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Este  estudo  tem  como  objetivo  realizar  um  levantamento  epidemiológico  das  principais

enfermidades  bacterianas,  virais  e  parasitárias  de  pacus  (Piaractus  mesopotamicus)  na

região  da  Grande  Dourados-MS.  Devido  às  características  regionais  e  importância

econômica, a espécie estudada será o pacu. Serão amostradas 10 pisciculturas da região

da Grande Dourados, MS. Em cada propriedade, serão realizadas duas coletas de material

biológico, ao longo de um ano, distribuídas nas estações seca e chuvosa. Em cada coleta,

serão analisados 36 pacus, que passarão pelo processo de biometria, para posterior análise

do fator de condição. Serão avaliados por concussão cerebral para realização da necropsia

para análise macroscópica e proporção de tamanho entre os órgãos. Em seguida, serão

realizadas  análises  parasitárias,  contabilizados  e  então  determinados  os  índices  de:

prevalência, intensidade média e abundância. Fragmentos dos órgãos serão amostrados e

enviados aos laboratórios focais especializados para isolamento e identificação de bactéria

e vírus. Em todas as coletas, serão determinados os parâmetros de qualidade de água. Com

os  dados,  serão  realizadas  as  análises  estatísticas  e  epidemiológicas  para  comparar  a

incidência  de  doenças  bacterianas,  virais  e  parasitológicas  entre  as  propriedades  e  a

relação  com  os  fatores  de  risco  bióticos  e  abióticos,  levantados  com  aplicação  de

questionários e visitas in loco. Após esse levantamento epidemiológico, os resultados serão

utilizados como ferramenta para elaboração de propostas de protocolos profiláticos para

diminuir a incidência e disseminação dessas doenças, extrapolando e adaptando estratégias

para as demais pisciculturas, por meio de transferência de tecnologia em projeto específico

para esse fim.
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