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Haemonchus contortus:
Um problema na ovinocultura
Horacio Luis de Lima1 & Aleksandro Schafer da Silva2

A

s
parasitoses
em geral podem
causar enormes
perdas econômicas na
criação de ovinos, ocasionando crescimento
retardado, diminuição
da produção de lã, carne
e leite pela diminuição
no consumo de alimentos, perda de fertilidade
e quando em casos de
grande infecção, um aumento considerável nas
taxas de mortalidade. O
Haemonchus contortus
é responsável por causar verminoses gastrintestinais em ruminantes
e é o principal parasita
de ovinos.
O parasito aloja-se no

trato
gastrointestinal,
mais
especificamente
no abomaso, alimentando-se de sangue. Quando em número elevado,
os helmintos podem
causar anemia e edema submandibular nos
ovinos e em casos extremos levar ao óbito. Fatores ambientais podem
aumentar ou diminuir a
incidência destes parasitas, como o tipo vegetação, altura, cobertura
do solo e estação do ano.
Em animais jovens, até
seis meses de idade a infecção é mais frequente,
devido à baixa imunidade. O estado nutricional
também interfere na
taxa de infecção, portanto animais bem nutridos
respondem melhor ao
parasitismo e não apresentam sinais clínicos.
O controle das parasitoses pode ser feita de
várias maneiras e tem
os melhores resultados
quando é planejado. O
produtor deve utilizar
um programa de tratamentos estratégicos,
baseado na estação do

Figura 1: Exposição da conjuntiva ocular dos ovinos para avaliação
da coloração, conforme recomenda o método Famacha. #Fonte
desconhecida.

ano e principalmente utilizando dosagens
adequadas de anti-helmínticos para evitar a
resistência do parasito
aos fármacos. Os testes de diagnóstico de
resistência também podem ajudar na escolha
de uma droga eficiente.
Exames de fezes do rebanho podem auxiliar o
proprietário na hora de
realizar ou não o tratamento.
Outro programa estratégico muito eficiente
e que reduz os custos
com
anti-helmínticos
é o método Famacha,
se, executado adequadamente. Este método
preconiza avaliar a coloração da mucosa dos
ovinos e comparar com
um cartão (Figura 1)
para determinar quais
os animais serão tratados naquele momento.
No cartão têm-se cinco
imagens de conjuntiva
com cinco colorações
diferentes, sendo a número 1 mais rosada,
(animal normal = desnecessário tratamento)
e a número 5 apresenta
coloração rosa pálida ou
branca (animais anêmicos = necessário tratamento). Resultando as
colorações nº 1 e 2 não
é necessário realizar tratamento, a coloração nº
3 fica a critério do produtor, já as colorações
nº 4 e 5 é necessário o
tratamento com antihelmíntico (Figura 2).
Estudos realizados por
nosso grupo de pesquisa mostram que a implantação deste método

“Famacha” na ovinocultura, reduz em 43% os
custos com antiparasitários.
O controle biológico
com fungos pode ser
uma alternativa para
controle de verminoses em ovinos. Em um
trabalho realizado na
Universidade Federal de
Santa Maria, animais
foram divididos em dois
grupos, sendo que um
deles recebeu diariamente na ração o fungo
Duddingtonia flagrans,
que quando eliminado
nas fezes dos ovinos tem
a capacidade de crescer, capturar e matar
as larvas de parasitos.
Os autores obtiveram
ótimo resultado, pois
no período de um ano
as borregas não receberem tratamento com
anti-helmínticos, já no
grupo de animais que
não ingeriram o fungo,
tiveram de ser tratados
por quatro vezes neste
mesmo período. O uso
do fungo reduz as contaminações das pastagens, reduzindo à infecção ou re-infecção.
Os alunos da terceira
fase do Curso de Zootecnia da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC) em
um trabalho acadêmico realizaram testes de
diagnóstico de resistência em 10 propriedades
de municípios próximos a Chapecó. Neste
trabalho observou-se
resistência parasitária
aos fármacos utilizados
em todas as propriedades avaliadas. Este fato
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1 Acadêmico do Curso de Zootecnia da UDESC, Chapecó-SC, Brasil; 2 Professor do Curso de Zootecnia da UDESC, Chapecó-SC, Brasil
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A Gripe A esta de volta! (e mais forte...)

N

Juliana Maria de Almeida1 & Lenita de Cássia Moura Stefani2

este
último
dia 20 de junho iniciamos
oficialmente o inverno,
e com ele há a chegada
de doenças respiratórias. Ambientes pouco
ventilados facilitam a
circulação de agentes
causadores de doença,
como a gripe. A secretaria de saúde de Santa Catarina registrou a
ocorrência de 45 mortes este ano no estado.
Esses números são
maiores que os casos
registrados somados
em 2010 e 2011. Com
isso a população deve
se prevenir tomando
as medidas necessá-

rias e procurar o médico no caso de qualquer
suspeita. Vamos falar
aqui das principais
medidas de controle
da disseminação do
vírus influenza tipo A,
as quais são de extrema importância para
prevenir a gripe.
Deve-se evitar locais
fechados ou pouco
ventilados com grande quantidade de pessoas, essas condições
são ótimas para transmissão deste vírus que
se faz através do ar.
Nesses locais, ao tossir e espirrar, cobrir
o nariz e a boca utilizando lenços descar-

Desenho esquemático do microscópico vírus Influenza, causador da
gripe em humanos e animais.

táveis. Pequenas gotículas contendo o vírus
podem infectar outras
pessoas num raio de
até 3 metros.
Outra medida de
prevenção é a lavagem
das mãos. Conforme
recomendação da Organização
Mundial
da Saúde a lavagem
frequente das mãos é
uma das medidas mais
eficazes na prevenção
de doenças infectocontagiosas de maneira geral. Ela deve ser
feita com água abundante (quente preferencialmente), sabão
(líquido preferencialmente) incluindo o antebraço, com atenção
especial para a região
abaixo das unhas.
Caso não haja condições de lavar as mãos
com a frequência desejada, vale lembrar
que os géis sanitizantes (álcool-gel) vendidos nas farmácias já
tiveram sua eficiência
comprovada e são recomendados pela sua
praticidade.
Quem
puder, deve carregá-lo
a mão e fazer seu uso
sempre que lembrado.
Mantenha uma alimentação balanceada,
isso é vital para evitar qualquer doença.
Evite
compartilhar
alimentos, utensílios
e objetos de uso pes-

Melhor forma de prevenir a doença é a lavagem das mãos o mais frequente possível

soal.
Lembre que a luz solar é um excelente desinfetante. Portanto,
sempre que possível
mantenha o ambiente
arejado e ensolarado.
Devemos também ficar atentos aos sinais
clínicos, ao observar
sinais clínicos da doença, como febre alta,
dor intensa no corpo,
tosse, espirros, dor
na garganta, procure
ajuda médica o mais
rapidamente
possí-

vel, afinal as drogas
anti-virais são mais
eficientes no início da
doença. Não utilize
medicação por conta
própria! Isto é perigoso para qualquer
doença, não apenas
para a gripe A. Os indivíduos com sinais
respiratórios deverão
permanecer em casa
em quarentena domiciliar até que liberado
pelo médico.
Uma atenção maior
deve ocorrer com as

pessoas de potencial
risco de contrair a gripe A, que são crianças,
idosos, profissionais
da saúde e portadores
de doenças crônicas.
Esses indivíduos devem ter cuidados redobrados a fim de se
prevenir e também de
se perceber os primeiros sinais da doença,
pois o curso da gripe
progride rapidamente
tornando-a mais severa se o diagnóstico é
demorado.

1 Médica Veterinária – Mestranda em Ciência Animal - Sanidade Avícola - UDESC-CAV- Lages/SC. E-mail: julianaalmeida40@hotmail.com
2 Professora de Sanidade Animal do curso de Zootecnia CEO/UDESC, Chapecó/SC e do Programa de Pós-graduação CAV/UDESC, Lages/SC
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Solos de Santa Catarina

Brasil ocupa atualmente a quarta posição entre os produtores mundiais de carne suína
e o estado de Santa Catarina
é responsável por 25% desta
produção. Nesse estado brasileiro, a intensificação da produção em pequena área territorial gera um grande aporte
anual de dejetos de suínos por
unidade de área agrícola. Isso
porque a alternativa mais utilizada para descarte desses resíduos é a sua aplicação como
fertilizante agrícola, prática
que tem gerado um dos maio-

Sul brasil

res problemas de poluição
ambiental, especialmente na
região Oeste Catarinense.
Poucos estudos no Brasil foram desenvolvidos para avaliar o potencial impactante
dessa prática em organismos
edáficos.
Na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(USP/ESALQ), a zootecnista
Julia Corá Segat, mestranda
do programa de Pós-graduação de Solos e Nutrição de
Plantas, teve o intuito de avaliar o potencial toxicológico do
uso de dejeto de suíno como

fertilizante agrícola em solos
de Santa Catarina, na fauna
do solo, utilizando-se como
ferramenta a ecotoxicologia
terrestre.
“A ecotoxicologia terrestre é
utilizada para avaliar efeitos
de substâncias que, quando
adicionadas aos solos, causam impactos em organismos,
mensurando as respostas de
alterações na taxa de letalidade, reprodução, desenvolvimento e comportamento de
organismos edáficos padronizados.
No Brasil a ecotoxicologia

Julia Corá Segat

terrestre
é
uma ferramenta nova e pouco
utilizada,
que vem sendo aos poucos
implantada no
país, em alguns centros
de pesquisa.
Já na Europa Estudo promove avaliação ecotoxicológica do uso de
é amplamen- dejeto de suínos em solos
te usada e até
obrigatória para indicar a to- Fonte:
xicidade de resíduos que pos- http://www.esalq.usp.br/noticia/detalhe.php?id=1716
sam ter como destino os so- Notícias Acom - Assessoria de Comunicação (USP/ESALQ)
los”, explica a pesquisadora.
Texto: Caio Albuquerque (25/06/2012)

www.jornalsulbrasil.com.br
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A Relação da Saúde com o Meio Ambiente
Camila Saldanha1;Gracieli Kaufmann1; Lenir Carini1; Sílvia Ferraboli1; FátimaNegri1, Tiane Testa1
Grasiele Busnello2; Marta Kolhs2

H

á evidências
de que estamos em um
período de grave problemática ambiental,
em que se convoca toda
sociedade a discutir
sobre o tema e agir em
busca da preservação
do planeta. No entanto, as ações desenvolvidas para combater
a degradação ambiental na prática não são
suficientes. Cada vez
mais surgem doenças
e agravos para a saúde
devido aos crescentes
problemas ambientais
que ameaçam a sobrevivência humana na
terra, porque o meio
ambiente é visto apenas como algo externo e não como o meio
onde a população está
inserida.

A crescente poluição
química e seus impactos sobre a qualidade
do solo, água, ar e dos
alimentos são resultantes dessa poluição
decorrente do crescimento econômico desenfreado. Um exemplo
é a redução da camada de ozônio que pode
aumentar o número
de casos de câncer de
pele demonstrando que
existe uma relação direta entre o ser humano e o meio ambiente
e quando essa relação
sofre alterações pode
desencadear
várias
doenças na população
que está inserida nesse
espaço.
É fundamental discutir entre os profissionais de saúde a temática ambiental e o

acelerado crescimento
econômico e populacional, para que estes
consigam integrar-se
ao assunto, identificar problemas relacionados e intervir com
ações preventivas que
venham resolver ou
amenizar os riscos que
todos estão expostos.
O Profissional Enfermeiro diante de seu
conhecimento em saúde pode prestar assistência ao individuo
sadio ou doente, para
a família ou comunidade, promovendo, mantendo ou recuperando
a saúde, pois é uma
ciência diretamente ligada ao cuidado, qualidade de vida, e ações
para promoção da saúde. Esta promoção engloba diversos fatores;

desde o estilo de vida
(alimentação, exercícios, educação, moradia), até como acontece a interação entre o
individuo com o meio
onde está inserido e
vive. Para que as medidas de prevenção ocorram, é necessário que
haja o engajamento de
outras áreas, como a
política, assistencial,
educacional entre outras. Assim é importante que a educação
ambiental seja abordada nos diferentes campos interdisciplinares,
nas diferentes áreas
de conhecimento, pois
fará com que a compreensão ocorra de forma mais fácil tendo em
vista a complexidade
do tema.
A interface saúde am-

biental e doença/hospital poderá ser mais
representativa
para
profissionais de saúde
e também para os pacientes, se além das
importantes preocupações com os resíduos
hospitalares e com as
fontes de contamina-

ções por patógenos, for
incorporadas atitudes
simples para incentivar o não desperdício
de
fontes/recursos
naturais, aumentando
assim, a consciência
da necessidade de se
preservar o meio ambiente.

1 Acadêmicas da 6ª fase do Curso de Graduação em Enfermagem da UDESC (E-mail:sil.ferraboli@gmail.com).
2 Docentes do Curso de Enfermagem da UDESC. Ministrantes da disciplina Enfermagem em saúde comunitária VI.

Sistemas Sustentáveis na Agropecuária no Brasil

A

s
atividades
rurais nos últimos tempos
veem revendo seus
conceitos de produtividade, buscando potencializar sua produção e rentabilidade
econômica com a preservação ambiental e
a valorização social
do produtor. Com
esta ideia foi realizado no Estado do Acre
um Workshop sobre
Sistemas Agroflorestais, que reuniu os
pesquisadores da Bolivia, Brasil e Peru,
sendo estes, os países que contemplam
a maior parte da floresta Amazonica.
Para evitar o quadro de degradação, o
Sistema de Produção
Agrossilvipastoril copia ao máximo a natureza, preservando
árvores,
mantendo
reservas de flores-

Vinícius Paulo Agostini1, Bruno Abdalla1 & Luís Henrique Ebling Farinatti2

ta nas propriedades
e a mata ciliar dos
cursos d’água. Nele,
as árvores e arbustos são associados à
agricultura e pecuária numa mesma área
simultaneamente.
Como modelo podemos admitir que a
propriedade é dividida em três parcelas:
agrícola, pecuária e
reserva legal. Isso evita a degradação por
sobrepastejo, quando
são mantidos animais
em quantidade superior à capacidade do
pasto. Na área agrícola, a madeira útil
é retirada. São plantadas
leguminosas,
como leucena e gliricídia e as culturas
de grãos, como milho
e feijão, se encaixam
nos três metros. O
objetivo de intercalar
as culturas e manter
o adubo verde para o

solo. O modelo mantém também as árvores nativas, que entre outras vantagens,
evitam a erosão e o
empobrecimento do
solo (Figura 1).
Outra
forma
da
aplicação dos Sistemas Agroflorestais é
o
Reflorestamentos
mistos para Reserva Legal (nativas e
exóticas), promovendo geração de renda
– Não madeiráveis,
sementes de espécies nativas, serviços
ambientais, polinizadores e madeira do
manejo entre outros
Manejo–regeneração–
reconstituição
da
floresta nativa (FIGURA 02).
A integração de árvores com lavouras e
pastagens na mesma
área por meio da conservação/ manutenção de árvores pre-

viamente existentes,
pelo plantio ou pela
condução de árvores
que emergem naturalmente em meio às
culturas.
O grande desafio é
convencer o agricultor, acostumado com
a prática do modelo de monocultivo, a
adotar um novo sistema de produção.
Figura 01: Sistema Silvipastoris no Estado do Pará/Br, com Brachiaria
humidicola (Rendle) Schweick) sendo pastejado por ovinos de corte.

Figura 02: Evolução da formação do Agrobosque no Peru com os cultivos de Maíz (milho), Plátano (P),
Cacau (C) e Tornillo.

1 Acadêmicos de graduação do Curso de Zootecnia. CEO/UDESC - CHAPECÓ/SC
2 Pesquisador Visitante. Bolsista Pós-Doutorado da Embrapa Acre/CNPQ. E-Mail: lhefarinatti@gmail.com
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Indicadores

Agenda
Tempo
Quinta-feira (12/07): No Oeste e Meio
Oeste, nebulosidade variável ao longo do
dia. Nas demais regiões catarinenses, muitas nuvens e chuvisco isolados desde a madrugada até o período da tarde, melhorando sem chuva à noite. Temperatura muito
baixa e umidade relativa do ar elevada.
Sexta-feira, sábado e domingo (13, 14
e 15/07): Massa de ar frio e seco deixa o
predomínio de sol e temperatura baixa em
todo o Estado, com condições para formação de geada nas áreas altas do Oeste ao
Planalto.
TENDÊNCIA de 16 a 26/07/2012
Na maior parte desse período massas de
ar seco e frio devem manter o tempo firme,
sem chuva significativa e com temperatura
mais baixa em Santa Catarina.
Previsão climática para 3 meses em Santa
Catarina
(Atualizado: 02/07)
Inverno com mais chuva e pouco frio em
Santa Catarina!
A previsão para Julho/Agosto/Setembro é
de chuva próxima e acima da média climatológica no Estado, devendo ser melhor distribuída no tempo e no espaço, em relação
ao outono. Nos meses de Julho e Agosto, os
valores esperados de chuva variam de 115
a 180mm nas regiões Oeste e Meio Oeste.
Setembro marca a transição entre o inverno
e a primavera, dando início a época de chuva em SC com totais de precipitação mais
elevados, variando entre 130 e 200mm.
Com relação à temperatura, a expectativa
é de um inverno com pouco frio, com temperatura próxima a acima da média climatológica, lembrando que pela climatologia
Julho é o mês mais frio do ano no Estado
e que em Setembro, gradativamente o frio
começa a diminuir.
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

Espaço do Leitor
Este é um espaço para você leitor (a).Tire suas dúvidas, critique, opine, envie
textos para publicação e divulgue eventos, escrevendo para:
SUL BRASIL RURAL
A/C UDESC-CEO
Rua Benjamin Constant, 84 E Centro. Chapecó-SC
CEP.: 89.802-200
prficagna@hotmail.com
Publicação quinzenal
Próxima Edição – 26/07/2012

Sul brasil

Julho/ 2012 - Curso de Filosofia à Maneira Clássica
Atividade Gratuita
Organizador: Escola de Filosofia Nova Acrópole
Contato: Eliane Weirich
Telefone: (49) 3328 8903 ou (49) 9128 7124
10 a 13/07 - Feira Metal-Mecânica + Corte e Corformação
Local: Parque de Exposições Tancredo de Almeida
Neves (Efapi)
15/07 - Show com o Paulinho Mixaria
Horário: 20:00 hs
Local: Centro de Eventos e Cultura Plínio Arlindo de
Nes
Ingressos: Promocional R$ 30,00 – Na hora R$ 40,00
e Meio R$ 20,00 (Posto Alfa e Super Alfa)
17/07 - Cinema - “ A Cidade e Seus Personagens”
Horário: 20h às 21h30
Local: Teatro do Sesc Chapecó
Rua Brasília, 475-D Fone: (49) 3319-9100
Entrada Franca - Público Livre
Obs: Retirada de ingressos a partir de uma hora antes
do evento. Ingressos limitados. Capacidade máxima
do teatro: 95 lugares.
30/07 - WORKSHOP: Aprimoramento da Transmissão do Conhecimento para o Público Adulto
Local: Auditório da Embrapa Suínos e Aves – Concórdia
Evento Gratuito
As vagas são limitadas. Para oficializar sua inscrição
envie um e-mail para cnpsa.eventos@embrapa.br, com
as seguintes informações:
Nome; Instituição; Graduação; Área de atuação na
empresa:
Promoção: Embrapa Suínos e Aves e CNPQ
No local do evento há disponibilidade de restaurante
para almoço no valor de R$ 12,00.

Utilidade
Pública
Prezados Amigos dos Bichos.
Peço a todos
que nos ajudem a divulgar
este gato para
adoção
É um macho, filhote de aproximadamente 3,5 meses;
já está tomando as primeiras vacinas e sendo desverminado. Contato: Katrina (49) 9922-5082

A UDESC e o Jornal Sul Brasil parabenizam pela
data comemorativa em alusão a:
12/07 - Dia do Engenheiro Florestal
13/07 - Dia do Engenheiro Sanitarista
17/07 - Dia da Proteção às Florestas
25/07 - Dia do Colono

www.jornalsulbrasil.com.br

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado
Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Canoinhas
Ovinos – Peso Vivo4
- Cordeiro (até dois dentes)
- Ovelha e capão (adultos)
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.
Adubos NPK (8:20:20)1
(9:33:12)1
(2:20:20)1
Fertilizante orgânico2
Farelado - saca 40 kg2
Granulado - saca 40 kg2
Granulado - granel2
Queijo colonial3
Salame colonial3
Torresmo3
Linguicinha
Cortes de carne suína3
Frango colonial3
Pão Caseiro3 (600 gr)
Pé de Moleque
Ovos
Batata doce assada
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (120 gr)
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja3 (copo 300 ml)
Suco natural de uva3 (300 ml)
Caldo de cana3 (copo 300 ml)
Cookies integrais

2,00 kg
2,05 kg
1,68 kg
92,00 ar
96,00 ar
100,50 ar
4,50 kg
3,20 kg
110,00 sc
26,00 sc
25,00 sc
65,00 sc
0,82 lt
59,00 sc
69,50 sc
59,90 sc
10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
11,00 – 13,00 kg
11,00 – 13,00kg
7,50 – 17,00 kg
6,50 – 8,50 kg
5,50 – 8,00 kg
8,00 – 8,75 kg
2,50 – 3,00 uni
9,00 kg
2,75 dz
3,50 kg
17,00 kg
8,50 – 9,50 kg
10,00 kg – 11,00
9,00 – 10,00 kg
21,00
10,00 – 12,00 cxa
1,00 uni
1,50 uni
1,00 uni
3,50

Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

10,00 sc
6,10 sc
91,00 tn

Dólar comercial

Compra: 2,0358
Venda: 2,0363

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

622,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 11/07/2012
* Chapecó
1
Cooperativa Alfa/Chapecó
2
Ferticel/Coronel Freitas.
3
Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
4
Frigorífico Palmeira Ltda/Palmeira
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações.
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