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da urna pr~tica poucc utilizada pela maiorie dos criadores. 0 usa
correto oesea pr~tica roquer a realiza~ao perlodica de exames de
contagem dE ovos por grama de fezes C8?G), para que, em fun~Bo des
resultados, se posse proceder a vermifugaQBo. Em outres regioes do
pais a mcidia de 500 OPG tem sido usade comc refsr~ncia para a pr~

tica da vGrmifuga~eo.
Dade a inexistencic. de trabalhos, no Piaul, que se pr8oc~

pem com a economicidade dOn sistemas de controle de helmintos de ce
prinos, a Unidade de EX8CUQBO de P8squisa de Ambito Estadual d~ Te
resina CUEPAE de Toresina) conduziu esta pesquisa com a finalidade

o controle de verminose ceprine no Estado do Piaul e

j
medic per?, servir como referencia nos futuros

pIanos de controle a serem utilizadosp~lDB criadores.
o trabalho foi realizade·nc perfode de mar~o de 197B a fe

vereiro de 1979. em propriedade particular, no municipio de Eles
bao Veloso, situado na miCrGrr8gi~0 homogenea de Valen~a,
do Piaui. Foram utilizacos 90 caprinos sem raQa definida CSRO), di

vididos em 3 grupos ds 30 animais
seguinte composiGao; 10 m,ltrizes, 10 riovilhosCas) e 10

tosCas). com caracteristicas feriotipicas semelhantes.
o rrupo A Ctestomunha) n~o rscebeu medica~ao anti-helminti

ca; 0 grupo B foi v8rmifuca~G quando a m~dia da contagem de
por grem3 dB fezes COPG) foi igual ou superior a BOO; 8 0 grupG C
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foi vermifugado quando 0 OPG medio atingiu um numero igual ou
rior a 1.200.

Todos os animais, inclusive os do proprietario, foram
mantidos juntos, no mesmo pasto, e submetidos as mesmas condiQoes
de manejo e alimenta9Bo.

A cada 28 dias pesavam-se os animais de cad a grupo e cole
tavam-se fezes para.·os exames de contagem de ovos (OPG), pelo metodo

tes pe1e tacnica de Roberto & 0' Sullivan.
Ap6s 12. meses de trabalho foram efetuadas necr6psias em

10% dos caprinos de eada grupo, sorteados ao aeaso, para a deterffii
naQao des espeeies de helmintos mais prevalentes.

I': ,J cat ego ria d8 mat rizes, 0 san imais que apre sentar am u ill <3

media de BOG OPG, reeeb8ram ~vermifugaQoes e nao ganharam peso d~
rante 0 perfodo. As metrizes com media igual au superior a 1.200

de 4,40 kg enquanto, as matrizes do grupo testemunha perderam 1,70
kg de peso no periodo.

Na categoria de novilhos(as), os animais que atingiram um
OPG medio de 800 a 1.2QC, receberam 6 vermifueaQoes e tiveram urn
aumento de peso vivo de 7,20 kg. No entanto, 0 grupo testemunha a
presentou um aumento d8 peso da ordem de 8,0 kg.

Na categoria de cabritos(as) os animais foram vermifu~~
dos quando as infestagoss parasitarias foram de 800 e 1.200 OPG.
Cada grupo reeebeu 5 vermifugaGoes e apresentou um aumento de peso
vivo de 10.70 e 12,90 kg. aoetingir 12 meses de idade, respeetiv~
mente. C:ltretanto, 0 zrll!JO testemunha atingiu um aumento de 10,40
kg de p~G~ vivo, no ~csmo poriodo experimental.

Os helmintos id8ntifieados foram: Ha~monQhu~ Qon~Oh~u~i
TJt-<-Qho.6~!LOI1g yfu.6 QO fU.DJl./1 a JtmJ...6p S~Jto ng y fo-<-d~~ pap-<-ffo~ u~ , 0 ~~ a ph~
gO.6~omul:1 Qofumb-<-anump T.t-f..Qho.6~Jtongy£u.6 ax.e.-<-;Coop~Jt-<-a QuJt~-<-Q~-<-pTJt!:.
QhuJt-<-.6d-f...6QofoJt, B uno/.;J..c'~!W:1 tJl..{.g 0 no Q~pha£um, C y ~ ~-<-Q~JtQU.6 ~~n u-<-Qt.L£
£-<-~.

tos) as espeeies de h81~intos mais prevalentes foram:
Qon~oJt~u~, S~Jtongy£o-<-d~~ papJ..££o.6U.6 ~ TJt-<-Qho.6~Jtongy£u~
m-<-.6.

H a~mo nQhu.6
Qo£ubJt-<-fio!!:
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raM vermif~gados com 800 8 1.20U OPG, nao aprosentaram diferenQas
quanta aD ganho de peso, durante 0 periodo experimental.


