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o Estado do Piaui possui urn rebanho bovino de 2.053.618 animais, segundo dados do Anuario
Estatistico do Brasil (1996), cuja produtividade e muito baixa. A verminose gastrintestinal e urn dos
fatores responsaveis por essa baixa produtividade, comprometendo 0 desempenho do rebanho, afetando
a conversao alimentar, reduzindo 0 ganho de peso e 0 indice de crescimento e aumentando tambem a taxa
de mortalidade de animais jovens. A sua evoluyao e rapida e e influenciada por varios fatores, tais como
raya, idade dos animais, condiyoes climciticas, prcitica de manejo e tipo de explorayao.

Estudos epiderniol6gicos, objetivando a identificayao de helrnintos parasitas de bovinos mestiyos,
criados extensivamente nas rnicrorregioes homogeneas de Teresina e de Campo Maior, Piaui, foram
realizados por Girao et ai. (1985a) e Girao et aI., 1985b). Esses estudos envolveram a coleta de material
para exames de contagem de ovos por grama de fezes (OPG), coprocultura (para obtenyao e identificayao
de larvas infectantes) e necropsias em bovinos de diferentes idades e tiveram como objetivo deterrninar
a prevalencia, a intensidade de infecyao e a variayao estacional dos helrnintos, bem como servir de
referencia para os programas de controle das helmintoses. Verificou-se que os animais eram parasitados
por helrnintos durante 0 ana to do e apresentavam infecyoes multiplas. 0 estudo revelou que 0 numero
de especies parasitas por animal variou de quatro a nove, sendo os animais na faixa etaria de quatro a 12
meses de idade os mais parasitados.

Os helrnintos identificados foram Cooperia punctata, C. pectinata, C. curticei, Haemonchus
contortus, H. similis, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Oesophagostomum radiatum, Bunostomum
phlebotomum, Trichuris discolor, Capillaria hovis, Strongyloides papillosus, Moniezia benedeni,
Setaria cervi, Dictiocaulus viviparus e Paramphistomum spp. As especies que ocorrerram em
maior intensidade e frequencia em Campo Maior foram: Cooperia spp. (c. punctata, C.pectinata),
Haemonchus spp. (H. contortus, H. similis), T. axei e 0. radiatum (Fig. 1).

lMed. Vet., M.Sc., Embrapa Meio-Norte, Caixa Postal 01, CEP: 64.006-220 Teresina, Piaui.
E-mail:eneide@cpamn.embrapa.br

Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuaria

Centro de Pesquisa
Agropecuaria do Meio-Norte

Av Duque de Caxias, 5650
Bairro Buenos Aires

64006-220 Teresina, PI

Fone (086) 225-1141
Fax (086) 225-1142

mailto:E-mail:eneide@cpamn.embrapa.br


6

4

2

o
16

14

12

10

8

6

4

2

o
6

4

2

o
6 d)

J F M AM J J A SON D
ME SE S

FIG. 1. Principais nematodeos que ocorreram nos bovinos de Campo Maior, PI, media de
dois anos (agostol77 a agostol79) a)Haemonchus spp., b) Cooperia spp., c) T.axei.,
d) O. radiatum

No mumClplO de Teresina, Girao & Leal (1988), avaliando a ocorrenCIa de parasitas
gastrintestinais em bezerros oriundos de rebanho leiteiro (mestiyos Holandes x Zebu), com idade
entre urn e nove meses de idade, verificaram, atraves do OPG e de coproculturas, indices de infecyao
he1mintica de 56%. Foram identificados ovos de Strongyloidea, Strongyloides, Moniezia, Trichuris,
Neoascaris, alem de oocistos de Eimeria. As larvas infectantes identificadas pertenciam aos generos
Haemonchus (77,0%), Strongyloides (65,0%), Cooperia (56,0%), Oesophagostomum (13,0%),
Trichostrongylus (10,0%) e Bunostomum (4,0%), Fig.2.
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FIG. 2. Larvas infectantes encontradas em coproculturas de bezerros, no
periodo de janeiro/83 a abril/88, Teresina, PI

Para se identificar a idade minima em que os bovinos sac parasitados pelos helmintos, Girao &
Leal (1996) conduziram urn trabalho, entre fevereiro de 1993 e fevereiro de 1995, com bezerros do
rebanho leiteiro da Embrapa Meio- Norte, em Teresina. Foram utilizados animais da raya Gir e mestiyos
Holandes x Zebu. A coleta de fezes era realizada a cada sete dias, entre 0 nascimento e 0 desmame (8
a 9 meses). Foram coletadas 1.720 amostras, examinadas pelas tecnicas de Willis (flutuayao em NaCl)
e OPG. Verificou-se, atraves da tecnica de Willis, que os bezerros mestiyos foram acometidos por
Strongyloides, em media, aos 17± 5 dias e por Strongyloidea aos 76± 6 dias, enquanto os bezerros da
raya Gir foram infectados por Strongyloides aos 22±2 dias e por Strongyloidea aos 83 ±10 dias. Pela
tecnica de OPG, a contaminayao nos bezerros mestiyos iniciou-se aos 34± 5 dias por Strongyloides e
aos 95±8 dias por Strongyloidea, enquanto nos da raya Gir essa contaminayao se deu aos 39±9 e aos
118± 16 dias, respectivamente por Strongyloides e Strongyloidea. Os bezerros mestiyos, alem de se
contaminarem mais cedo, apresentaram tambem uma maior carga parasitaria, com 91% de exames
positivos contra 83% para os bezerros Gir, nas duas tecnicas.

o cicIo de vida dos nematodeos gastrintestinais mais importantes para os bovinos po de ser
dividido em duas fases: a de vida livre (na pastagem) e a parasitaria (no animal). A fase de vida livre
se caracteriza pelo desenvolvimento dos ovos ate larvas infectantes. A contaminayao das pastagens e
feita atraves dos ovos liberados nas fezes dos animais infectados e pode ocorrer durante to do 0 ano. Na
pastagem, os ovos ecIodem e dao origem as larvas que evoluem ate 0 estagio de larvas infectantes. A
fase parasitaria e caracterizada pela evoluyao das larvas apos a ingestao pelo animal. No est6mago e
intestino do animal essas larvas se desenvolvem ate atingirem 0 estadio adulto, quando iniciam a
produyao de ovos.

o diagnostico da verminose pode ser feito por meio de sintomas cIinicos, exames de fezes e
necropsias. Os principais sintomas clinicos sac: perda de apetite, diarreia, perda de peso, pelos secos
e arrepiados, edema submandibular e mucosas anemicas. As necropsias representam 0 diagnostico mais
precise e indica 0 grau de infecyao. A quantidade de ovos encontrada nas fezes de bovinos varia com
a intensidade da infecyao, no entanto, os animais ja apresentam sinais clinicos de verminose quando
acometidos de uma infecyao mista com 300 OPG.

o controle da verminose pode ser curativo e preventivo. 0 controle curativo deve ser utilizado
quando existirem sintomas cIinicos e 0 tratamento deve ser recomendado para to do 0 rebanho e nao
apenas para os animais doentes. No controle preventive, as vermifugayoes ocorrem em epocas
pre-determinadas, baseadas no conhecimento da flutuayao da disponibilidade de larvas infectantes nas
pastagens.

Para animais ate 24 a 30 meses de idade, recomenda-se a vermifugayao no inicio, meado e final
da epoca seca e meado e final da epoca chuvosa. Para animais adultos (de cria) sac recomendadas duas



vermifugayoes por ano: inicio da estayao seca e antes do inicio do periodo chuvoso.
Nos bovinos de Campo Maior, os dados de OPG indicaram aumento do nivel de infeyao por

Strongyloidea durante a estayao chuvosa (Fig.3). Em Teresina, 0 OPG dos bezerros no periodo chuvoso
nao apresentou grande diferenya em relayao ao do periodo seco (FigA).
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FIG. 3. Media das precipita~Oes mensais (a) e media de OPG de Strongyloidea

de bovinos azebuados (b). Campo Maior, PI (agostol77 a agostoI79).
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FIG. 4. Medias das precipita~Oes mensais (a) e media de OPG de bezerros submetidos

ao controle de verminose (b). Teresina, PI ijaneiro/83 a abril/88).



Os principais anti-helminticos de ample espectro para bovinos pertencem aos gropos quimicos:
benzimidaz6is (Tiabendazol, Albendazol, Fenbendazol, Oxfendazol), pr6-benzimidaz6is (Fenbantel),
imidotiaz6is (Levamisol, Tetramisol), tetrahidropirimidinas (Morantel), avermectinas (Ivermectin,
Doramectin, Abamectin) e milbemicinas (Moxidectin). Os anti-he1minticos podem ser aplicados por
diferentes vias, conforme recomendavoes do fabricante, sendo todas as formas de aplicavao igualmente
eficientes, se administradas nas dosagens recomendadas.

o principio ativo deve ser trocado ap6s algumas aplicavoes para retardar 0 aparecimento de
resistencia que, apesar de rara nos bovinos, deve ser considerada (Charles, 1992).

A toxicidade do produto e os estados fisiol6gico e nutricional dos animais sac aspectos
importantes a serem considerados na pnitica da vermifugavao. As recomendavoes do fabricante, quanta
ao periodo de carencia para 0 consumo de leite e carne, sac pontos que devem ser observados
rigorosamente.

Para impedir a reinfecvao dos anirnais, alem das vermifugavoes, deve-se promover a rotatividade
das pastagens, evitar 0 superpastoreio e separar os animais jovens dos adultos, como tambem fazer a
higiene nas instalavoes (desinfecvoes e uso de esterqueira).
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