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TOXOPLASMOSE

Uma das Principais Causas de Problemas Reprodutivos em Ovinos

O

Toxoplasma gondii é o agente
causador da toxoplasmose. Este é um protozoário que infecta diferentes espécies de animais
homeotérmicos, incluindo
mamíferos (animais e humanos) e aves (Figura1).
Apresenta um ciclo de
vida intracelular obrigatório e tem uma distribuição mundial, tendo grande
importância veterinária e
médica, devido alterações
como aborto e doenças
congênitas em várias espécies.
A toxoplasmose é uma
das zoonoses (doenças que
podem ser transmitidas
dos animais aos seres humanos) mais difundidas
em todo o mundo, tendo
sua distribuição influenciada por fatores climáticos, sócio-econômicos,
tipo de contato com animais domésticos e costumes alimentares em relação ao consumo de carne
e leite.
A toxoplasmose tem sido
identificada como uma
das principais causas de
problemas
reprodutivos
em ovinos (aborto e infertilidade), representando,
portanto, uma importante
fonte de prejuízos econômicos para a produção dos
pequenos ruminantes. Em
estudo sobre a toxoplasmose ovina e problemas
reprodutivos verificou-se
que a doença pode causar
prejuízos anuais de 1,4 a
4,7 milhões de dólares, em
nível mundial. A doença
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acomete preferencialmente animais mais velhos,
havendo uma maior incidência em propriedades
próximas a grandes centros urbanos e com pobre
controle sanitário. O clima
quente e úmido favorece o
desenvolvimento da doença que se manifesta com
maior frequência em regiões com maior índice pluviométrico e preferencialmente nos meses de verão.
Os felinos domésticos
(gatos) e selvagens representam os hospedeiros
definitivos do Toxoplasma gondii e os principais
responsáveis pela perpetuação da doença. Isto
porque os felinos tornam-se infectados por consumirem carne crua, restos
placentários e roedores
contaminados pelo parasita. Após a contaminação, os felinos eliminam
oocistos do parasita nas
fezes, contaminando alimentos, o meio ambiente
e fontes de água, locais
onde os ovinos infectam-se quando ingerem os
oocistos
do
parasito.
Portanto, manter felinos
longe dos ovinos sempre
foi à dica para prevenir
a doença, que, segundo
pesquisas, a toxoplasmose pode ser transmitida
sexualmente entre ovinos
e caprinos, o que facilitaria muito a disseminação
da doença, pois estudos
sorológicos mostram que
uma grande percentagem
do rebanho é positiva para
T. gondii. Outra forma de

Figura 1: Ciclo biológico do Toxoplasma gondii envolvendo os hospedeiros definitivos (gato), hospedeiros intermediário (ovinos, caprinos e bovinos), forma de infecção e consequências da doença nos animais domésticos (Fonte desconhecida).

transmissão, porém menos frequente, corresponde à via congênita ou vertical, que ocorre geralmente
na fase aguda da doença
através da passagem dos
parasitas pela placenta,
contaminando as crias
ainda no útero. Nos animais infectados, o parasita se multiplica e alcança
órgãos vitais como fígado,
coração e cérebro, formando em muitas situações,
cistos teciduais com parasita no interior (bradizoítos) nas vísceras e carcaça
dos animais, e, portanto,
se felinos ingerirem este
material contaminado pelo
parasita dá-se início ao ci-

clo novamente (Figura 1).
Normalmente, o T. gondii
parasita seu hospedeiro
sem causar sinais clínicos, porém este protozoário é capaz de causar uma
doença severa principalmente na transmissão
congênita. Ovelhas infectadas podem apresentar
episódios febris, anorexia
e perda de peso durante a fase aguda da doença (cerca de 10 a 15 dias
após a infecção). Mas a
alteração clássica e muitas vezes assustadora pelos prejuízos econômicos
causados pela enfermidade é o aborto, falhas na
concepção após cobertura

ou inseminação artificial,
maceração fetal e fetos
natimortos ou debilitados
no pós-parto.
A toxoplasmose pode ser
evitada através de medidas
simples como restringir o
acesso de gatos e roedores
a instalações onde é armazenados alimentos e fontes
de água dos animais. Exames sorológicos do rebanho também possibilitam
ao produtor saber se tem a
doença em sua propriedade, assim como identifica
os animais infectados para
eliminar ou retirar da reprodução, já que a doença
pode ser transmitida sexualmente.

(1) ALUNO DO CURSO DE ZOOTECNIA, CEO/UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC), CHAPECÓ/SC, BRASIL.
(2) PROFESSOR DO CURSO DE ZOOTECNIA, CEO/UDESC, CHAPECÓ/SC, BRASIL.
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Ovinocultura Leiteira em Chapecó e Seus Produtos
Diversificação da Atividade Pecuária com Agregação de Valor
ANDERSON ELIAS BIANCHI(1) & PAULO RICARDO FICAGNA(2)

A

ovinocultura
de
corte está relativamente estabelecida
no Brasil, principalmente
na região sul do país. Em
relação à ovinocultura leiteira, são poucas as experiências estabelecidas.
A
ovinocultura
pode
tornar-se uma alternativa
viável para a agricultura familiar por apresentar uma boa produção por
unidade de área; seus produtos como a carne, leite e derivados terem bom
valor biológico e sabor diferenciado; a docilidade
dos animais e facilidade
de manejo, principalmente quando executado por
pessoas com idade mais
avançada além da boa
aceitação comercial. Desta
maneira, um dos objetivos
tanto da produção de leite
como da transformação do
leite de ovelha em derivados é a diversificação das
atividades pecuárias e a
oferta de um conjunto de
produtos para um nicho
de mercado diferenciado.
O leite de ovelha tem sabor marcante, levemente
adocicado e suave, com
aroma próprio. É nutritivo, apresenta maior teor
de sólidos, vitaminas, minerais e uma maior proporção de gordura insaturada quando comparado
ao leite de outras espécies
(Quadro 1)

No município de Chapecó, a Cabanha Chapecó,
está sendo desenvolvido
um projeto de ovinocultura leiteira. A raça utilizada é a Lacaune, de origem francesa, com aptidão
mista (leite e carne) apresenta boa rusticidade, longevidade e produtividade.
As fêmeas (Figura 1) produzem o leite que é transformado em queijo tipo
Pecorino além de outros
produtos. Os machos são
destinados para engorda e
abate aos 5 a 6 meses para
produção de carne de cordeiro, e 5 a 8 % são selecionados para serem futuros reprodutores.
O sistema de produção
leiteiro é semi-intensivo
onde os animais passam a
maior parte do tempo nos
piquetes com pastagem e
recebem
suplementação
de alimento volumoso e
concentrado no cocho (Figura 2).
Para agregar valor na
produção do leite e criar
um conjunto de produtos
para serem oferecidos aos
consumidores, o trabalho
desenvolvido pela Cabanha Chapecó vai além da
produção de queijos. A
novidade é a produção do
Frozen Iogurt que é o sorvete de iogurte, inédito no
Brasil quando se trata de
sorvete de iogurte de leite
de ovelha. Ainda há o io-

Quadro 1. Comparação entre os constituintes dos leites de Ovelha,
Cabra e Vaca (por 100g).
Constituintes do leite
OVELHA
CABRA
VACA
Energia (Kcal)

107

68,8

61,4

Proteínas (g)

5,98

3,56

3,29

Lipídios (g)

7

4,1

3,34

Carboidratos (g)

5,36

4,45

4,66

Cálcio (mg)

193,4

133,5

119,4

Ferro (mg)

0,1

0,05

0,05

Magnésio (mg)

18,36

13,97

13,44

Fósforo (mg)

158

110,7

93,4

Vitamina C (mg)

4,16

1,29

0,94

Vitamina B-12 (mcg)

0,711

0,065

0,357

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference

Figura 1. Exemplar de uma fêmea da raça Lacaune em pico de produção. Cabanha
Chapecó. Chapecó/SC

gurte natural e com polpa
de frutas (morango, abacaxi, mamão); pão de queijo
de ovelha; café com leite;
milk shake e o “Kit Cordeiro” que é uma embalagem
com carne congelada de
cordeiro com osso contendo pernil, paleta, carré,
costela, e pescoço. Ainda
está em fase de desenvolvimento outros produtos
a base de leite de ovelha:
doce de leite; sorvete; iogurte de amora, mirtilo e
fisalis; leite pasteurizado e
envasado.
Para que o consumidor
tenha acesso a este conjunto de produtos, criou-

-se um espaço comercial
chamado “O Mundo da
Ovelha Béé”, localizado no
prolongamento da Avenida
Getúlio Vargas, Chapecó/
SC (Figura 3).
Em se tratando de um
produto diferenciado, ressalta-se que os produtos
possuem baixa lactose,
atendendo a demanda de
consumidores que tenham
sensibilidade a esta substância.
Além dos sistemas produtivos agropecuários com
espécies já consolidadas
no oeste catarinense como
a suinocultura, avicultura
e bovinocultura de leite,
há iniciativas que buscam
a diversificação da cadeia
produtiva animal, como é

Figura 2. Ovelhas em ordenha recebendo suplementação alimentar no cocho.

o caso da ovinocultura de
leite. Além de trabalhar o
aspecto produtivo, realiza-se o desenvolvimento de
produtos agroindustriais
de forma artesanal, com
características próprias,
resultando em alimentos
diferenciados para comercialização direta ao consumidor. Desta forma,
agrega-se valor a matéria prima e atende-se aos
consumidores que se interessam por esta linha de
produtos.
Figura 3. Vista parcial do ponto comercial “O Mundo da Ovelha Béé” no
prolongamento da Av. Getúlio Vargas.

(1) ZOOTECNISTA. MESTRANDO EM ZOOTECNIA – OVINOCULTURA DE LEITE. TÉCNICO DA CABANHA CHAPECÓ. CHAPECÓ/SC. E-MAIL: BIANCHI_ANDERSON@HOTMAIL.COM FONE: (49) 8850-8818
(2) ENGº AGRº. PROFESSOR COLABORADOR DO CURSO DE ZOOTECNIA - CEO/UDESC, CHAPECÓ/SC. E-MAIL: PRFICAGNA@HOTMAIL.COM
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Tristeza Parasitaria Bovina

A

tristeza parasitaria bovina
é uma doença
infecciosa e parasitaria
que atacam os bovinos.
Essa doença é causada por protozoários do
gênero Babesia (B. Bovis, B. Bigemina) e uma
bactéria do gênero Anaplasma (A . Marginale).
Os gêneros Babesia e
Anaplasma (Figura 1)
quando acometem os
bovinos
isoladamente causam as doenças
conhecidas como babesiose e anaplasmose,
respectivamente.
No entanto, quando os
microorganismos ocorrem,
concomitante,
constituem o complexo
conhecido como Tristeza Parasitaria Bovina
(TPB). O aparecimento
dos agentes causadores da doença está diretamente relacionado
com a existência de
carrapatos da espécie
Ripicephalus (Boophilus) microplus, este que
por sua vez é um ectoparasito hematófago
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cujo principal hospedeiro é o bovino, sendo
que seu ciclo biológico
passa por uma fase de
vida livre, que inicia
com a queda das fêmeas ingurgitadas, postura e eclosão das larvas
que buscam subir e
parasitar os bovinos, a
fim de dar seqüência
do ciclo.
A TPB causa perdas
indiretas como queda
na produção de leite,
diminuição do ganho
de peso e custos de controle e profilaxia, assim
como alto índice de
mortalidade dos rebanhos tem gerado uma
serie de discussão no
setor pecuário. A TPB
também causa dificuldades na introdução
de animais oriundos de
áreas livres de carrapatos com o propósito de
melhorar a qualidade
genética dos rebanhos,
pois os animais sem
imunidade para Babesia sp. e Anaplasma
sp. acabam adoecendo,
apresentando quadro

Figura 1. Esfregaço sanguíneo de bovino com Babesia (Imagem
superior) e Anaplasma (Imagem inferior) nos eritrócitos (Fonte
desconhecida).

clinico grave e muitas
vezes mortalidade destes animais.
A anoplasmose pode
ser transmitida também de outras formas,
além da picada do carrapato, uma delas é
conhecida como iatrogênica (por exemplo,
durante vacinação com
mesma agulha, a bactéria é levada de uma
animal para o outro),
ainda tem grande importância a veiculada
do Anaplasma sp. por
insetos
hematófagos
(moscas e mutucas).
Já a babesiose é pelo
R. microplus, sendo o
carrapato o hospedeiro
definitivo da Babesia, e
os bovinos são hospedeiros acidentais e consequentemente os que
sofrem com a doença.
Quando um bovino se
torna infectado, ocorre
uma multiplicação dos
protozoários no sangue e este pode atingir
o tecido. Cabe lembrar
que os animais podem
apresentar uma infecção assintomática (se
tiverem boa imunidade)
ou podem ter uma doença aguda e aí ser necessário o tratamento.
A TPB tem a sua
maior prevalência entre
os animais subnutridos, com estresse térmico (vacas de leite), e
com baixa imunidade.
Bezerros nos primeiros meses de vida, que
ainda não têm o seu
sistema
imunológico
completo, se tornando,
portanto, vulneráveis
à instalação dos agentes infecciosos. A TPB
tem grande ocorrência
em rebanhos leiteiros,
onde o carrapato aparece em infestações irregulares, (variando de
baixa à alta), causando
assim grandes perdas
econômicas de forma
indireta, pois a infecção crônica influência
no crescimento e de-

senvolvimento desses
animais levando a altas perdas de produção
de carne e leite, assim
como distúrbios reprodutivos causado geralmente pelos picos de
febre e infecções agudas.
Ambos os parasitos,
Babesia sp. e Anaplasma sp., geralmente são
observados em esfregaço sanguíneo no interior ou membrana de
eritrócitos. Os agentes
infecciosos, quando se
multiplicam na célula,
destroem os eritrócitos causando principalmente anemia. Os
eritrócitos são responsáveis pela oxigenação
das células teciduais,
e, portanto quando estão em número reduzidos vários outros sinais clínicos podem ser
observado, como: febre
intensa, apatia, deixa
de comer e beber água,
mucosas ficam pálidas (Figura 2 - mucosa ocular e vaginal). A
morte, dependendo do
grau do parasitismo,
pode ocorrer em dias,
semanas ou meses
após a inoculação dos
agentes. Existem casos
de sinais clínicos superagudos que matam
os animais em menos
de 24 horas, principalmente quando o agente
infeccioso for Anaplasma sp.
A babesiose é uma
doença de incubação
curta, isto é, um animal quando contaminado pode apresentar
sinais clínicos entre o
período de 3 a 10 dias.
Já a anaplasmose, tem
um período de incubação mais longo, pois
os animais infectados
podem ficar doentes
entre 20 e 40 dias. A
principal
importância de conhecer o ciclo
dos
microrganismos
esta relacionado ao
diagnóstico que pode

Figura 2. Conjuntiva ocular (Imagem superior) e da mucosa vaginal
(Imagem inferior) de um bovino com tristeza parasitaria bovina,
sendo evidente a mucosa de coloração pálida (Fonte desconhecida).

ser clinico, molecular
e parasitológico. Uma
forma fácil e barata de
confirmar o diagnóstico
é através do esfregaço
sanguíneo
periférico,
isto é, uma pequena
gota de sangue da ponta da orelha em lâmina
de vidro, que deve ser
encaminhada a um laboratório especializado.
Suspeitando-se
de
TPB ou confirmado por
exames, o técnico responsável pode estabelecer um tratamento que
pode ser a base aceturato de diminazeno ou
dipropionato de imidocarb para babesiose
e oxitetraxiclina para
anaplasmose.
Outra
alternativa é controlar
os carrapatos, podendo ser feito um contro-

le fora do animal, onde
se realiza a rotação de
pastagens, implantação de lavoura, uso de
agentes biológicos e
ainda um controle direto no animal através
da aplicação dos carrapaticidas, podendo
ser feito por meio de
pulverização, imersão,
dorsal. Pesquisadores
recomendam, que em
bovinos leiteiros, os bezerros sejam parasitados ate os três meses
de idade, pois somente
até este período os bezerros têm imunidade
passada pelo colostro,
sendo necessário neste período conseguir a
imunidade adquirida
pelo contato com o parasito, que é mais duradoura.

(1) ALUNO DO CURSO DE ZOOTECNIA, CEO/UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC), CHAPECÓ/SC, BRASIL.
(2) PROFESSOR DO CURSO DE ZOOTECNIA, CEO/UDESC, CHAPECÓ/SC, BRASIL.
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Homenagem ao dia do
Compositor

Indicadores

15 de Janeiro

Tempo
Quinta e sexta-feira (17 e 18/01): Sol em todas
as regiões e chance de pancadas isoladas de
chuva entre a tarde e noite, típicas de verão.
Para o Oeste não há previsão de chuva. Temperatura amena no período noturno, mais baixas
na sexta-feira com o avanço de uma massa de ar
mais frio, e em elevação durante o dia.
Sábado (19/01): Mais nuvens com chuva fraca
no início e fim do dia no Litoral e com aberturas
de sol e pancadas muito isoladas durante a tarde nas demais regiões. Temperatura mais amena
na madrugada e em elevação durante o dia.
TENDÊNCIA de 20 a 30/01/2013
Para este período há previsão de pouca chuva
para SC, com acumulados pouco significativos e
a temperatura estará mais elevada durante o dia
e continua amena no período noturno, sem previsão de onda de calor intenso para esse período
Previsão para JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013
Chuvas
A previsão para o trimestre Jan/Fev/Mar é de
chuva próxima a média climatológica em Santa
Catarina. No trimestre, a média climatológica
mensal varia de 150 a 240mm. A distribuição da
chuva deve ser irregular especialmente no tempo, o que significa que podem ocorrer períodos
mais secos de 4 a 7 dias sem chuva e também
acumulados significativos de chuva em curto
espaço de tempo, com temporais isolados, que
por vezes os valores de um dia se aproximam da
média esperada para o mês. Essa previsão tende
a mudar o cenário de estiagem observado em
novembro e dezembro no Estado.
Temperatura
Com relação a temperatura a previsão é temperatura acima da média climatológica, ou seja um
verão mais quente do que o normal. No trimestre
são esperadas pelo menos uma a três ondas de
calor com quebra de recorde, período prolongado com dias consecutivos de calor intenso com
temperaturas de 38°C até 40°C no Oeste, Litoral
e Vale do Itajaí.
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

Deus Não Fez Tudo Isto a Toa

(Compositor Márcio Pazin)

Estamos aqui flutuando neste mundo
Estamos aqui para realmente ver o sol se
pondo
O Sol nascendo, a chuva correndo
Pelas valas, calhas, ruas e rios, telhas, vertendo.
E aqui estamos para correr
Campos e Morros.
Estamos aqui pronto para viver
Para realmente amar e crer
que a realidade é a natureza
É o ar puro é a terra
É o mar seguro, são as estrelas
É a lua cheia, as folhas, as formigas, as baleias.
E DEUS não fez
tudo isto à toa.
E DEUS não fez tudo isto a toa.
Tempestades, Garoas

Agenda
20/01 - Apresentação musical “SOPRANDO BAIXO”.
Local: CINE TETRO SESC Chapecó
Horário: 20:00 horas
Telefone: 49 33199128
Entrada Franca
Proposta de Espetáculo
O duo composto pelos músicos Arnou de Melo e Gledison Zabote apresenta toda sutileza e energia da música
instrumental, com uma formação um tanto inusitada: o
saxofone unido apenas ao contrabaixo.
No repertório que vai da música brasileira à standarts do
jazz americano e composições próprias, o duo explora a
improvisação e espontaneidade dos músicos contagiados
pela energia do público ouvinte.

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 – 31/01/2013

Datas Comemorativas
20/01 - Dia do Farmacêutico
24/01 - Dia da Constituição
25/01 - Dia do Carteiro
30/01 - Dia da Não-Violência

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

R$
-

Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- Joaçaba
- Sul Catarinense
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*.

102,00 ar
-

Adubos NPK (9:33:12)1
(5:20:20)1
AlfaMilho c/micronutrintes 1

67,00 sc
59,00 sc
64,90 sc

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
Ovos de codorna 3
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)
Banana prata do rio Uruguai3
Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

4,50 kg
3,20 kg
-

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
1,50 - 3,00 dz
1,20 dz
19,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
10,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,00 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,00 kg
10,00 sc
6,10 sc
91,00 tn

Dólar comercial

Compra: 2,0410
Venda: 2,0417

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

622,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 16/01/2013
* 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.

COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.
www.maxicreditosc.com.br

Sul brasil

www.jornalsulbrasil.com.br

MaxiCrédito

16 Anos

