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Leishmaniose Visceral Canina
Conhecer para Prevenir

A

Leishmaniose
Visceral Canina (LVC) é uma
doença que ocorre em
cães e outros animais,
podendo ser transmitida aos humanos. É
causada pelo protozoário Leishmania chagasi, que parasita e
destrói as células do
sistema imunológico
do hospedeiro vertebrado (principalmente
macrófagos).
É uma zoonose (doença comum aos animais
e ao homem) transmitida pela picada de
um inseto, conhecido
como flebótomo, sendo
que a espécie predominante no Brasil é a
Lutzomyia longipalpis,
também
conhecida
como mosquito-palha
(Figura 01), o qual
vive ao nível do solo,
próximos à vegetação
em raízes e/ou troncos de árvores, onde a
temperatura varia entre 20ºC e 30ºC, com
umidade
aproximada de 80%, podendo
também, adaptar-se à
outros ambientes com
condições diferentes
destas. Em Santa Catarina, observou-se a
ocorrência de alguns
casos de LVC em 2010
e 2011 na região de
Florianópolis, nas demais regiões não houve, ainda, ocorrência
significativa.
O inseto se infecta
ao sugar o sangue de
um animal que conte-
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nha o protozoário, e,
ao picar outro animal
acaba por transmitir o
agente e, consequentemente, a doença.
Além do cão e do homem muitas outras
espécies de mamíferos, como canídeos
silvestres, marsupiais,
gato, roedores e bovinos também podem
ser infectadas pela picada do mosquito. Porém, em regiões onde
ocorrem maior número de casos de Leishmaniose Visceral em
humanos, os cães são
considerados os mais
importantes
reservatórios do parasito,
devido a sua relação
de proximidade com o
homem e sua alta carga parasitária cutânea
quando sintomáticos.
A LVC é uma doença que pode se apresentar com ou sem
sintomas,
acomete
o fígado, baço e medula óssea, podendo
evoluir inclusive para
óbito. Os animais doentes podem apresentar febre irregular,
anemia,
emagrecimento
progressivo,
caquexia, alterações
cutâneas,
alopecia
(perda de pelos) local
ou generalizada, ulcerações crostosas, onicogrifose (crescimento
anormal de unhas),
icterícia (coloração da
mucosa alterada, tornando-se amarelada,
podendo ser observa-

da no interior da boca,
por exemplo), insuficiência renal, alterações
neurológicas
como
paresia dos membros,
ataxia e convulsão,
entre outros. Os sinais
clínicos podem mimetizar várias doenças
sistêmicas,
podendo
ser confundidos com
estas e assim, faz-se
necessário o acompanhamento de exames
confirmatórios quando
há a suspeita.
No tratamento da
LVC, assim como outras doenças causadas por protozoários,
a cura parasitológica
não existe, mas há
clínica com remissão
dos sinais, fazendo-se
a manutenção da qualidade de vida do animal e diminuição da
carga parasitária, com
consequente diminuição da capacidade de
transmissão.
No Brasil, o tratamento de cães com a
utilização de drogas de
uso humano ou drogas não registradas no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) está
proibido através da
Portaria
Interministerial nº 1.426, de 11
de julho de 2008, do
Ministério da Saúde
(MS) e MAPA, daí a importância de controle
e prevenção da LVC,
envolvendo o manejo
de ambiente, vetor e
animal.

De uma forma prática, para prevenir a ocorrência da
enfermidade, é muito importante:
- Evitar a disseminação do mosquito - Para isso, evitar locais com entulhos e lixo, onde ele possa se reproduzir;
- Proteger os cães - Através da vacinação (em clínicas veterinárias exclusivamente) e encoleiramento (coleira repelente para o mosquito-palha);
- Proteger os humanos - Evitando-se a disseminação do mosquito e protegendo os cães, os humanos estarão protegidos!

Figura 1. Mosquito-palha – Lutzomyia longipalpis

Figura 2. Cães portadores do protozoário Leishmania chagasi, sendo sintomáticos para a LVC,
onde 2.1 caracteriza emagrecimento severo; 2.2 secreção ocular e descamação; 2.3 lesões e
descamação em pontas de orelhas; 2.4 onicogrifose.

Evidencia-se na LVC, como em outras enfermidades, a importância da
posse responsável de cães e da consciência de equilíbrio ambiental. Ao
proteger seu animal e cuidar do meio ambiente, o homem protege-se a si
mesmo!

1 Acadêmica do curso de Medicina Veterinária, do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari.
2 Doutora em Medicina Veterinária na área de Saúde Animal, Saúde Pública Veterinária e Segurança Alimentar pela UNESP/Botucatu. Professora do Instituto Federal Catarinense
– Câmpus Araquari.
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Surtos pelas Moscas Haematobia irritans e
Stomoxys calcitran em Propriedades Rurais
- Um Sério Problema -

A

Haematobia irritans (moscado-chifre) e a
Stomoxys
calcitrans
(mosca-dos-estábulos)
são ectoparasitas hematófagos de importância econômica no
Brasil, devido aos prejuízos de grande impacto econômico na
agropecuária.
Estas
moscas infestam principalmente
animais
de grande porte como
bovinos e equinos. As
picadas são doloridas,
o que gera um desconforto ao animal que
deixa de se alimentar,
diminuindo assim a
produção de leite e o
ganho de peso. Estas
moscas também podem ser vetor de vários
patógenos, assim como
vírus, bactérias e parasitos causadores de doenças conhecidas como
carbúnculo hemático,
leucose, anaplasmose
e o helminto Stephanofilaria sp, assim como
S. calcitrans é um dos
vetor do ovo da Dermatobia hominis, a mosca
do berne. Além dos danos que causam diretamente ao animal e os
prejuízos na produção
já mencionados, o produtor tem gastos com a
mão-de-obra especializada e tratamento.
A morfologia da S.
calcitrans é parecida
com a Musca domestica (mosca doméstica),
a diferenciação delas
se da pelo aparelho picador da S. calcitrans
e lambedor da M. domestica. A H. irritans é
parecida com ambas,
mas com metade do
tamanho. A reprodução de ambas é semelhante, a H. irritans
realiza a postura em
fezes frescas, e se com
boa umidade e temperatura favorável a eclo-
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são das larvas ocorre
em 24 horas e em oito
dias tem-se as moscas
adultas. A procriação
da mosca S. calcitrans
se da em matéria-orgânica, e seu ciclo biológico completa-se em 2
a 3 semanas. No animal a mosca-do-chifre
encontra-se sobre a região dorsal, com a cabeça sempre em plano
mais baixo que o abdômen (Figura 1). Já,
a mosca-dos-estábulos
prefere alimentar-se no
animal nas regiões baixas, como membros, e
assim causando desconforto e agitação nos
animais (Figura 2).
Os grandes surtos
provocados por estas moscas ocorrem
quando a temperatura
ambiente aumenta associada com dias chuvosos; nesse período
é necessário o tratamento para o controle
dos insetos. Diferentes
métodos de controle
são utilizados, um dos
métodos mais eficaz é
o uso dos brincos como
repelentes e inseticidas.
Outras possibilidades
estão relacionadas ao
banho de imersão, aspersão e pulverização,
fármacos de administração oral e injetável.
Porém, o uso irracional
dos inseticidas, muitas vezes pela falta de
orientação ao produtor
e falta de atenção nas
recomendações
presentes na bula, tem
proporcionado resistência dos mesmos aos
tratamentos.
Tratamentos alternativos para o controle
das moscas nas propriedades rurais estão
relacionados ao método
conhecido como fitoterapia, tem sido usado
muitas vezes, com folhas de plantas como

de eucalipto ou óleos
naturais. Segundo pesquisas, estes produtos
têm ação repelente sobre os insetos, quando
pulverizados sobre o
animal.
Alguns
comportamentos da mosca S.
calcitrans dificulta seu
controle, seus curtos
períodos de permanência sobre o animal, e de
se alimentar de uma a
duas vezes por dia, as
moscas sobrevoam outros locais, onde não
tem a ação dos repelentes. A mosca H. irritans possui um comportamento diferente,
parasitando preferencialmente em animais
de cor escura e machos por até 24 horas
por dia, picando-o de
25 até 40 vezes ao dia,
com duração média de
cinco minutos por picada. Uma infestação
com aproximadamente
500 moscas pode levar uma perda média
de 40 kg/animal/ano
e causar uma perda
de cerca de 150 litros
de leite durante a vida
produtiva.
Para minimizar os
problemas causados
pelas duas espécies de
moscas é importante
observar a higienização
dos locais de produção, como cocho, valas, currais, deixando
o mínimo possível de
dejetos e outras matérias orgânicas no
meio impedindo a reprodução das moscas.
Em casos de surtos
em propriedades pelas
moscas, recomenda-se
que o produtor procure
a assistência técnicas
de seu município, ou
em caso de tratamento
por conta própria siga
as recomendações do
fabricante do produto
usado.

Figura 1: Bovino de propriedade rural do Oeste Catarinense parasitado por quatro mosca-do-chifre, com
uma imagem ampliada da mosca à direita da imagem. A figura foi adaptada, sendo de fonte desconhecida, a imagem nítida da mosca.

Figura 2: Rebanho de bovinos agitado devido um surto de mosca-dos-estábulos, com uma imagem
ampliada da mosca à esquerda. Fonte - Gomes (2009), adaptada com imagem de mosca de fonte desconhecida.

O Laboratório de Parasitologia Animal/CEO/UDESC está com projeto de
assistência a propriedades rurais na região oeste de Santa Catarina com
problemas com a mosca-do-chifre e mosca-dos-estábulos.
Endereço: Rua Beloni Trombeta Zanin, 680-E.Bairro Santo Antônio,
Chapecó-SC
Telefone: (49) 33224202 - Aleksandro S. da Silva

1 Bolsista de iniciação científica e acadêmico do Curso de Zootecnia, Universidade do Estado de Santa Catarina. Chapecó/SC - Brasil
2 Professor Adjunto do Curso de Zootecnia, Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapecó/SC - Brasil

Sul brasil

www.jornalsulbrasil.com.br

16 Anos

Caderno Rural

3

Quinta-feira, 11 de Outubro de 2012

Código Florestal (parte IV) – Unidades de Medidas Agrárias

A

s regiões Norte
e Sul do Brasil possuem a
maioria das suas áreas
rurais ocupadas por pequenas propriedades,
menos intensivas no
Acre, mais produtivas
e tenrificadas em Santa
Catarina. O tamanho
destas áreas varia conforme as regiões, suas
aptidões agrícolas e finalidade de produção
realizada.
A seguir serão apresentadas três medidas
de áreas rurais.
1 - Módulo Fiscal:
Unidade de medida
agrária usada no Brasil, instituída pelo Estatuto da Terra (Lei
6.746/79). É expressa
em hectares (ha) e é
variável, sendo fixada
para cada município,
com vistas à cobrança
do Imposto Territorial
Rural (ITR), considerando os seguintes fatores: tipo de exploração
predominante no local;
renda obtida com a ex-

Bruno Abdalla1, Vinícius Paulo Agostini1 & Luís Henrique Ebling Farinatti2

ploração predominante; outras explorações
existentes no município
que sejam significativas
em função da renda ou
área utilizada; e conceito de propriedade familiar. Na região Norte,
um módulo fiscal varia
de 50 a 100 hectares;
no Nordeste, de 15 a
90 hectares; no CentroOeste, de 5 a 110 hectares; na região Sul, de
5 a 40 hectares; e no
Sudeste, de 5 a 70 hectares. O Módulo Fiscal
procura refletir a área
mediana dos Módulos
Rurais dos imóveis rurais do município.
2 - Módulo Rural:
Unidade de medida
agrária, expressa em
hectares, que busca refletir a interdependência entre a dimensão, a
situação geográfica do
imóvel rural, a forma
e as condições de seu
aproveitamento econômico. É calculado para
cada imóvel rural em
separado, e sua área

Modelo de uma propriedade rural no Estado do ACRE

Modelo de uma propriedade rural no Estado de Santa Catarina

reflete o tipo de exploração predominante no
imóvel rural, segundo
sua região de localização.
3 - Pequena propriedade rural: É a explorada por trabalho pessoal do proprietário ou

terceiros, mas a renda
bruta obtida com essa
terra deve ser, no mínimo, de 80% da atividade agroflorestal ou do
extrativismo.
Essas medidas mostram a variação existente no Módulo Fiscal

posseiro e de sua família, dividida em três
categorias de diferentes
dimensões, dependendo de sua localização:
de até 150 hectares,
50 hectares e 30 hectares. A legislação permite ajuda eventual de

entre as regiões. Também pode-se relacionar a área que pode ser
aproveitada da propriedade, sendo de 80% na
Região Sul e apenas de
20% na Região Norte,
devido a manutenção
da Floresta Amazônica.

1 Acadêmicos do curso de Zootecnia da UDESC/CEO – Chapecó/SC
2 Pesquisador Visitante. Bolsista Pós - Doutorado da Embrapa Acre/Cnpq. e-mail: lhefarinatti@gmail.com

Curso de Zootecnia da UDESC promove o I ConectaZOO com o tema principal:
“Eficiência na Produção Leiteira”
Caroline Nienow1, Juliane Taiz Calgaro1, Maria Luisa Appendino Nunes2, Diego Cucco2

A

contecerá neste dia 11 de
outubro o I ConectaZOO; evento realizado pelo Curso de
Zootecnia, em parceria
com a Cooperfamiliar,
Secretaria da Agricultura de Chapecó, Núcleo de Criadores de
Bovinos de Chapecó e
EPAGRI.
O ConectaZOO caracteriza-se por ser
um ciclo de debates
contínuo com o objetivo de suprir demandas
específicas do setor
agropecuário. Comunidades, cooperativas,
produtores e demais
interessados poderão
informar estas demandas para que se

organizem
palestras
específicas a respeito
dos temas propostos.
Desta forma, espera-se
aumentar a capacitação no meio rural, possibilitando melhorias
na qualidade de vida e
fixação dos produtores
rurais no campo. Esta
primeira edição do ConectaZOO estará acontecendo durante a Expomerco (9 a 14/10),
no parque da EFAPI
e terá como temática
principal a eficiência
na produção leiteira.
Serão
realizadas
duas palestras, a primeira intitulada “Tendências e perspectivas
da produção de leite: A
organização da produ-

versidade. Outro projeto a ser apresentado é o
de Controle Zootécnico
de Rebanhos que pretende auxiliar os produtores no gerenciamento
de suas propriedades,
calculando
índices
ção como estratégia de
competitividade”, proferida pela equipe da
EPAGRI. Na sequência teremos a palestra
“Como aumentar a eficiência da produção de
leite a base de pasto”,
ministrada pelo Prof.
Carlos Eduardo Oltramari, da UDESC.
Na ocasião, também
serão
apresentados
projetos do Curso de
Zootecnia da UDESC,

de forma a possibilitar
que os presentes passem a participar destas ações. Um deles,
o “Observatório Tecnológico do Oeste de
Santa Catarina” é uma
plataforma virtual que
concentra
informações relevantes para
a Agricultura Familiar
e o Agronegócio, possibilitando que os internautas se atualizem e
interajam com a Uni-

produtivos e indicando melhorias a serem
adotadas. Para finalizar
os trabalhos, os participantes realizarão um
debate de forma a sistematizar os assuntos
apresentados.

Programação:
13:45 às 14:30h: Tendências e perspectivas da
Produção de Leite: A organização da produção
como estratégia de competitividade. EPAGRI.
14:30 às 14:45 h: Apresentação do Observatório Tecnológico do Oeste Catarinense - Agricultura Familiar e Agronegócio.
15:00 às 15:45h: Como aumentar a produção
de leite a base de pasto. Carlos Eduardo Oltramari - UDESC/CEO.
Inscrições gratuitas. Informações: (49) 99933014.

1 Acadêmicas do Curso de Zootecnia – UDESC, comissão organizadora I ConectaZoo
2 Professores do Curso de Zootecnia – UDESC, comissão organizadora I ConectaZoo
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Indicadores

Agenda
Tempo
Quinta-feira (11/10): Nevoeiros ao amanhecer
e sol entre nuvens no decorrer do dia na maioria
das regiões, devido a uma massa de ar frio e seco
em SC.
Sexta-feira e sábado (12 e 13/10): Temperatura baixa na madrugada, com condições de geada
nas áreas altas do Meio Oeste e do Planalto Sul.
Durante o dia, temperatura em elevação.
TENDÊNCIA de 14 a 24/10/2012
No início do período, uma massa de ar seco deixa
o tempo estável com sol entre nuvens na maioria
das regiões catarinenses, com temperatura mais
baixa no período da noite e amanhecer. Entre os
dias 19 e 23, a chuva volta a ocorrer com frequência em SC, por influência de um sistema de baixa
pressão e de uma frente fria, e a temperatura fica
mais elevada com sensação de ar abafado devido a
elevada umidade do ar.
Previsão climática trimestral:
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO
Primavera com previsão de El Niño e mais chuva em Santa Catarina!
A previsão para o trimestre é de chuva normal a
acima da média climatológica em SC, bem distribuída no tempo e no espaço. Na primavera aumenta o risco de temporais com ventania e granizo
no Estado
Outubro marca a transição do inverno para o
verão e é um dos meses mais chuvosos do ano no
Estado, com valores médios esperados entre 200 e
300 mm no Oeste e Meio Oeste, mais que o dobro
em relação aos meses de inverno
Em Novembro a chuva diminui em relação ao mês
anterior e a média mensal varia de 130 a 180 mm.
Em Dezembro a segunda quinzena é mais chuvosa em relação a primeira, e a chuva se concentra
especialmente no período da tarde e noite, em
forma de pancadas passageiras, típicas de verão.
Com relação à temperatura a expectativa é de
uma primavera com temperatura mínima próxima
média climatológica. Já a temperatura máxima
deve ficar abaixo da média devido ao predomínio
de dias mais nublados e a previsão de chuva frequente. Em Outubro ainda é possível a influência
de uma ou duas massas de ar frio, com formação
de geada especialmente nas áreas altas do Planalto Sul.

Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

Espaço do Leitor
Este é um espaço para você leitor (a).Tire suas dúvidas, critique, opine, envie
textos para publicação e divulgue eventos, escrevendo para:
SUL BRASIL RURAL
A/C UDESC-CEO
Rua Benjamin Constant, 84 E Centro. Chapecó-SC
CEP.: 89.802-200
prficagna@hotmail.com
Publicação quinzenal
Próxima Edição – 25/10/2012

Sul brasil

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

Informações junto ao Núcleo de Chapecó, através do
telefone 49-3331-4220 ou ACCB (www.accb.com.br)
11/10 - I ConectaZOO
Tema: “Eficiência na Produção Leiteira”
Horário: a partir das 13:40 hs
Local: parque da EFAPI
Informações: 9993-3014
12/10 - Campeonato do Dia das Crianças “Vertigo
SKATE SHOP”
Horário: 9:00 h
Local: Estacionamento do Centro de Cultura e Eventos
Plínio Arlindo de Nes
Contato e Informações: (49) 9924-5824 / 4101-2424
Categorias: Mirim, Iniciante, Amador Open, Best Trick
Premiação: São mais de R$ 3.000,00 em premiação do
1º ao 5º Lugar, e distribuição de Brindes para o Público.
Realização: Chapecó SK 8
15/10 - Exposição Oficina de Fotografia
Horário: 19h30
Local: Escola de Artes de Chapecó
Contato: (49)3322-3690
Promotor(es): Escola de Artes de Chapecó
Entrada Franca
17/10 - Apresentação da Orquestra Sinfônica e Coro
de Chapecó
Horário: das 15h às 23h
Local: Teatro Municipal de Chapecó
Telefone: (49) 3319-1010
Público Livre - Entrada Franca
17/10 - Música - Quinta Essentia Quarteto - (São
Paulo/SP)
Sinopse: Um dos principais representantes da prática
Brasileira da flauta doce
Horário: 20h
Local: Teatro do Sesc Chapecó
End: Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49)3319-9100
Entrada Franca
18 e 19/10 - 2º Simpósio Gaúcho de Ovinocultura
Local: Universidade Federal de Santa Maria
Informações: www.ufsm.br/ovinos/simposio

Parabenizações:

12/10 - Dia do Engenheiro Agrônomo
12/10 - Dia da Criança
15/10 - Dia do Professor
15/10 - Dia do Educador Ambiental

www.jornalsulbrasil.com.br

Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- Joaçaba
- Rio do Sul
Ovinos – Peso Vivo4
- Cordeiro (até dois dentes)
- Ovelha e capão (adultos)
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.
Adubos NPK (8:20:20)1
(9:33:12)1
(2:20:20)1
Fertilizante orgânico2
Farelado - saca 40 kg2
Granulado - saca 40 kg2
Granulado - granel2
Queijo colonial3
Salame colonial3
Torresmo3
Linguicinha
Cortes de carne suína3
Frango colonial3
Pão Caseiro3 (600 gr)
Queijo de Ovelha3
Ovos
Banana prata do rio Uruguai3
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (130 gr)
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja3 (copo 300 ml)
Suco natural de uva3 (300 ml)
Caldo de cana3 (copo 300 ml)
Cookies integrais

2,65 kg
2,70 kg
1,86 kg
96,00 ar
102,00 ar
103,00 ar
4,50 kg
3,20 kg
110,00 sc
30,00 sc
27,50 sc
72,00 sc
0,83 lt
64,70 sc
69,50 sc
59,90 sc
10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
11,00 – 13,00 kg
12,00 – 17,00 kg
7,50 – 17,00 kg
6,50 – 9,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,00 uni
35,00 kg
3,00 dz
2,00 kg
18,00 kg
8,50 – 9,50 kg
11,00 kg
8,00 – 12,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,00 uni
2,00 uni
1,50 uni
3,50

Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

10,00 sc
6,10 sc
91,00 tn

Dólar comercial

Compra: 2,0400
Venda: 2,0407

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

622,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 10/10/2012
* Chapecó
1
Cooperativa Alfa/Chapecó
2
Ferticel/Coronel Freitas.
3
Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
4
Frigorífico Palmeira Ltda/Palmeira
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações.
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