos por grama de fezes (OPG) nem sernpre e possi
vel, visto as difieuldades encontradas pelo produtor. De urn modo
geral, os tratamentos efetuados pela maioria dos eriadores sac
inefieientes, pois estes desconheeem as melhores epoeas para ver
mifugar os animais e as vezes ignoram qual 0 anti-helmintieo a
ser utilizado.

Pesquisas desenvolvidas em regioes aridas, tern eviden
eiado que tres tratamentos anti-helmintieos no periodo seeo sac
muito mais efieientesque 0 meS"lO niimero de "~dieacoes na epoea chu
vosa. Na epoea seca as condicoes de temperatura, urnidade e preei
pitacao sac desfavoraveis ao desenvolvimento e sobreviveneia de 0
vos e larvas de helmintos gastrintestinais nas pastagens. A vermi
fugacao dos animais neste periodo favoreee a reducao da infeccao
no animal e eonsequentemente evita a eontaminacao das pastagens
por larvas de helmintos na epoea ehuvosa.
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Considerando-se a importancia da caprinoeultura para
a economia do Estado, vem-se desenvolvendo urntrabalho de ava
liacao de diferentes esquemas de tratamento anti-helmintico com
o objetivo de estabelecer um esquema de controle adequado as c0E.
dicoes do Estado, racionalizar os custos de producao com trata
mento anti-helminticos e consequentemente aurnentar a produtiv~
dade do rebanho caprino. 0 experimento vem sendo conduzido na
fazenda experimental da Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambi
to Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), localizada no muni
cipio de Castelo do Piaui-PI.S composto por 60 caprinos divididos
em quatro grupos de quinze animais. Cada grupo e formado por c~
prinos sem raca definida (SRD), desmamados, castrados e do sexo
masculino. Os animais permanecem em piquetes separados, de 25 hec
tares cada, e estao sendo submetidos as mesmas condicoes de m~
nejo e alimentacao.
Grupo I - Esquema adotado pela maioria dos criadores. Duasvermi
fugacoes por ano. Uma no inicio do periodo seco (junho) e outra
no inicio do periodo chuvoso (dezembro).
Grupo II - Tres vermifugacoes por ano. Duas no periodo seco (j~
lho e setembro) e uma no periodo chuvoso (marco). -
Grupo III - Cinco vermifugacoes por ano. Quatro no periodo seco
(junho, agosto, setembro e novembro) e urnano periodo chuvoso
(marco).
Grupo IV - Cinco vermifugacoes por ano. Quatro no periodo chuvo
so (dezembro, fevereiro, marco e maio) e uma no periodo seco (a
gosto) •

Durante 0 periodo de junho de 1985 a dezembro de 1986
foram realizada., pesagens mensais e coleta de fezes para exames
parasitologicos (OPG e coprocu1tura) dos caprinos, bem como 0
tratamento anti-helmintico dos animais de acordd com as epocas
pre-estabelecidas, utilizando-se produtos de largo espectro (ox
fendazole e albendazole), por via oral.

A Tabela 1 contem 0 peso inicial e final e 0 ganho no
periodo indicando que houve ligeira diferenca entre as medias
de ganho de peso dos caprinos dos diferentes grupos de tratamen
tos sendo os grupos III e IV os que apresentaram maior ganho de
Deso.



o nUmero medio do OPG mensa1 dos caprinos no mesmo pe
riodo foi baixo. Houve tambem pequena diferenc;a entre os grupos
(Tabe1a 2)

Nas coprocu1turas verificou-se urn nfrmero muito baixo
de larvas infectantes (L3) de nematodeos. Os generos identific~
dos foram por ordem de maior preva1encia: Haemonchu~, T~~chol
t~ongy!u~, Oe~ophago~tomum, St~ongy!o~de~ e Coope~~a.

Ganho de peso vivo em caprinos submetidos a
tes esquemas de tratamento anti-he1mintico.
de Castelo do Piaui, PI, 1985/86.

diferen
Municipio

Peso
Grupo Inicia1 Final Ganho no periodo Ganho diario(kg) (kg) (kg/animal) (g/anima1/dia)(14.06.85) (26.12.86)

I 10,62 34,95 24,33 43,44
II 10,62 35,50 24,88 44,42

III 10,66 37,92 27,26 48,67
IV 10,67 41,67 31,00 55,35



TABELA 2. Nfrmero medio de OPG de caprinos com diferentes esqu~
mas de tratamento anti-he1mintico de junho/85 a dezem
bro/86. Municipio de Castelo do Piaui, PI. 1985/86.

1985
Junho 2.923* 4.526* 3.077* 5.210*
Ju1ho 38 0 0 0
Agosto 213 71 177 273
Setembro 79 487 0 0
Outubro 114 13 J9 29
Novembro 228 64 38 154
Oezembro 0 60 0 21

1986
Janeiro 431 273 123 357
Fevereiro 292 160 51 14
Marco 115 0 31 28
Abril 38 46 33 43
Maio 23 150 30 64
Junho 0 71 23 14
Ju1ho 8 0 0 43
Agosto 9 7 0 21
Setembro 118 54 27 29
Outubro 210 243 0 193
Novembr(~ 210 486 23 279
oezembro 164 236 23 329

)

Medial 127 135 32 105 ._,~...•.
1Exc1uindo OPG inicia1*


