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MM4SJ0 SM3TITÁRI0 PARA BOYDIOS flE a)WFE 

Thelma Maria Saueressig 1 , Noacir Gabriel Saueressig 1 , Eurrpedes Alves Pereira1  

A sade animal condiçio fundamental para a obtençio de bons rendimentos 

na exploraçio pecuaria. Como os prejuízos causados pelas énfermidades sio imen 

sos, uma atençio especial deve ser dedicada E utilizaçio de medidas preventivas. 

Juntamente com as defici&ncias de alimentaçio e manejo, as doenças infecto-

contagiosas, parasitrias e carenciais contribuem consideravelmente para redu 

zir os tndices produtivos da pecuria, seja. por morte dos animais, por decrsci 

mc da produçio ou excessivo alongamento do seu ciclo de crescimento. 

Os pesquisadores das áreas de saüde, manejo e nutriçio.animal do Centro de 

Pesquisa Agropecuria dos Cerrados (CPAC) estabeleceram um calendario de manejo 

saniúrio para o rebanho bovino, com vistas a manter os animais em bom estado 

de saide. 

IMS4ILc7€ 

Devem ser aplicadas vacinas para prevenir as seguintes enfermidades: Febre 

Aí tosa,Carbúnculo Sintomitico, Brucelose, Pneumoenterite, Carbúnculo llemtico e 

Raiva, conforme Tabela 1. 

Manejo sanitário para bovinos 
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TABELA 1. Calendriode  manejo sanitkio do rebanho. 

Vacina 	 jan. fev. mar. abr. màio jun. jul. ago. set. out. nov. dez! 

Febre Aftosa 	X 	 X 	 x 
Carbnculo 1 
sintomatico 	 X 

Carbncu10 2 
Siritomatjco 

Carbünculo 
Sintomtjco 

Brucelose 4 

Bruce lese 5 

Ca rb nc ul o 
Hemtico 

Raiva 

1 Vacinaço de todos os animais nascidos no 19 semestre. 

2 Vacinaço de todos os animais nascidos no 29 semestre. 

Revacinaçio de todos os animais j vacinados uma vez contra Carb&iculo Sinto-

mtico. 

vacinaçio das fmeas nascidas no 19 semestre. 

Vacinaçio das f&neas nascidas no 29 semestre. 

Na profilaxia da Febre Aftosa & utilizada a vacina oleosa. Ë recomendado va 

cinar contra Pneumoenterite vacas no 89 m&s de gestaço e bezerros aos 15 dias 

de idade. S & recomendada a vacinaçio (uma vez ao ano) contra Raiva e Carbincu 

lo Hemtico se houver casos e/ou surtos das mesmas na regiio. 

paIt4 t,flf.M ±j 

No esquema de vexmifugaçio utilizado no CPAC, os bezerros que sio desmama- 

dos aos trs meses recebem a 1 vermifugaçio na ocasio do desmame, a 	aos 

5 meses e a 	aos 7 meses. Os que sio desmamados aos 5 meses recebem a l ver 

mifugaçio ao desmame e a 2 2  aos 7 meses de idade. Essa Gltima, tomando-se por 
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base o manejo animal utilizado no CPAC, coincide com o início ds poca seca 

(maio). Na primeira semana apSs o início das chuvas (setembro/outubro), os ani-

Dais recebem outra vennifugaço. A partir daí, os animais sio vermifugados tape 

aas 2 vezes ao ano (maio e setembro). É utilizado veruitfugo injet&vel. 

AO BERNE 

Produto bernicida sistimico deve ser utilizado, nonnalxnente, duas vezes dii 

rante o período das chuvas, sempre que houver alta infestaço. 

Para evitar as doenças carenciais, & adotada a mistura mineral apresentada 

aa Tabela 2, recomendada por Lopes (Noticiario EMBRAPA/CPAC n9 93). Essa misttr 

ra utilizada vontade, durante o ano inteiro. 

tABELA 2. Mistura pata suplementaç.o mineral do rebanho bovino naregio dos Cer 

rados. 

Ingredientes 	 quantidade 

Fosfato bicicico1 50 kg 

Sulfato de zinco 1,6 kg 

Sulfato de cobre 340 g 

Sulfato de cobalto 40 g 

Iodato de po6ssio 20 g 

Sal comimi 48 kg 

1 o fosfato bicicico pode ser substituído por farinha de ossos (autoclavada) 
de boa dualidade. Nesse caso, 	sugerido usar 60 kg de farinha de ossos e 38 

kg de sal comum. 


