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O vírus da raiva tem sido mencionado recentemente por muitos 
meios de comunicação do estado de Santa Catarina, alertando di-
retamente proprietários de animais e produtores rurais. Acarreta 

em uma das doenças mais antigas reconhecidas e estudadas na huma-
nidade, estando presente em praticamente todo o mundo. É uma doença 
causada pelo Lyssavirus, o qual afeta cães, gatos, humanos, morcegos e 
carnívoros selvagens.

A raiva é preocupante tanto para o meio rural quanto para o meio urbano. 
Em caráter urbano, o cão é o principal propagador; e a forma selvagem ou 
do meio ruraltem como reservatórios e transmissores animais selvagens.
No ciclo urbano da raiva, o hospedeiro natural da doença é o cão, e é nesse 
ciclo que o caráter zoonótico (transmissão para humanos) da doença é mais 
evidente, por conta da proximidade entre cães e humanos. A forma mais 
comum de transmissão entre cachorro e humano é através do contato com 
a saliva de um animal infectado pela mordida ou lambedura em ferida ou 
mucosa. Na forma selvagem, a principal característica que os animais apre-
sentam é a perda do medo de seres humanos, sendo que em alguns casos 
os animais podem ser dóceis, tornando possível a proximidade entre ambos. 

A raiva também pode ocorrer em herbívoros. Nesse caso o principal res-
ponsável é o morcego hematófago, que pode causar perdas econômicas im-
portantes, principalmente para a indústria de produção de carne.

Os sinais clínicos da raiva podem variar muito entre as espécies. Os sinais 
clássicos da doença podem ser na forma paralitica ou furiosa,porém os ani-
mais podem apresentar alguns sinais durante a evolução da doença, como 
alterações de comportamento, fotofobia (medo do claro), dilatação da pupila, 
depressão, agressividade, dificuldade de deglutição causada por paralisia 
da mandíbula e salivação excessiva. Após essa fase aparecem os sinais clás-
sicos. Na forma furiosa, que é mais comum nos cães, tem a agressividade 
como sinal mais evidente. Já na forma paralítica, mais comum nos bovinos, 
a mandíbula é paralisada e o animal apresenta intensa salivação. Em am-
bos os casos o desfecho é fatal, também podendo ocorrer morte súbita do 
animal sem que o mesmo apresente qualquer sinal.Nos humanos os sinais 
clínicos são semelhantes aos de infecções do sistema nervoso central, como 
o tétano e a poliomielite.

O principal método para se diagnosticar a raiva é analisando os sinais 
clínicos da doença e coletando o máximo de informações do ambiente e há-
bitos do animal. A partir do momento em que se suspeita da raiva, o animal 
deve ficar em quarentena. O diagnóstico sorológico não faz parte da rotina 
em animais com suspeita da doença. O mais comum é o exame post mor-
temcaso o animal não resista à evolução da doença durante a quarentena. 
Nesse caso, sua cabeça e pescoço podem ser enviados para um laboratório, 
para que seja então realizado o diagnóstico definitivo. Em humanos pode ser 
realizado o diagnóstico ante mortematravés de acesso ao SNC para pesquisa 
de anticorpos no líquido céfalo-raquidiano.

O controle da raiva pode ser realizado através da vacinação direta dos 
bovinos e disponibilidade de comida com anticoagulantes, pois quando os 
morcegos se alimentarem do sangue desses animais, eles sofrem hemorra-

gias e acabam morrendo.O método de prevenção que possui melhor resulta-
do é através da vacinação, com reforço anual, seja ela urbana, selvagem ou 
em herbívoros. É também importante que animais com suspeita de infecção 
sejam acompanhados por um médico veterinário, que em caso de confirma-
ção da doença devem realizar obrigatoriamente a eutanásia.
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cuidadoS com oS pÉS de 
diaBÉTicoS:aTeNÇÃo paRa o 

amBieNTe RuRaL

O “pé diabético” é uma complicação 
que pode ocorrer em pessoas por-
tadoras de diabetes do tipo I ou II, 

na qual a glicose (açúcar no sangue) descon-
trolada dificulta a circulação sanguínea nos 
pés, contribuindo para a dificuldade de ci-
catrizar possíveis arranhões ou machucados 
nos pés, por isso a melhor forma de preven-
ção é o cuidado com os pés e com o ambien-
te.Sabe-se que no meio rural, a população 
fica mais exposta ao risco de se machuca-
rem devido às atividades diárias realizadas 
no campo e com os animais. Dentre as difi-
culdades encontradas pelas pessoas diabé-
ticas que residem no meio rural destaca-se 
a dificuldade de deslocamento até unidade 
de saúde, a qual muitas vezes é distante da 
zona rural, o que dificulta na decisão entre 
ir a procura ajuda em casos de machucados 
nos pés. 

Outro fator importante que pode influen-
ciar o aparecimento de machucados e feri-
das, nos pés do diabético, é o uso de sapatos 
inadequados, como por exemplo, o tamanho 
(maior ou menor que o pé) que pode cau-
sar bolhas ou lesões nos dedos e áreas com 
ossinhos mais aparentes. Além do calçado 
fechado inapropriado, a utilização de chine-
los também pode aumentar o risco de lesões 
devido à exposição.Estes fatores precisam 
ser eliminados a fim de evitar as pequenas 
lesões nos pés, pois as mesmas podem de-
morar muito tempo para cicatrizarem, ou 
não cicatrizarem e, com isso, ocorrerem as 
complicações.

Na tentativa de prevenir complicações, 
como amputações e infecções decorrentes 
do pé diabético, há uma série de cuidados 
que o trabalhador rural que possui diabetes 
pode realizar diariamente.

Sendo assim, é necessário examinar o pés 
e realizar alguns cuidados.

Para que essas dicas sejam eficientes é 
muito importante o controle das taxas de 
açúcar no sangue com uma alimentação 
adequada e acompanhamento dos profissio-
nais de saúde. O cuidado com os pés come-
ça com o uso adequado de medicação e o 
cumprimento da dieta alimentar adequada 
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O “pé diabético” é uma complicação que pode ocorrer em pessoas portadoras de 

diabetes do tipo I ou II, na qual a glicose (açúcar no sangue) descontrolada dificulta a 
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animais. Dentre as dificuldades encontradas pelas pessoas diabéticas que residem no 

meio rural destaca-se a dificuldade de deslocamento até unidade de saúde, a qual muitas 

vezes é distante da zona rural, o que dificulta na decisão entre ir a procura ajuda em 

casos de machucados nos pés.  

Outro fator importante que pode influenciar o aparecimento de machucados e feridas, 

nos pés do diabético, é o uso de sapatos inadequados, como por exemplo, o tamanho 
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Sendo assim, é necessário examinar o pés e realizar alguns cuidados. 

                                                           
1 Graduando (a) em Enfermagem pela Universidade do Estado de Santa Catarina/CEO 
² Professora do Departamento de Enfermagem – UDESC/CEO. 
 
 

EXAME DOS PÉS:  

- Observar os pés diariamente, inclusive entre os dedos, buscando a presença de 

alterações como vermelhidão, inchaço, cortes ou secura; 

- Examine seus pés: se for necessário peça ajuda a um familiar ou use um espelho; 

- Manter os pés sempre limpos, cuidado ao andar descalço em pedras, asfalto, rios; 

- Observe possíveis mudanças da coloração da pele, aparecimento de frieiras, 

calos, feriadas, escamação e inchaço; 

- Busque ajuda na Unidade de Saúde se observar tais alterações 
 

 

 

 

Para que essas dicas sejam eficientes é muito importante o controle das taxas de açúcar 

no sangue com uma alimentaçãoadequada e acompanhamento dos profissionais de 

saúde. O cuidado com os pés começa com o uso adequado de medicação e o 

cumprimento da dieta alimentar adequada a cada pessoa.  

Com esses cuidados o“pé diabético”pode ser prevenido e consequentemente controlado. 

Porém, se o produtor rural identificar alguma alteração é importante procurar ajuda para 

que o tratamento seja realizado ainda nos estágios iniciais, e assim, evitar as feridas que 

não cicatrizam e que, em casos mais graves,pode necessitar de amputação parcial do pé 

ou até mesmo da perna. 

 

EM CASO DE DÚVIDAS, PROCURE O ENFERMEIRO DO POSTO DE SAÚDE 

PARA MOSTRAR OS PÉS E SE CERTIFICAR DE QUE ESTÁ TUDO BEM. 

CUIDADOS COM OS PÉS:  

- Após lavar os pés use um hidratante, mas não aplique entre os dedos; 

- Se proteger de picadas de insetos com o uso de repelentes; 

- Usar calçados confortáveis e firmes, evitar os calçados apertados; 

- Sempre olhar o interior do calçado antes de usá-lo para observar se não tem alguma pedrinha ou 

algum objeto que possa machucar o pé; 

- Sapatos novos devem ser usados aos poucos, nos primeiros dias apenas em casa por no máximo 

duas horas e compre-os de preferência no final do dia, pois os pés estão um pouco mais inchados; 

- Cortar as unhas com cuidado, utilizar instrumentos limpos, e não retirar a cutícula; 

- Não deixar os pés de molho na água, bolsa ou compressas, seja ela quente ou fria; 

- Usar meias sem costuras, de preferência tecidos de algodão ou lã. 

a cada pessoa. 
Com esses cuidados o “pé diabético”pode 

ser prevenido e consequentemente contro-
lado. Porém, se o produtor rural identificar 
alguma alteração é importante procurar 
ajuda para que o tratamento seja realizado 
ainda nos estágios iniciais, e assim, evitar 
as feridas que não cicatrizam e que, em ca-
sos mais graves,pode necessitar de ampu-
tação parcial do pé ou até mesmo da perna.

EM CASO DE DÚVIDAS, PROCURE O ENFERMEIRO DO POSTO DE 
SAÚDE PARA MOSTRAR OS PÉS E SE CERTIFICAR DE QUE ESTÁ 
TUDO BEM.
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gue dos bovinos,sendoa técnica de soroaglutinação 
microscópica (MAT)a mais utilizada para o diag-
nóstico. No Brasil, existem vários trabalhos que 
mostram fatores relacionados com a prevalência da 
doença. Os fatores climáticos, como temperatura e 
chuva, estão relacionados com a leptospirose, pois 
favorecem a sobrevivência das leptospiras. Com 
isto vê-se que a maior ocorrência de leptospirose 
se dá em regiões onde predomina o climatropicale o 
subtropical, como em nossa região. 

No estado de Santa Catarina, estudo desenvol-
vido pelo nosso grupo de pesquisa observou baixa 
prevalência nos bovinos de leite, isto é, aproxima-
damente 6% dos animais tinham anticorpos para 
leptospirose (titulação 1:100).De acordo com a pes-
quisa realizada no oeste de SC, o acesso de cães 
às pastagens está relacionado com a disseminação 
e manutenção da leptospirose nas propriedades, 
assim como ocontato de roedores com o alimento 
dos bovinos. Os problemas reprodutivos observa-
dos nas vacas com infecção pela Leptospira spp 
estão relacionados com o sorogrupo Sejroe, sendo 
que entre as 1242 vacas pesquisadas, 372tinham 
histórico de problema reprodutivo. O sistema de 
produção de leite do Oeste de SC permite a pro-
ximidade entre os animais, facilitando a dissemi-
nação dadoença e o aparecimento de novos casos 
no rebanho. Cabe lembrar que uma vez infectados, 
os bovinos podem eliminar as letospiras por diver-
sos anos ou até mesmo pela vida toda, portanto 
o tratamento com antimicrobianos é necessário. O 
tratamento mais usado consiste na aplicação de di-
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Expediente

LepToSpiRoSe BoviNa No 
oeSTe de SaNTa caTaRiNa

A bovinocultura de leite está em crescimen-
to no Brasil, sendo que o estado de Santa 
Catarina é o quarto colocado no ranking da 

produção de leite. A viabilidade da atividade depen-
de, entre outros fatores, da sanidade do rebanho, 
para evitar o descarte e morte de animais produti-
vos por doenças diversas.

Muitas doenças que afetam os bovinos são res-
ponsáveis por desencadear problemas reproduti-
vos, causando perdas econômicas. Dentre as prin-
cipais doenças está a leptospirose, que é causada 
por uma bactériado gênero Leptospira spp. Esta 
doença tem maior importância para o rebanho de 
leite, pois causa aborto em diferentes estágios de 
gestação, além de estar relacionada com infertilida-
de emastite. Além disso, a leptospirose é uma zoo-
nose, isto é, uma doença que pode ser transmitida 
aostrabalhadores pelos animais,sendo considerado 
um problema de saúde pública.

Os roedores são os principais reservatórios daslep-
tospiras. Contudo, bovinos, caprinos, ovinos, ani-
mais silvestres, entre outros animais que também 
eliminam a bactéria na urina e, portanto,podem ser 
considerados reservatórios, favorecendo a contami-
nação do ambiente pelo maior volume de urina, e 
assim ainfecção dos rebanhos.Os bovinos são in-
fectados pelo contato direto com urina dos animais 
reservatórios ou líquidouterino de animais doentes. 
O contato com solo, ingestão de água ou alimento 
contaminado também pode desencadear a doença, 
que pode ser assintomática ou sintomática.

O diagnóstico da doença é feito através do san-

CURIOSIDADE!

Você sabe quantas espécies de peixes existem no mundo? 

Ainda há muito a ser estudado sobre os peixes e suas espécies. Portanto, 
não é possível trabalhar com números definitivos. As estimativas mais 

usuais apontam para a existência de aproximadamente 24 mil espécies de usuais apontam para a existência de aproximadamente 24 mil espécies de 
água doce ou salgada em todo o mundo. Alguns estudiosos, no entanto, 

falam em até 28 mil. As dificuldades para determinar as espécies de peixes 
ocorrem por dois motivos. Um deles é a grande diversidade existente. 
Outro é o pequeno conhecimento que ainda se tem sobre o ambiente 

aquático, principalmente o marítimo. Cerca de 70% da vida marinha está a 
3.000 m ou a 4.000 m de profundidade, regiões ainda pouco estudadas.
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-hidroestreptomicina na dose 25mg/kg, mas sem-
pre deve ser acompanhado das recomendações de 
um Médico Veterinário. O custo com o tratamento 
é uma gasto ao produtor, mas tem mostrado-se efi-
ciente e assim evita-se o descarte de vacas.

Recomenda-se que as propriedades adotemprá-
ticas de manejo vizando minimizar a chance de 
infecção dos animais e assim reduzir problemas 
reprodutivos relacionados a leptospirose. Impedir 
o acesso de cães às pastagens e armazenar o ali-
mento em local protegido de roedores pode reduzir 
a ocorrência de novos casosda doença. Enfatiza-
mos que testes sorológicos são importantes formas 
de diagnóstico da infecção bacteriana em proprie-
dades, pois conhecendo a sanidade do rebanho é 
possivel um tratamento eficiente.

Figura 1:  Feto bovino abortado por leptospirose
Fonte: http://jairoserrano.com

Juscivete Fátima Fávero1& Aleksandro S. Da Silva2

1 Programa de Pós-graduação em Zootecnia (PPGZOO), Universidade de Santa Catarina (UDESC) Chapecó, SC, Brasil; 
2 Docente PPZOO, Universidade de Santa Catarina(UDESC), Chapecó, SC, Brasil.
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Elevados totais de chuva entre quarta e 
quinta no sul de SC

Quinta-feira (01/06):
Tempo: no Planalto Sul e Litoral Sul, persis-
te a condição de chuva e com altos volumes 
(ver Aviso Meteorológico). Na Grande Flo-
rianópolis e Norte do Estado, chuva melho-
rando no decorrer do dia com aberturas de 
sol. No Oeste e Meio-Oeste, muitas nuvens e 
ainda condição de chuva fraca/chuvisco.
Temperatura: em declínio no decorrer do dia, 
devido à chegada de uma massa de ar frio.
Vento: oeste a sudoeste, moderado com for-
tes rajadas do Planalto ao Litoral.

Sexta-feira (02/06):
Tempo: No Litoral Sul e Planalto Sul, sol com 
muitas nuvens e ainda com chance de chuva 
fraca na madrugada. Nas demais regiões, 
sol e poucas nuvens. 
Temperatura: baixa.
Vento: virando de sul para nordeste no Oes-
te. Nas demais regiões, sudoeste a sul, com 
fortes rajadas no Litoral. 

Sábado (03/06):
Tempo: sol e poucas nuvens em SC. 
Temperatura: baixa na madrugada.
Vento: nordeste, fraco a moderado.

Domingo (04/06):
Tempo: chuva no decorrer do dia em todas 
as regiões, com a passagem de uma nova 
frente fria no litoral Sul do Brasil e a inten-
sificação de uma baixa pressão no oeste de 
SC.
Temperatura: em elevação.
Vento: nordeste a norte, fraco a moderado 
com rajadas.

TENDÊNCIA de 05 a 14 de junho de 
2017

Permanece a condição de chuva frequente e 
com acumulados significativos, em todas as 
regiões de SC, pelo menos até o dia 08/06. 
Entre os dias 09 e 11/06, o sol aparece no 
Estado, com declínio de temperatura (massa 
de ar frio), voltando a ocorrer chuva em SC 
no final do período.
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Tempo

Marilene de Lima – Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br

ToRTa pReFeRida 
doS GuRiS 

INGREDIENTES:
5 ovos
10 colheres de açúcar
1 de leite condensado
½ lata de leite
1 lata de creme de leite

MODO DE PREPARO:
Parte 1: Creme amarelo (recheio)
Colocar numa panela o leite condensado, as 
5 gemas e o leite. Cozinhar até o creme soltar 
do fundo da panela. Reservar.

Parte 2: Claras
Bater as claras em neve e acrescentar o açú-
car. Metade do merengue é usado para for-
rar o fundo de um prato refratário. Leve ao 
forno e asse até ficar dourada. Retire do for-
no e acrescente o Creme amarelo (feito ante-
riormente). Na outra metade do merengue, 
acrescente o creme de leite, mexa bem e co-
loque por cima. Coloque para gelar. 

Receita enviada por: Regina Ferreira

Receita
 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 07/12/2016 
* 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. 

Suíno vivo  
- Produtor independente 
- Produtor integrado 

R$ 
3,35 kg 
3,22 kg 

Frango de granja vivo 1,67 kg 

Boi gordo - Chapecó 
- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

97,00 ar 
100,50 ar 
102,00 ar 

Feijão preto (novo) 90,00 sc 

Trigo superior ph 78 22,00 sc 

Milho amarelo 25,00 sc 

Soja industrial 46,00 sc 

Leite–posto na plataforma ind*. 0,86 lt 

Adubos NPK (9:20:15+micro)1 

                       (8:20:20)1 

                       (9:33:12)1 

 
59,00 sc 
55,20 sc 
61,00 sc 

 

Fertilizante orgânico2 
Farelado - saca 40 kg2 
Granulado - saca 40 kg2 
Granulado - granel2 

 
10,80 sc 
15,00 sc 

355,00 ton 

Queijo colonial3 13,00 kg 

Salame colonial3 13,00 – 17,00 kg 

Torresmo3 18,00 – 26,00 kg 

Linguicinha 11,00 kg 

Cortes de carne suína3 10,00 – 15,00 kg 

Frango colonial3 9,75 – 10,75 kg 

Pão Caseiro3 (600 gr) 3,50 uni 

Cenoura agroecológica3 2,00 maço 

Ovos  5,0 dz 

Ovos de codorna 3 3,50/30 uni  

Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
22,00 kg 

11,00 – 14,00 kg 
14,00 kg 

Mel3 15,00 kg 

Pólen de abelha3 (130 gr) 17,00 

Muda de flor – cxa com 15 uni 13,00 cxa 

Suco laranja3 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Suco natural de uva3 (300 ml) 2,00 uni 

Caldo de cana3 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Banana prata do rio Uruguai3 2,50 kg 

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

 
12,50 sc 
8,00 sc 

116,00 tn 

Dólar comercial 
Compra: 3,38 
Venda: 3,39 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

R$ 880,00 

Espaço do leitor
Este é um espaço para você leitor (a).
Tire suas dúvidas, critique, opine, envie textos
divulgue eventos, escrevendo para: diogolalzoo@hotmail
mandando uma carta

SUL BRASIL RURAL- A/C UDESC-
Rua Beloni Trombet Zanin 680E 
Santo Antônio - Chapecó- SC. 

0 8 9 8 1 5 6 3

textos para publicação e
diogolalzoo@hotmail.com ou

-CEO 
Zanin 680E 

Procure na Apple store

DIÁRIOS APP

Jornal 

Instale o

DIÁRIOS APP

GRÁTIS

APLICATIVO

Leia este 
também no iPad

Abra o 
DIÁRIOS APP
e baixe as edições


