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Um dos maiores obstáculos, c6fu que se de-
fron ta o criador de búfalos em regime de curral na re
gião amazônica, é a verminose em bezerroso Dentre es
ta, destaca-se a causada pe10 Neoascaris vitulorurn ,
conhec i da popularmente na região por .Lombr-í qa.,

A taxa de mortalidade ocasionada por este
parasito atinge niveis de até 37,9% como ocorre TI2

lndiao Entretanto na região amazônica, esta taxa po-
derá ser mais elevada, levando-se em conta ocalor __c__
a umidade reinanteo,"

H 1ST O R I C O

Em 1954 no paquistão e Ceilão foi conheci
da a possibilidade de haver infestação pelo Neoasc~.
ris vi tulorum em bezerros búfalos por via p í ac en tár-ie

l'-laistarde. foi demons trado que as 1arvas do para_si"

to necessitam, para seu completo desenvolvimento, p.~:
netrar no organismo do bezerro ainda na fase feta]

."
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Com o aparecimento nos últimos anos, de veE
mífugo de baixa toxidade para animais gestantes, tor-
nou-se possível a aplicação de tais medicamentos sem
prejuízo para o feto. Um novo produto lançado no merca
do consumidor, conhecido por RIPERCOL INJETAvEL (Clori
drato de Tetramizol a 10%), foi então empregado com a
finalidade de tentar-se o controle da parasitose ainda
na fase fetal, como ocorreu na tenta tiva de controle do
Ascaris suum em suinos por outros pesquisadores.

M f: T O D O

Foram utilizadas vinte búfalas pretas com
gestação controlada, divididas em quatro grupos de cin
co. Um grupo não recebeu a medicação (Testemunho), en-
quanto que os outros tres grupos tomaram o produto em
diferentes períodos de gestação:

Grupo 1 Testemunha;
Grupo 2 Sétimo mês de gestação i

Grupo 3 - Oitavo mês de gestação;
Grupo 4 - Nos últimos dias de gestação quan

do aparecem os sintomas de dilata

.,
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Os animais dos grupos 2, 3 e 4, tomaram em
média 20 ml do produto via intra-muscular. Todos os be
zerros das búfalas em observação, nasceram em condições
id~nticas de higiene nos meses de abril-maio, ficando
juntos o Os bezerros tiveram suas fezes examinadas em di
as alternados até os 90 dias de idade, levando-se em
conta o fato da conhecida eletividade do Neoascaris vi
tulorum por dieta láctea.

R E SUL T A DOS

Os bezerros do Grupo l(testemunho), tiveram
infestações idênticas aquelas que em más condições de
higiene teriam normalmente, atingindo altos índices de
infestação, com sintomas De pelo arrepiado, dorso sela
do, ventre volumoso e fezes amarelodiarreicas.

Com a finalidade de evitar a morte dos anl-
mais do grupo testemunho, estabeleceu-se que os mesmos'
seriam tratados com RIPERCOL ORAL na dosagem de
.14 mg/KPV, quando a quantidade de ovos nas fezes dos be

,> zerros atingissem altos níveis, além dos sintomas aci-
ma descritos. Estesp ap6s um per!odo máximo de cinco

.. ~
adrn i ni s traç ao
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seus nívei~ de ovos nas fezes baixados para zero~ sem
que se registrasse até o final da experiência
infestação.

outra

Os bezerros dos grupos 2 e 3, apresentaram
índicEs não muito altos e, após algum Tempo~ a maiori
a deles, sem nenhum tratamentog apresentaram-se sem
verminose.

Os bezerros do grupo 4, em que o produto
foi aplicado nos 6ltimos dias de gestação, ao conirá-
r10 dos demais, não registraram nenhuma infestação por
Neoascaris até o fim ~8 controle. Além disso, os be-
zer-r os apresentaram um pelo lustroso, ma.í s vivac i dade
e possivelmente, um maior desenvolvimento ponderal.

c O N C L U S Ô E S

A aplicação do vermífugo eJll bú Felas pr~
nhas nos {ü timos dias de gestação, concorre para que
o índice de natalidade não seja prejudicado com o pr2
blema da verminose e~ desse modo, maior número de be
ZE:rros por ano.



INDICAÇÕES AO FAZENDEIRO

1) Manter o seu rebanho sob controle e, quando
houver o sintoma comum entre os bubalinos de "coluna
quebrada" sinal de parto próximo, separa-la do rebanho
e dar o produto na época recomendada;

2) Aplicar o produto pela manhã e deixar o ani
mal em área sombreada com á~ua;

3) Quando houver um caso que tenha passado de-
- -sapercebido e o bezerro nasça sem que a mae nao tenha

recebido o vermífugo, agir do seguinte modo:

a) Aplicar RIPERCOL ORAL aos 15 dias de
idade;

b) Aplicar o produto sob forma IN]ETAVEL
aos 6 meses com a finalidade de contro
lar outras parasitoses e;

c) Aplicar outra vez aos 12 meses.

4) Para finalizar, os bezerros que foram trata
dos pelo método preconizado, deverão receber aos 6 me
ses o produto injetável com a finalidade de controlar
outras verminoses.


