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O manejo sanitário consiste num conjunto de atividades regularmente 

planejadas, com o objetivo de prevenir enfermidades na propriedade. 

Para promover resistência dos animais à ação dos patógenos são utili-

zadas medidas de profilaxia médica (vacinação, vermifugação e banho 

carrapaticida). Trabalhando com medidas preventivas, é necessário 

traçar um planejamento e, consequentemente, elaborar um calendário 

sanitário, definindo as épocas para a realização das atividades essen-

ciais para a manutenção da saúde do rebanho. O melhor calendário 

sanitário é aquele que se adéqua à realidade do rebanho, feito com base 

no clima, região, raça, mão de obra, manejo e instalações da fazenda, 

planejando e adaptando as ações preventivas de forma diferenciada 

para cada propriedade. No Brasil, existem vários tipos de vacinas para 

uso em bovinos de corte, sendo algumas contra enfermidades causadas 

por vírus, bactérias e protozoários. No Calendário Sanitário proposto 

pela Embrapa, existem vacinas recomendadas para uso rotineiro e as 

utilizadas em condições específicas; ambos têm dose, vias de aplicação 

próprias e tempo de duração da imunidade diferenciada. As vacinas de 

uso rotineiro propostas no calendário são aquelas programadas para 
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controlar as doenças de controle obrigatório, conforme definido pelo 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, e outras enfermida-

des comumente existentes no Brasil, sendo estas recomendadas. Além 

dos benefícios no aumento da produtividade, o pecuarista também con-

segue realizar uma previsão bastante precisa dos gastos com prevenção 

relacionados à sanidade animal durante o ano. Em resumo, a adoção 

de um calendário de vacinação é uma forma de evitar desperdícios e de 

ampliar a produtividade, garantindo uma maior eficiência no controle de 

diversas enfermidades.
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