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A ovinocapnnocultura e uma atividade economicamente
importante para a regiao Nordeste, apesar do baixo
nfvel de tecnologia utilizado pela maioria dos
produtores.

A verminose gastrintestinal e a principal limitac;:aoao
desenvolvimento da atividade, responsavel por
grandes perdas no rebanho, com diminuic;:aoda
produtividade e morte de animais, principalmente
jovens. Ocorre durante todo 0 ano, com maior
intensidade no perfodo das chuvas.

Uma das praticas de manejo mais eficientes na criac;:ao
de caprinos e ovinos e a vermifugac;:ao estrategica,
aplicada antes das chuvas, perfodo de maior
ocorrencia dos vermes.

o controle da verminose pode ser realizado com
aplicac;:aode anti-helmfnticos, associada a praticas de
manejo Queajudam a diminuir 0 numero de larvas no
pasto. Para as regioes Semi-Arid as do Nordeste,
recomendam-se Quatro vermifugac;:oes por ano,
distribufdas da seguinte forma: no infcio, no meio e no
final da epoca seca e em meados do perfodo chuvoso.
Em outras regioes do Nordeste nao inclufdas no Semi-
Arido, e necessaria uma Quinta aplicac;:aono final do
perfodo das chuvas.
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A vermifugac;:ao dos animais no perfodo seco e
bastante recomendada, porque nessa epoca a umidade
relativa do ar e do solo saD pouco favoraveis ao
desenvolvimento e a sobrevivencia dos ovos e das
larvas dos vermes nas pastagens, reduzindo, dessa
forma, tanto a infecc;:aodos animais, quanto a
contaminac;:aodas pastagens.

Outra opc;:aopara determinar a necessidade de
vermifugac;:ao e 0 exame da contagem de ovos por
grama de fezes (OPG). Esse exame deve ser feito
periodicamente, para Que, em razao dos resultados,
possa-se proceder a vermifugac;:ao. Recomenda-se
vermifugar os anima is Quando a media do OPG for
igual ou superior a 700.

Recomendam-se prioritariamente os vermffugos de uso
oral, pois estressam menos os animais e dispensam 0
uso de agulhas que, quando mal esterilizadas,
funcionam como agente disseminador de doenc;:as.Os
vermffugos mais indicados SaDos de largo espectro, a
base de albendazole, fenbendazole, levamisole,
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oxfendazole. ivermectin e moxidectin. E importante
utilizar vermlfugo com princlpio ativo diferente a cada
ano, para evitar resistencia ao produto.

Atentar sempre para as recomendac;oes contidas na
embalagem, verificando a indicac;ao do produto. a
dose. a via de aplicac;ao e a validade.

Alem disso. recomenda-se respeitar 0 perlodo de
carencia dos vermlfugos em relac;aoao consumo
humano tanto do leite quanto da carne.

Como ocone a contamina~ao pelos
principais nematodeos gastrintestinais

as animais com verminose eliminam nas fezes ovos
desses vermes. Ap6s 5 a 7 dias no solo. em condic;oes
de temperatura e umidade favonlveis. os ovos se
desenvolvem e dao origem as larvas infectantes (L 3).
que contaminam as pastagens. as animais se infectam
com helmintos ao ingerirem as pastagens contendo as
larvas. Ap6s a ingestao. as larvas fixam-se no
estomago ou no intestino e transformam-se em
helmintos adultos em aproximadamente 3 a 4
semanas.

Medidas preventivas que auxiliam no
controle da verminose

Alem de um esquema correto de vermifugac;ao.
recomendam-se as seguintes medidas adicionais:

• Fazer desinfecc;ao das instalac;oes periodicamente,
utilizando produtos como formal comercial a 5%.
soda caustica a 2%, fenol a 5%.
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• Manter as fezes em locais distantes do rebanho e,
se posslvel, construir esterqueiras apropriadas.

• Nao utilizar fezes frescas para adubar capineiras,
pastagens cultivadas e outras culturas. As fezes
devem. inicialmente. passar por um processo de
curtimento em esterqueiras ou empilhadas e
cobertas com plastico ou lona por um perlodo de,
no mlnimo, 30 dias antes de serem utilizadas,

• Separar os animais por faixa etaria (formar grupos
de mesma idade).

• Vermifugar os animais adquiridos em outros locais
antes de serem incorporados ao rebanho.

• Manter os animais no aprisco no dia da
vermifugac;ao, se posslvel, no dia seguinte coloca-Ios
em piquetes nao pastejados (em descanso).

As cabras e ovelhas cobertas em sistema de estac;ao
de monta deverao ser vermifugadas 1 a 2 semanas
antes da cobric;ao. As femeas paridas deverao ser
vermifugadas 10 a 15 dias ap6s a paric;ao, visto que
as cabras e ovelhas lactantes promovem uma maior
disseminac;ao dos ovos de nematodeos nas pastagens.

as cabritos e cordeiros serao vermifugados com 1 a 2
meses de idade e ao desmame (3 a 4 meses de idade).
Ap6s esse perfodo, seguir as epocas de vermifugac;:oes
recomendadas para 0 rebanho na regiao.

Deve-se evitar a aplicac;ao de anti-helmlntico nos
primeiros 45 dias de prenhez.
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