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Tuberculose Bovina: Saiba o que é e como evitar Esta doença

A

tuberculose bovina é uma doença que pode
ser considerada uma
zoonose, isto é, é transmitida dos animais para
o homem e também do
homem para os animais.
Ela tem evolução crônica
e é causada pela bactéria Mycobacterium bovis
e se caracteriza pelo desenvolvimento de lesões
nodulares
denominadas tubérculos, que podem ser localizados em
qualquer órgão. Ataca
os bovinos e bubalinos,
podendo também atacar
outras espécies, inclusive o homem.
A tuberculose bovina é
responsável por perdas
econômicas importantes
na pecuária brasileira e
ocorre em todo o território nacional. Embora sua prevalência em
rebanhos de animais
produtores de leite seja
de maior relevância, em
algumas regiões a doença é ainda observada
em rebanhos de corte.
Devido à manifestação
clínica, em muitos casos
não aparente, frequentemente a tuberculose
bovina não é diagnosticada.
A introdução da bactéria ocorre principalmente com a aquisição
de animais infectados,
e esta pode se propagar
nos bovinos independentemente do sexo,
raça ou idade. A via de
infecção em 90% dos
casos é a respiratória,
através da inalação do
micro-organismo.
O
contágio também pode
ocorrer através de leite
contaminado de vacas
com mastite tuberculo-
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sa e também através de
urina, fezes e alimentos
contaminados.
A doença se manifesta
em bovinos que já estão
grandes e prontos para o
abate, mas desde o início
da vida do animal pode
estar presente. Uma série de exames clínicos é
a principal forma de se
constatar a patologia.
Apesar de ser possível
detectar a doença nos
animais, ainda é difícil o diagnóstico porque
os bovinos infectados
apresentam os sintomas (problemas respiratórios) somente mais
tarde. A tendência na
maioria dos indivíduos é
para a cura espontânea
da lesão. Com o passar
do tempo, a lesão vai
se tornando uma fibrose densa, ocorrendo até
mesmo calcificação da
lesão. Bacilos podem
permanecer vivos no interior destas lesões por
muitos anos.
A tuberculose bovina é
diagnosticada pelo exame clínico e pelo teste
tuberculínico; após a
morte, pelos exames histológico e bacteriológico.
Alguns animais, ainda que infectados, não
respondem aos testes
tuberculínicos. Fatores
como infecção recente,
final de gestação, animais recém- infectados e
desnutrição podem ocasionar falsos negativos
aos testes. A resposta
nos bovinos aparece comumente após 30 a 50
dias da infecção. Nos
bovinos ocorre imunossupressão até quatro a
seis semanas do parto,
que pode ocasionar resultados falso-negativos

Figura 1. Modo de infecção da tuberculose

ao teste tuberculínico em
animais recém-paridos.
Em animais imunodeprimidos pode ocorrer
necrose de tecido pulmonar e formação de cavernas, e metástases que se
disseminam a partir do
sangue ou dos brônquios
para outros órgãos, com
generalização das lesões
(Figura 1).
Tratamentos inescrupulosos com certas drogas também são citados
como causadores de resultados falso-negativos.
O exame histológico pode
ser feito principalmente
em regiões de alta prevalência da doença por ser
de conclusão mais rápida para o diagnóstico.
Programas de controle
e erradicação da tuberculose bovina estão sendo aplicados em diversos

países,
especialmente
nas Américas, baseando-se no uso do teste tuberculínico e no sacrifício
dos animais reagentes,
como preconizado por
normas internacionais.
São necessárias melhorias nos aspectos de
saúde pública veterinária em relação à infecção
por M. bovis, para minimizar o avanço desta
doença, especialmente
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nas populações em risco,
como tratadores de rebanhos e trabalhadores da
indústria de carnes.
A tuberculose bovina
representa um risco à
saúde humana, porque
pode ser transmitida ao
homem por meio do consumo do leite e da carne
do animal infectado, e
pode levar à morte. Todas as pessoas que convivem com os animais

infectados tanto podem
adquirir a doença, como
tornarem-se focos de
infecção tanto para outras pessoas como para
outros animais. Por isto,
os funcionários da propriedade que apresenta
a doença precisam ser
submetidos periodicamente a exames médicos
e o leite para consumo
humano deve ser pasteurizado ou fervido.

Como evitar a tuberculose

Diversos fatores contribuem para a contaminação do rebanho, como o manejo dos animais
mais agrupados, instalações inadequadas, isto é, sem ventilação, sem a penetração do sol,
sem as práticas de higiene, e açudes contaminados.
Como os prejuízos causados pela tuberculose são grandes (morte dos animais, queda no
ganho de peso, sacrifício dos animais, condenação de carcaça no abate, perda de 10% a
25% na produção de carne, em casos de animais infectados, etc) é necessário ficar atento
à forma de evitá-la. A tuberculose é uma doença que não tem tratamento, por isso se recomenda os seguintes controles:
- Levantamento da doença na propriedade através dos testes de tuberculinização; e, em
caso de animais positivos, os mesmos devem ser isolados e sacrificados.
- Adquirir animais de propriedades certificadas como livres de tuberculose.
- No caso de aquisição de animais em propriedade sem controle, é necessário realizar um
teste nos mesmos na propriedade de origem e outro logo após a entrada dos animais na
nova propriedade.

Lembre-se; prevenir a doença é a melhor forma de controle, sempre.

UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.
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Academicas do curso de Enfermagem
Será que galinha tem1.2.AIDS?
Enfermeiras e Professoras do curso d
eDuarDa caroline picK(1) & lenita moura stefani(2)

O

título deste artigo
pode causar muita
surpresa ao leitor,
mas depois de descrevermos
a Doença Infecciosa da Bursa (DIB), também chamada
de Gumboro, ficará evidente que tal analogia não é tão
absurda assim! Afinal, esta
doença que acomete somente as aves, inicialmente descrita por Cosgroveem 1962,
também tem origem viral,
como a AIDS em humanos.
Deixa os animais com falta
de apetite, desidratados, e
indefesos imunologicamen-

te, podendo morrer facilmente por outros agentes
infecciosos, assim como os
indivíduos aidéticos. Diante
destas similaridades não é
incomum o termo “AIDS das
galinhas” entre os leigos no
assunto.
Os primeiros surtos da doença aconteceram na cidade
de Gumboro, daí o nome da
doença. Na década de 70 a
doença foi identificada pela
primeira vez no Brasil, mas
somente a partir de 1990
houveramgrandes surtos afetando drasticamente a pro-

figura 1. bursa de fabrícius, local de infecção do vírus do gumboro.
fonte: atlas de anatomia patológica veterinária

dução avícola.
A DIB afeta aves jovens, de
três a sete semanas de idade, podendo causar 100%
de morbilidade e até 80% de
mortalidade em um lote. A
porta de entrada do vírus da
DIB ocorre via oral, pelas vias
respiratórias e oculares, e em
menos de 24 horas o vírus
já se encontra em seu alvo
principal, a Bursa de Fabricius (Figura 1), uma pequena
“bolinha”, cheia de pregas na
região interna da cloaca das
aves, rica em linfócitos B que
são as células responsáveis
pela produção de anticorpos.
A infecção leva ao desaparecimento destas células e
o animal se torna imunodeprimido e mais susceptível a
outras doenças (Figura 2).
A transmissão do vírus
ocorre de modo horizontal,
quando eliminado nas fezes
dos animais infectados, podendo se disseminar para
outras aves através da contaminação de comedouros,
bebedouros,
campânulas
e através do homem. Felizmente esta doença não afeta o homem, só acomete as
aves.

Segundo Araújo, “a reciclagem é o

atividades que tem o objetivo de reaproveita
seus ciclos de produção”.

Atualmente, esta prática vem sendo

mundo todo tendo em vista a grande quan

indústria. Diversos são os métodos de fazê-la

que deve ser implantada não somente em
figura 2. a esquerda uma ave sadia e a direita uma ave infectada pelo vírus da Dib.
fonte: ciência de cuba

iniciando com a separação mais simplific

Não existe tratamento para
a DIB. A doença é irreversível. Então para evitá-la é necessário adotar um bom sistema de vacinação e medidas
de biossegurança, tendo em
vista que o vírus pode permanecer até 12 meses no galpão
avícola se o vazio sanitário for
curto, ou também, através de
aves silvestres que podem ser
portadoras do vírus.

Tendo em vista que o Bra-

sil é omodesto
maior exportador
de
inorgânicos (secos). Este
ato bene
carne de frango, e o terceiro maior produtor mundial,

este ao longo
dos anos para
vem
reciclagem e, principalmente,
contribui

para se viver.

desenvolvendo programas de
vacinação cada vez mais eficazes fazendo com que problemas como este diminuam,
garantindo ao consumidor
um alimento saboroso, seguro e de baixo custo.

A coleta seletiva é o “pontapé” inicia

utilização de cores diferenciadas para cad
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A Importância da Reciclagem para o Meio Ambiente
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egundo Araújo, “a
reciclagem é o resultado de um conjunto
de técnicas e atividades que
tem o objetivo de reaproveitar e reutilizar os resíduos
de substâncias em seus ciclos de produção”.
Atualmente, esta prática
vem sendo cada vez mais
adotada e incentivada no
mundo todo tendo em vista
a grande quantidade de lixo
produzido pela população e
indústria. Diversos são os
métodos de fazê-la, porém
tudo começa com a coleta
seletiva, que deve ser implantada não somente em
âmbito municipal, mas sim
domiciliar, iniciando com a
separação mais simplificada
de resíduos: orgânicos (mo-

lhados) e inorgânicos (secos). Este modesto ato beneficia as pessoas que provém
sua renda da reciclagem e,
principalmente,
contribui
para um meio ambiente
mais limpo e saudável para
se viver.
A coleta seletiva é o “pontapé” inicial para a reciclagem, já que esta, por meio
da utilização de cores diferenciadas para cada tipo de
resíduo, facilita o processo
de separação, reutilização,
reaproveitamento e destino
correto do lixo.
O processo de reciclagem
contribui para a preservação do meio ambiente, pois
auxilia na redução da poluição do solo, do ar e da água,
no reaproveitamento de ob-

jetos usados para confecção
de novos produtos, gerando
riquezas. Outro benefício
é a quantidade de empregos que ela tem gerado nas
grandes cidades.
Ressalta-se também a
contribuição para um desenvolvimento
sustentável ao planeta, pois alguns
materiais inorgânicos levam até 5 mil anos para se
decompor. Então, separar
todo o material que iria para
o lixo e descarte, analisar o
que pode ser reaproveitado
e, o mais importante - destinar corretamente cada tipo
de material é um ato completamente sustentável e de
grande importância que colabora para a vida das pessoas e do planeta.

A maneira de diferenciação por cores mais u

A maneira de diferenciação por cores mais utilizada é a
seguinte:

PRETO

(1) acaDemicas Do curso De enfermagem. ceo/uDesc. chapecÓ/sc
(2) enfermeiras e professoras Do curso Do enfermagem. ceo/uDesc. chapecÓ/sc
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O processo de reciclagem contribui

auxilia
na redução da poluição do solo, do a
USAR O CARRO PARA
PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.
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Curso para Manipuladores de Alimentos oferecido pela UDESC1 em parceria com a ACIP2 Certifica 30 Profissionais que Atuam em Empresas Alimentícias do Município de Pinhalzinho/SC

O

conceito
de
Segurança
Alimentar
considera três aspectosprincipais: quantidade, qualidade e regularidade no acesso aos
alimentos. Entre estes,
a qualidade dos alimentos ofertados para
o consumo da população é um dos desafios
dos profissionais, das
empresas e dos órgãos
fiscalizadores do setor.
Desta forma, as empresas de alimentos devem adequarem-se as
legislações específicas
buscando disponibilizar
aos consumidores alimentos seguros.
Nesse contexto, visando melhorar a
qualidade dos alimentos produzidos e comercializados em Pinhalzinho/SC,
firmou-se
uma parceria entre o

curso de Engenharia de
Alimentos da UDESC e
o Núcleo de Alimentos
da ACIP Associação Comercial e Industrial de
Pinhalzinho, que proporcionou a realização
da capacitação de trinta
colaboradores de empresas do município.
Os manipuladores de
alimentos foram treinados pelos integrantes do
programa de Extensão
da UDESC “Práticas em
Segurança Alimentar”,
coordenado pelas professoras Darlene Cavalheiro e Elisandra Rigo,
tendo como participantes discentes, bolsistas
e voluntários, além de
docentes colaboradores
do curso de Engenharia
de Alimentos.
As aulas foram desenvolvidas de modo a
conscientizar os colaboradores das nove em-

presas que participam
do programa de extensão sobre os procedimentos adequados nos
processos
produtivos
de cada empresa, seja
no setor lácteo, cárneo,
padarias, restaurantes
ou açougues.
Além das aulas teóricas, os manipuladores de alimentos
participaram de aulas

práticas no Laboratório de Microbiologia de
Alimentos da UDESC
sobre técnicas de higienização de mãos e
antebraços, também de
superfícies e alimentos,
buscando demonstrar
a importância da higiene para segurança dos
alimentos produzidos e
comercializados (Figura 1).

No dia 27 de agosto duas turmas de quinze
alunos cada, que iniciaram o treinamento no
primeiro semestre deste ano, encerraram suas
atividades com êxito em relação aos objetivos
do curso:
- repassar conceitos de organização;
- adequação a legislação vigente;
- noções sobre higienização dos manipuladores;
- equipamentos e instalações;
- informações sobre os micro-organismos e os
riscos de doenças vinculadas a falhas no processamento e/ou manipulação dos alimentos;
- noções sobre equipamentos de proteção
individual.

Figura 1. Manipuladora de alimentos sendo submetida à técnica
de swab de mãos e antebraços no Laboratório de Microbiologia de
Alimentos da UDESC.

Fonte: Programa de Extensão do curso de Engenharia de Alimentos da UDESC/CEO – Pinhalzinho/SC. Darlene Cavalheiro. E-mail: darlene.cavalheiro@udesc.br

Curso de Engenharia de Alimentos da UDESC Participa do VI Congresso Latino Americano e
XII Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos - Gramado/RS

N

o primeiro semestre deste
ano aconteceu
o VI Congresso Latino
Americano e XII Congresso Brasileiro de
Higienistas de Alimentos em Gramado/RS,
com o tema central “Os
Alimentos sob a Ótica
da Sustentabilidade:
entre a consciência e a
prática”, no qual alunos de vários semestres do curso de Engenharia de Alimentos
da UDESC se fizeram

presentes.
O congresso, que
contou com palestrantes renomados da área
acadêmica e industrial,
relatou os desafios relacionados à produção
de alimentos de forma
sustentável e segura,
reportando a realidade
brasileira e as perspectivas futuras para o setor.
Além da participação
no congresso também
realizaram-se
visitas
em empresas de bebidas da Serra Gaú-

cha: a Vinícola Aurora e a Vinícola Salton.
Em Gramado foram
as empresas Dauper
(cookies e barras de
cereais – Figura 1) e
Chocolates Prawer. Estas visitas foram bastante proveitosas, pois
proporcionaram
aos
acadêmicos do curso
de Engenharia de Alimentos conhecer novas tecnologias e processos, enriquecendo
conhecimento e vivência dos mesmos.

Figura 1. Dauper - Indústria de Cookies e Barras de Cereais, Gramado/RS

TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.
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Agenda
Tempo
Sol e temperatura mais baixa em SC
Quinta feira (26/09): Nevoeiros ao amanhecer om
sol entre algumas nuvens em SC.Temperatura mais
baixa na madrugada, com chance de geada fraca
e isolada ao amanhecer no Meio Oeste, Planalto
Sul e Planalto Norte.Durante o dia, temperatura em
elevação.
Sexta-feira (27/09): O tempo segue firme com nevoeiros ao amanhecer com sol entre algumas nuvens
no estado. Temperatura mais baixa na madrugada,
com chance de geada fraca e isoladano Planalto Sul,
e em gradativa elevação no decorrer do dia.
Sábado (28/09): No decorrer do dia o tempo volta a
ficar instável em SC, com aumento de nebulosidade
e condições de chuva e trovoadas, começando entre
a madrugada e manhã do Oeste ao Litoral Sul, e
nas demais regiões especialmente a partir da tarde.
Temperatura em elevação.
Domingo (29/09): Tempo instável com predomínio
de nuvens e condições de chuva e trovoadas, alternando com períodos de melhoria.Temperatura um
pouco mais elevada.

28/09 Los Ridículos - Cia de La Curva
Sábado - 15h
Los Ridículos é um espetáculo cômico,
constituído por uma sucessão de quadros
absurdos onde transbordam “ridiculezas
Categoria: Teatro
Local: Parque das Palmeiras
28/09 – Show musical Karibu
KARIBU, termo do dialeto africano “swahili” que significa votos de boas vindas e
traduz a vontade dos integrantes de apresentar músicas simples em arranjos complexos mais acessíveis a diversos públicos.
Horário: 20 hs – entrada franca
Local: Cine Teatro Sesc Chapecó
Unidade Sesc em Chapecó
(49) 3319.9120
cachapeco@sesc-sc.com.br
02/10 Jornada Pelo Humanização na
Saúde
Por uma sociedade mais igualitária
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio
Arlindo de Nes
Informações: 49 3321 6770

TENDÊNCIA de 30/09 a 08/10/2013
Neste período persiste a previsão de chuva frequente em SC, devido à passagem de frentes frias e
atuação de sistemas de baixa pressão, alternando
com 2 a 3 dias de tempo mais firme. Para a primeira semana de outubro há chance de maiores
acumulados de chuva. Na primavera aumenta o
risco de chuva forte e temporais com granizo isolado. A temperatura estará mais elevada em boa parte
deste período.
PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL
Setembro, Outubro e Novembro
Primavera típica: chuva e temperatura próxima
à média climatológica
A primavera é conhecida pelo aumento de eventos
de temporais com ventania e granizo no estado,
por vezes com acumulados significativos de chuva
em curto espaço de tempo, bem como períodos de
estiagem.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram
Site: 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 – 10/10/2013

Pão Caseiro3 (600 gr)
Cenoura agroecológica3
Ovos
Ovos de codorna 3
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Suíno vivo
Mel3
- Produtor independente
3
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(130 gr)
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Trigo superior ph 78
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50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade
Leite–posto na plataforma ind*.
Dólar comercial
Adubos NPK (8:30:12+micro)1
1
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Nacional
1
(9:33:12)
Regional (SC)

20,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
R$
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3,38 kg
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3,03
kg
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1,77 kg
1,50 uni
100,00 ar
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105,00
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105,00
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140,00
48,00 sc
22,00 sc
12,50
6,85 sc
62,00
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99,00 tn
0,86 lt
Compra: 2,2285
Venda:
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63,00
sc
678,00
70,00
sc
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– 800,00

Fontes:
2
Fertilizante
orgânico
Instituto
Cepa/DC
– dia 25/09/2013
*Farelado
Chapecó - saca 40 kg2
10,80 sc
1
2
Cooperativa
Alfa/Chapecó
Granulado
saca
40
kg
15,00 sc
2
Ferticel/Coronel Freitas.
2
3Granulado - granel
355,00
ton
Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
4
3
Frigorífico
Palmeira Ltda/Palmeira
Queijo
colonial
13,00 kg
Obs.: Todos os valores
3 estão sujeitos a alterações.

Salame colonial
12,00 – 17,00 kg
3
Torresmo
12,00 – 18,00 kg
Linguicinha
8,00 kg
3
Cortes de carne suína
5,50 – 14,00 kg
3
Frango colonial
8,80 – 9,60 kg
3
Pão Caseiro (600 gr)
3,00 uni
3
Cenoura agroecológica
2,00 maço
Ovos
3,75 dz
Ovos de codorna 3
1,30 dz
3
1ª JORNADA DE FRUTICULTURA Peixe
DO limpo,
OESTE
CATARINENSE
fresco-congelado
8 DE OUTUBRO- filé
NA
EFAPI
de tilápia
20,00 kg
- carpa limpa com escama
10,00 – 11,00 kg
peixe
de
couro
limpo
12,00 kg
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO vem por meio deste, convidar
3
Mel
10,00DO
kg
você e sua família, para participar da 1ª JORNADA
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3
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gr)
13,40
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Atividade
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–
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– 12,00 cxa
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Suco laranja (copo 300 ml)
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1888. agne@epagri.sc.gov.br
3
Suco natural de uva (300 ml)
2,00 uni
“PESO DA FRUTICULTURA NA ECONOMIA DE 383 MUNICIPIOS DO
Caldo de cana (copo 300 ml)
1,50 uni
OESTE DE SC”
3
Banana prata do rio Uruguai
2,00 kg
 Importamos 90% das Frutas que consumimos;

 Movimentamos R$ 16,3 milhões na importação
com compras de frutas;
Calcário
1
saca
50
kg
unidade
12,50 sc
 Cultivamos 630 hectares com pomares;
- saca 50 kg1 tonelada
6,85 sc
 Giramos + de 1.850 empregos diretos- egranel
4.800
indiretos.
– na propriedade
99,00 tn
Você sabia?! - “só de frutas de banana, Chapecó importa nove caminhões por
semana”. Isto significa dizer que sai do município
de Chapecó = R$ 6,48Compra:
milhões2,2285
Dólar comercial
Venda: 2,2296
por ano”. “e nós podemos produzir boa parte desta produção nos microclimas
Salário
Nacional
678,00
tropicais existentes no oeste, nas margens dos
riosMínimo
Uruguai,
Chapecó,
Regional
(SC)
700,00
– 800,00
Chapecózinho, Irani, Das Antas, entre outros”
Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 25/09/2013
* 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

19 Anos

