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0 usa intensivo dos anti-helminticos em criac;5es de bovinos tern gerado um
problema crescente de resistencia nos parasitas e a presenc;a de residuos nos
produtos de origem animal. A selec;ao de animais geneticamente resistentes
surge como uma estrategia complementar altamente viavel, que facilitaria 0
controle dos nemat6deos. As estimativas mais aceitas para a herdabilidade do
OPG em bovinos variam entre 0,3 e 0,4, sugerindo que 0 aumento da
resistencia pode ser conseguido par meio de selec;ao. Assim, com a finalidade
de verificar se existe diferenc;a na resistencia a infecc;ao natural par
nemat6deos gastrintestinais, foram usadas 67 bezerras dos grupos geneticos
Nelore (NX) e cruzadas ~ Nelore + ~ Sene pol (SN) e ~ Nelore + ~ Angus

(AN). Os animais NX (n=26), SN (n=23) e AN (n= 18) foram acompanhados par
14 meses, quando permaneceram sem tratamento, pastando em piquetes de
Panicum maximum cv. Tanzania. Mensalmente foram feitas contagens de avos
par grama de fezes (OPG), coproculturas e determinac;5es do volume globular
(VG). Nao foram evidenciados efeitos significativos da interac;ao entre grupo
genetico e ano-mes da colheita e de grupo genetico sabre 0 OPG, entretanto,
foi verificada influencia significativa do mes da colheita (P<0,01). As medias
mensais de VG nao diferiram para os animais dos tres grupos geneticos e nao
foi encontrada associac;ao entre 0 OPG e 0 VG. As medias transformadas de
OPG par grupo genetico foram iguais a 0,70; 0,92 e 1,13 para os animais SN,
AN e NX, respectivamente. Os animais dos grupos SN e NX apresentaram
numeros semelhantes de exames de OPG com resultado zero, enquanto que
os AN apresentaram numero significativamente menor (P< 0,05). Embora 0
grupo NX tenha apresentado grande numero de exames de OPG zero, ele
tambem apresentou muitos animais com majores contagens, fato que propiciou
a observac;ao de medias mais altas para este grupo genetico ao longo de todo
0 periodo experimental. Os generos de parasitas encontrados nas
coproculturas foram Cooperia, Haemonchus, Oesophagostomum e
Trichostrongylus, em menor proporc;ao. Nao houve diferenc;a significativa entre
as rac;as para as medias de todos os generos de parasitas identificados, exceto
Cooperia, cujas medias foram majores para os animais do grupo NX (P< 0,05).
Possivelmente observac;5es mais prolongadas e com major numero de animais
par grupo genetico, sejam necessarias para que sejam detectadas diferenc;as
significativas nas medias de OPG.
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