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SINOPSE.- Exames efetuados em 847 reprodutores bovinos, pertencentes a 202proprie-
dades, de 62 municípios da região Centro-Sul do Brasil, revelaram um percentual de 14,6% 
de animais portadores de tricomonose, em 57 propriedades (28,2%). 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, os primeiros dados referentes à tricomonose 
são relatados por Roehe (1948) que estudou a doença no 
gado leiteiro dos arredores de Pôrto Alegre, encontrando 
o parasito em 3 das 4 propriedades examinadas. Meio 
(1954) fêz levantamento da tricomonose nos Estados, do 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espí-
rito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e no 
Território de Fernando de Noronha. Examinou 341 bovi-
nos (96 fêmeas e 245 machos), obtendo a incidência de 
9,0%, notando-se que apenas os Estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo e o Território de Fernando de Noronha 
não apresentaram casos de tricomonose. Rabeilo (1955) 
realizou um levantamento em 44 touros usados para 
inseminação artificial, no Estado de São Paulo, obser-
vaado a presença de parasito em 4 dos mesmos, ou seja, 
9,09%. 

Corno os dados anteriores em relação à incidência da 
tricomonose bovina são bastante escassos, julgamos ne-
cessário fazer nin levantamento da situação em ampla 
área geográfica. No presente trabalho apresenta-se a 
incidência de Trichomonar factos em reprodutores bovi-
nos nos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro e em 
áreas limítrofes dos Estados de São Paulo e Minas 
Gerais. 

MATErnAL E Mfrror,os 

Foram examinados 847 reprodutores bovinos, de reba-
nhos leiteiros pertecentes a 202 propriedades situadas 
em 62 diferentes municípios 7  da Região Centro-Sul do 
País e áreas limítrofes, compreendendo os Estados do 
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Rio de Janeiro e Guanabara e parte dos Estados de São 
Paulo e Minas Gerais, por considerarmos a mesma re-
gião geo-econômica (Fig. 1). 

O estudo foi realizado em propriedades visitadas, por 
um ou outro motivo, pelo Setor de Físio-Patologia da 
Reprodução do Instituto de Pesquisa Agropecuária do 
Centro-Sul, (IPEACS). 

O método adotado para diagnóstico foi a pesquisa do 
parasito na secreção prepucial, após semeadura em meio 
de Rieck, modificado por Cuida et ai. (1960). O exa-
me microscópico, era feito 48 e 72 horas após semadura 
no meio citado, no laboratório do IPEACS. 

Para a coleta da secreção prepucial foi empregado o 
aparelho "CM." (Mello 1953), devidaniente esteriliza-
do, contenda GO ml de solução fisiológica estéril que era 
introduzida no saco prepuciaL Depois de fechar o óstio 
prepucial, com uma pinça de coprostase, procedia-se a 
vigorosa massagem, desde a glande até o fundo do saco 
prepucial, para desalojar os parasitos das criptas da mu-
cosa prepucial. 

RE5aTA.rsos 

Os exames dos 847 reprodutores bovinos pertencentes 
às 202 propriedades visitadas revelaram um percentual 
de 14,6% de animais portadores de Trichomonas foetus. 
Os touros infestados foram encontrados em 57 rebanhos 
(28,3%). 

Para melhor análise e compreensão dos resultados, 
apresentamos no Quadro 1 a incidência do Trichomonas 
foetus nos reprodutores bovinos, por Estado e, na Fig. 1, 
a localização, por município, nesta parte do país. 

Das cus sÃo 

No Brasil, Roehe (1948), mesmo com o pequeno núme-
ro de dados obtidos, já chamava a atençáo para o pro-
blema da tricomonose; isto serviu como ponto de partida 
para estudos mais extensos por parte de MelIo (1954), 
que obteve nm percentual médio de 9,0% de casos posi-
tivos em 341 animais examinados. ilabello (1955) en-
controu, em 44 reprodutores usados em inseminação ar-
tificial no Estado de São Paulo, 9,09% de casos positi-
vos, ao passo que o nosso trabalho foi realizado em 847 
reprodutores bovinos, de 62 municípios de 4 Estados da 
mesma região geo-econômica, obtendo-se a incidência 
média de Trichomonas foetus em 14,6% dos animais, com 
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Fio. 1. Área da regido geo-económíca onde foi estudada a incidência de Trichomonan foetus. 

28,2% de propriedades atingidas. Êste resultado, ao lado 
da importância sanitária, é de grande interêsse econô-
mico, pois tratando-se de doença venérea, é perfeita-
mente compreensível a redução anual do índice de nas-
cimento de bezerros, o que se reflete na produção leiteira 
dos rebanhos. 

Levando-se em consideração que os 124 reprodutores 
doentes (14,6%) podiam cobrir, normalmente, cêrca de 
5.000 fêmeas, fácil é de se imaginar as conseqüências 
decorrentes dessas coberturas infestantes, tais como abor-
tos durante os quatro primeiros meses de gestaçáo, in-
fecções uterinas secundárias, cios irregulares e cober-
turas sem concepção (Carnation Farm Breeding Service 
1964), sem levarmos em conta que estas fêmeas, conta-
minadas, poderiam infestar outros reprodutores. 

CONCLUSÕES 

Pela análise do Quadro 1 e do mapeamento (Fíg. 1), 
conclui-se que a tricomonose bovina representa signifi-
cante causa condicionante da fertilidade dos rebanhos 
bovinos, para a região estudada. 

Verifica-se que o Estado de São Paulo apresentou - o 
maior índice (22,4%) seguindo-lhes Minas Gerais 
(20,0%), Rio de Janeiro (11,8%) e fina'mente Guana-
bara (10,0%). 

Em face da grande difusão da tricomonose bovina na 
região trabalhada, conforme demonstram os dados obti-
dos, conclui-se que as autoridades sanitárias deverão 
tomar medidas adequadas para evitar a disseminação da 
tricomonose bovina. 
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QuAnao 1. Incidência de Trichosnonas foetus em reprodutores bovinos dos Estados do Rio de Janeiro 
e Cuenebara e dreos limítrofes dos Estados de S. Paulo e Minas Caseis 

Estados 
lnfunio'ipios 
ou regiões 

administrativas 

Animais examinados 

Positivo 	Negativo Total 

Reprodutores 
infestados 

1%) 

Fazendas infestadas 
Fazendas 

examinadas 	N'a ab,oiutoe Pereentagene 

Rio de Janeiro 29 61 470 533 99,8 134 	35 	26,1 

Guanabara 4 4 38 40 10.0 21 	1 	4,7 

São Paulo 9 20 69 89 22.4 10 	9 	90.0 

Minas Gerais 20 37 348 185 20.0 37 	' 	12 	32.4 

Totais 	62 	124 	723 	817 	14,6 	202 	57 	28,2 
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Exarnination of 847 dairy bulLs from 202 herds in Use states of São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro and Guanabara revealed that 14.6% were infected with Trichornenas 
facIais. Infected bulis were found in 57 (28.2%) of Use herds examined. 
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