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Parasitos que Podem Afetar a Piscicultura do Sul do Brasil
HyolandaMharya Grosskopf¹. Aleksandro Schafer da Silva²

A

região do sul
do Brasil apresenta uma geografia bastante ampla, com áreas planas,
montanhosas, onduladas, e isso implica
em diversos climas,
que vai do tropical ao
temperado. Essas características
fazem
com que a piscicultura seja bem variada;
encontrando
peixes
que permanecem nas
águas frias e outros
que preferem a água
morna.
Sendo o peixe uma
carne bastante consumida, os piscicultores
precisam estar atentos em relação à saúde dos mesmos, que
podem ser infectados
ou infestados por uma
série de parasitos. As
aves migratórias necessitam da mesma
atenção, pois muitos
parasitas que afetam
as aves podem parasitar os peixes também.

Em trabalhos publicados, já encontraram
trematodas (Ithyoclinostomumspp) em traíras, que é um peixe
de ampla distribuição
geográfica, na região
central do Rio Grande
do Sul. Este trematoda pode parasitar na
musculatura,
brânquias, pericárdio dos
peixes, sendo constatado pelos cistos branco-amarelados,
que
contém uma metacercária. Esse parasito
pode afetar peixes de
rios, aquários e mais
raramente açudes.
Outro parasito de
suma importância de
ocorrência em peixes,
é o Clinostomumsp,
que causa muito prejuízo pela má aparência da carne e do peixe
de forma geral. Este
parasito é responsável
pela doença dos pontos amarelos em peixes
de água doce (Figura
1). Um trabalho científico verificou que uma
droga conhecida como
praziquantel é eficaz
no tratamento desse
parasita em jundiá.
Porém quando ocorreu
a morte da metacercaria, surgiram infeções

secundárias, causando a morte do jundiá.
Portanto, quando este
parasito afeta um açude, muitos produtores
preferem descartar os
peixes. Isso porque,
além de afetar peixes,
esse parasita, no Japão, é considerado
zoonose, pois pessoas
que comeram o peixe
parasitado adquiriram
a doença. Um jeito de
combater
oClinostomumsp é eliminar o
hospedeiro
intermediário, que é o molusco, fazendo com que o
parasito não complete
seu ciclo de vida e assim, não se desenvolva.
Outro parasita bastante conhecido é o
Lernaeacyprinacea,
que acomete o lambari e outras espécies de
carpas. O lambari é
considerado um peixe
onívoro, e é responsável pelo equilíbrio ecológico do habitat em
que vive. Esse parasita
causa lesões no tegumento do peixe (Figura
2), gerando um aspecto feio, inviabilizando o
consumo, e, portanto,
gerando prejuízos a
piscicultores. O macho

desse parasita, após
fecundar a fêmea, morre, e a fêmea do parasito, passa a se fixar nos
peixes, perfurando a
pele e se estabelecendo no tecido muscular
onde desenvolve um
órgão parecido com
uma âncora; e segundo autores, ele apresenta essa forma, pois
na hora de sua fixação
e crescimento, pode ter
atingido um tecido ósseo ou um tecido mais
rígido. Esse parasita
tem uma resistência
aos tratamentos convencionais, se tornando de difícil controle.
As áreas dorsal, caudal e nadadeiras dos
peixes apresentaram
maior prevalência de
parasitos.
No Brasil, são poucas as drogas eficazes
para o tratamento de
parasitas em peixes,
pois é difícil ajustar
uma dose para ser
usada na alimentação
dos peixes ou na água.
Portanto,
segundo
pesquisadores, é mais
vantajoso eliminar o
plantel, drenar, desinfetar o tanque (açude)
e recomeçar com um
novo plantel. Por esses

Figura 1: Peixe apresentando o parasita nas brânquias Clinostomumcomplanatum, sendo este característico por pontos amarelos.
Fonte: Maine Gov.

Figura 2: Peixe parasitado com Lernaeacyprinacea. Fonte: Natural
Lagos.

motivos, um manejo
adequado, como cuidado com pH da água,
não ter uma população muito grande no
plantel, é fundamental
para evitar a entrada

de parasitas e causar grandes prejuízos.
Muitos outros parasitos podem afetar peixes, portanto os piscicultores devem ficar
atentos.

1 Acadêmica 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
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IX ConectaZOO – Aprendizados
Morgana Gazoni¹, Daysi Camillo², Débora Laureano³, Diego de Córdova Cucco 4

O

IX
ConectaZOO foi realizado nos dias
8 e 9 de abril com os
temas, Melhoramento
Genético Animal e Agronegócio e Empreendedorismo, com participação de profissionais
renomados nessas áreas. O evento foi organizado pelo grupo Grupo
de Melhoramento Genético (GMG); PET Zootecnia e o ConectaZoo e
aconteceu nas dependências do Centro de
Educação Superior do
Oeste da UDESC com
um público participante de aproximadamente
250 entre acadêmicos
do curso de Zootecnia,
professores, técnicos e
convidados (Figura 1).
No dia 8 foi realizado
um ciclo de palestras
sobre o Melhoramento
Genético Animal. A primeira palestra foi ministrada pelo professor
Dr. Fabyano Fonseca
e Silva da Universidade Federal de Viçosa
(UFV), com o tema “Seleção Genômica Aplicada a Espécies de Interesse Zootécnico”. A
seleção genômica utiliza marcadores moleculares que realizam

Organizadores do IX ConectaZOO
varredura no genoma
animal, com a finalidade de identificar os genes de interesse, possibilitando a seleção dos
animais com um alto
grau de acurácia. Essa
técnica identifica o genótipo do indivíduo que
proporciona o que realmente é de interesse,
até porque um animal
com fenótipo excelente
muitas vezes não possui um genótipo excelente. O professor ainda
destacou vantagens da
técnica, como a melhora
na eficiência de seleção,
do valor genético do rebanho e ainda diminui o
intervalo de gerações.
A segunda palestra da
noite foi realizada pelo
professor Dr. Luis Fernando Batista Pinto da
Universidade
Federal
da Bahia (UFBA), com o
tema “Marcadores Moleculares no Melhoramen-

to Genético de Ovinos”.
O pesquisador destacou
a importância dos marcadores para o melhoramento genético dos
ovinos, ressaltando que
assim que são identificados os genes que melhoram a características
econômicas do rebanho,
estes então são empregados em programas de
melhoramento genético.
Desse modo, o melhoramento genético desses
animais é mais eficiente e preciso, esta técnica está sendo cada vez
mais utilizada no melhoramento animal.
A última palestra foi
proferida pelo professor
Dr. André Luiz Julien
Ferraz da Universidade Estadual do Mato
Grosso, com o tema
“Estudos de Expressão
Gênica Animal”. O professor ressaltou a importância de se avaliar

a expressão dos genes
de interesse, como por
exemplo, os genes que
influenciam na maciez
da carne, para que estes genes de interesse
zootécnico e econômico
sejam otimizados.
Por fim foi realizada uma mesa redonda
para debate dos assuntos abordados onde estiveram presentes Dr.
Fabyano, Dr. Luis, Dr.
André e Dr. Diego de
Córdova Cucco professor e coordenador do
ConectaZOO
UDESC
como moderador. Na
mesa redonda foi discutido sobre a importância
do melhoramento genético e o uso de modernas
técnicas para melhorar
rebanhos e aumentar a
eficiência na seleção dos
animais superiores.
No segundo dia de
evento o professor Dr.
Ferrenc Istvan Bankuti

da Universidade Estadual de Maringá (UEM)
apresentou a palestra
intitulada Agronegócio
e
Empreendedorismo
“Entre a idéia e o novo
negócio: caminhos a
serem trilhados”. O
professor fez um panorama geral sobre o cenário atual do mercado
e destacou que há um
aumento da competitividade devido ao dinamismo do mercado. O
cenário atual impõe a
necessidade de liderança e proatividade dos
novos empreendedores.
Sendo que empreendedores não se restringem
apenas à profissionais
que criam uma empresa, mas também para
funcionários de empresas que geram ideias e
proatividade para o trabalho.
Após a palestra foi
realizada uma mesa re-

donda para discussão
sobre Empreendedorismo e Agronegócio com a
presença do palestrante Dr. Ferrenc Istvan
Bankuti, a Sra. Solange Tasca dos Santos
representante da Dale
Carnegie Training – SC,
o Sr. Américo do Nascimento Júnior secretário regional de Chapecó
e presidindo a mesa o
Sr. Enio Albérto Parmeggiani Coordenador
Regional Oeste do SEBRAE – SC.
Para finalizar a noite
e o evento, foi composta
uma mesa redonda sobre Bovinocultura Leiteira composta pelo professor Dr. Rogério Fôlha
Bermudes da Universida Federal de Santa
Maria, pelo professor
Dr. Harold Ospina Patino da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, pelo pesquisador
Dr. Jorge Schafhauser
Junior da EMBRAPA e
presidida pelo professor
Dr. Julcemar Dias Kessler da Universidade do
Estado de Santa Catarina. O principal assunto
abordado foi à particularidade dos sistemas
de produção no sul do
país.

Figura 2. Professor Dr. Fabyano Fonseca e Silva, na palestra com o tema
“Seleção Genômica Aplicada a Espécies de Interesse Zootécnico”

Figura 1. Publico participante do IX ConectaZOO: acadêmicos do curso de Zootecnia, professores, técnicos e convidados.
¹Bolsista do Projeto ConectaZoo; ²Integrante do Grupo de Melhoramento Genético (GMG);
³Bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET/ Sesu-MEC; 4Coordenador do ConectaZOO e GMG

Figura 3: Professor Dr. Ferenc Istvan Bankuti, apresentando a palestra intitulada Agronegócio e Empreendedorismo “Entre a idéia e o
novo negócio: caminhos a serem trilhados”.
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Grupo de Agricultoras do Movimento de Mulheres Camponesas Realizam Curso
de Preparo de Alimentos Orgânicos na Busca de uma Alimentação Saldável
Maristela Moratelli1

A

busca por uma
alimentação
saudável é uma
das propostas de trabalho do Grupo de Mulheres Camponesas da
Comunidade do Faxinal
dos Rosa. Neste sentido,
as agricultoras contam
com a parceria da Epagri de Chapecó. A ultima
atividade foi realizado
no dia 24 de abril, na
propriedade de Dona
Rosalina e Genésio da
Silva com um curso de
preparo de alimentos orgânicos onde participaram 18 agricultoras das
comunidades do Faxinal
dos Rosa e Boa Vista (Figura 1).
O objetivo principal foi

de realizar a prática da
elaboração do pão integral com a utilização do
trigo caseiro. A técnica
consiste em deixar o trigo imerso em água por 1
dia e depois triturar bem
fino com o auxílio de um
liquidificador. A massa
resultante é utilizada
na fabricação de pão,
massas para pizzas entre outros panificados.
Foi enfatizado da importância da utilização das
hortaliças
funcionais
disponíveis nas propriedades rurais, como:
espinafre, couve-folha,
gengibre, folhas de raditche (dente-de-leão).
Com estes ingredientes
foram confeccionados

bolos salgado e doce,
além de pães e chás de
hibiscus e maçã.
A evolução dos trabalhos indicou a necessidade de ampliar a
produção de alimentos
saudáveis e livres de
produtos contaminantes. Neste sentido as
agricultoras levantaram
a necessidade de cultivo
do trigo de forma orgânica nas propriedades rurais e do seu armazenamento para a utilização
ao longo do ano. Com
isto ficou evidenciado a
necessidade de indicação de cultivares de trigo
adaptadas a esta forma
de produção para uso
na panificação.

Figura 1. Grupo participante do curso de preparo de alimentos orgânicos: agricultoras das comunidades
do Faxinal dos Rosa e Boa Vista e a extensionista Maristela Moratelli

1 Extensionista da Epagri. Escritório Municipal de Chapecó

Vacina Contra a Gripe: Por Que Vacinar?
Claudete Raulino1, Juliano Meneghetti de Aguiar1, Taciane Ieverli Ziliotto1, Grasiele Busnello2, Rita Oltramari Rebonato2, Marta Kolhs2

A

o longo dos
anos, muitas
transformações a respeito da saúde da pessoa idosa têm
ocorrido
motivadas
pelo avanço tecnológico, o que possibilitou
um aumento da expectativa de vida, principalmente nos países
em desenvolvimento,
alcançado através de
ações de prevenção e
recuperação de diversas doenças.
Segundo o IBGE, no
Brasil, embora ainda
distante de países desenvolvidos, a expectativa de vida em 2010
encontrou-se em torno

de 73,1 anos, três a
mais que o descrito em
2000.
Para que o envelhecimento ativo se torne
realidade, é importante que as questões de
saúde também sejam
consideradas,
pois
muitas limitações decorrentes do envelhecimento são de ordens
orgânicas e funcionais,
que podem ser superadas ou adaptadas ao
estilo de vida de cada
pessoa.
Dentre as doenças
que mais acometem
os idosos destaca-se
a gripe, uma doença
que pode ser evitável

Expediente

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Educação Superior do Oeste – CEO
Endereço para contato: Rua Benjamin Constant, 84 E,
Centro. CEP.:89.802-200
Organização: Prof.º: Paulo Ricardo Ficagna
prficagna@hotmail.com
Telefone: (49) 3311-9300
Jornalista responsável: Juliana Stela Schneider REG.
SC 01955JP
Impressão Jornal Sul Brasil
As matérias são de responsabilidade dos autores

através da imunização.
Uma vez que os idosos são mais susceptíveis a ela, a vacinação
anual é a medida mais
eficaz para reduzir a
morbidade e a mortalidade associadas à
infecção pelo vírus da
Influenza.
No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu,
desde 1999, as campanhas de vacinação
contra Influenza, que
visam a redução da
mortalidade por esta
doença e suas complicações. O objetivo dessas campanhas é aumentar a expectativa
de vida do idoso, bem
como a sua qualidade
de vida.
A influenza é o vírus
causador de vários tipos de infecções do
sistema respiratório,
que pode se apresentar
de forma leve e de curta duração até formas
graves. Quando não
ocorrem complicações,
cura-se em aproxima-

damente uma semana.
No entanto, a doença
pode evoluir para formas mais graves, principalmente em indivíduos com a imunidade
mais baixa como é o
caso das pessoas idosas.
Contudo,
percebe-se que muitos idosos
possuem um conhecimento inadequado,
com conceitos desvinculados dos objetivos
reais da vacina para
a saúde dos mesmos,
gerando inseguranças
referentes à suas indicações, contra-indicações e, principalmente,
em relação às reações
adversas.
Para os idosos e pessoas que fazem parte
do grupo de risco, a vacina é oferecida gratuitamente nas Unidades
Básicas de Saúde.
Geralmente, os efeitos colaterais são leves. Não mais de 10%
das pessoas vacinadas
costumam apresentar,

Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa, que os profissionais lhe orientarão.

nas primeiras 48 horas
após a imunização, febre, dor no corpo e dores de cabeça.
Os idosos que foram
vacinados ainda correm algum risco de
contrair a doença, pois
apesar da vacina oferecer excelente proteção,
cerca de 10% das pessoas vacinadas ainda
contraem o vírus. A
proteção para as pessoas com 60 anos ou
mais fica em torno dos

40%, no entanto, para
os idosos, o grande benefício da vacina é a redução de complicações
como a pneumonia e a
internação hospitalar:
cerca de 70%.
A Campanha de Vacinação Contra a Gripe em Santa Catarina
iniciou no dia 22/04, e
vai até o dia 9 de maio.
A meta é imunizar 80%
da população-alvo, o
equivalente a 1,4 milhão de pessoas.

(1) Acadêmicas(o) do curso de Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC
(2) Enfermeiras e Professoras do curso do Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC. E-mail: martakolhs@yahoo.com.br
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Tempo
Condições de chuva fraca e
isolada à noite em SC
Quinta-feira (08/05): Manhã com mais nuvens e nevoeiros em boa parte do Estado. No
decorrer do dia o sol predomina em boa parte
do Estado. Temperatura em elevação durante
o dia, diminuindo à noite.
Sexta-feira (09/05): Nevoeiros ao amanhecer
e predomínio de sol em SC no decorrer do dia
em boa parte do Estado, devido ao avanço de
uma massa de ar mais frio e seco. Temperatura em elevação durante o dia, diminuindo à
noite.
Sábado e domingo (10 e 11/05): Nevoeiros
ao amanhecer e sol entre algumas nuvens em
SC. Temperatura baixa ao amanhecer, com
chance de geada fraca nas áreas altas do Planalto Sul de sábado. Durante o dia, temperatura em elevação.

TENDÊNCIA de 12 a 22/05

Boa parte do período será marcado por tempo mais
seco sem chuva significativa em SC. Entre os dias 13
e 14, uma nova frente fria deve passar pelo Litoral
de SC, provocando chuva mal distribuída no Estado.
Entre os 15 e 16, outra frente fria deve trazer chuva
para SC e na sequencia declínio mais acentuado de
temperatura.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL
Maio, junho e Julho

A previsão de chuva para o trimestre é diferente para as regiões do Estado: no Oeste
e Meio Oeste, a chuva fica abaixo da média climatológica. No Planalto Sul, Planalto
Norte; Vale do Itajaí e Litoral, a chuva deve
ficar próxima a acima da média. Assim como
vem sendo observado nos últimos meses, os
indicativos são de chuva mal distribuída no
tempo, ou seja, períodos mais chuvosos, que
intercalam com períodos mais secos.
Destaque: eventos extremos podem ocorrer
neste outono/inverno, como em qualquer
época do ano, por vezes com acumulado
significativos de chuva em curto espaço de
tempo que resultam em alagamentos e/ou
deslizamentos.
Em relação à temperatura, a previsão é que
fiquem próximas a ‘normal’ climatológica,
no trimestre. A partir da segunda quinzena do mês de maio as ondas de frio chegam
mais fortes a SC e são mais duradouras,com
geadasgeneralizadas em todas as regiões catarinenses e por vezes causando episódios
de neve,principalmente,no Planalto Sul,em
junho e principalmente em julho.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br
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