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Inimigos cada dia 
mais resistentes

Parasitas cada vez mostram mais resistência aos medicamentos 
disponíveis no mercado, obrigando os fabricantes a buscarem uma 

evolução constante na fórmula dos produtos.

Texto: Bruno Zanholo • Fotos: Divulgação

SAÚDE ANIMAL
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om um rebanho bovino de 
cerca de 222 milhões de ani-
mais, segundo dados do Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), o Brasil 
apresenta grande destaque na 
cadeia do agronegócio mundial. 
Com isso, combater e controlar 
os parasitas é um importante 
fator na produção, uma vez que 
eles causam perdas econômicas 
de até US$ 13,96 bilhões por ano 
devido a quedas de produtivida-
de, além de retardo nas idades de 
abate e reprodução, transmissão 

C de doenças, e alta morbidade.
   Gustavo Martins, coordenador 
técnico comercial da Vet e Cia, 
uma empresa do grupo Matsuda, 
comenta que quando perguntado, 
o produtor rural diz que o parasi-
ta que mais afeta a propriedade 
é o carrapato, ou então a mosca-
-dos-chifres, e poucos são os que 
respondem a verminose, por ser 
um “inimigo invisível”. “É um 
problema interno e que vem tra-
zendo prejuízos muito grandes ao 
produtor rural e ao animal”, diz. 
Segundo ele, os animais mais no-
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vos têm menor problema em relação a isso, mas, os 
mais velhos, acabam infestando a pastagem e pre-
judicando o rebanho jovem. “Esse problema é sé-
rio e deve-se, principalmente, à resistência. Hoje se 
lança no Brasil diversos produtos, mas geralmente 
com os mesmos princípios ativos já trabalhados”.
    Martins conta que as tentativas de combate e 
controle dos parasitas são, na maioria das vezes, 
realizadas de forma incorreta, sendo realizadas com 
o uso contínuo de produtos anti-helmínticos, uso 
excessivo de aplicações por ano, aplicações em épo-
cas erradas e uso desordenado de princípios ativos. 
“Assim, tem-se um alto custo de produção, objeti-
vos do controle não alcançados e, ainda, prejuízos 
mais sérios, como a seleção de organismos aptos 

“DE PRINCÍPIOS 
ATIVOS NOVOS SÃO 
POUCOS OU MUITO 
RAROS OS QUE SÃO 
LANÇADOS, PORQUE 
DEMANDA BASTANTE 
INVESTIMENTO 
E TEMPO, ALÉM 
DE PRECISAR 
GARANTIR EFICÁCIA 
E SEGURANÇA”, 
DECLARA O 
COORDENADOR 
TÉCNICO COMERCIAL 
DA VET E CIA, 
GUSTAVO MARTINS.
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a sobreviver ao efeito tóxico dos 
fármacos”, declara. Dessa forma, 
é preciso que o pecuarista apren-
da a utilizar os medicamentos na 
época mais adequada, e com as 
aplicações corretas, para aí sim 
ter um melhor resultado contra o 
problema de parasitose e contra 

assim ele vai ter maior produti-
vidade”.

Maneiras de driblar 
o principal entrave

   Você pode estar pensando que 
se a resistência é um grande pro-
blema, basta criar produtos, com 

novos princípios e está tudo re-
solvido, certo? Mas, por aqui não 
funciona fácil assim. O tempo de 
desenvolvimento de uma molé-
cula até sua produção e comer-
cialização é bastante arrastado, o 

do produtor rural. “De princípios 
ativos novos são poucos ou muito 
raros os que são lançados, por-
que demanda bastante investi-
mento e tempo, além de precisar 

o coordenador. E quando falamos 
em segurança, ela é tanto para o 
animal, quanto para o ser huma-
no, que vai consumir o leite e a 
carne dos gados.
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   Atualmente diversos pesquisa-
dores e laboratórios têm traba-
lhado no desenvolvimento de no-
vos princípios ativos, mas devido 
a demora já citada, a saída tem 
sido trabalhar a educação do pro-
dutor, para que ele possa tomar 
mais cuidado na hora de reali-

falado para adotar a rotação de 
pastagem, por exemplo, seguindo 
os tratamentos estratégicos, com 

também ajuda no controle para-
sitário”, diz.
   Além disso, Martins conta que a 
nutrição entra como uma aliada 
do pecuarista, uma vez que um 
animal bem nutrido, principal-
mente com altos teores de pro-
teína, terá seu sistema de defesa 
aumentado, dando assim, uma 
melhor resposta. “O rebanho bem 
nutrido tem um sistema de defesa 

No Brasil, o tempo de desenvolvimento 
de uma molécula até sua produção e 
comercialização é bastante arrastado, o que 
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melhor e, por consequência, um 
resultado melhor. É fundamental 
que o produtor se atente a isso”. 
   Outro ponto que deve ter aten-
ção redobrada, é em relação a 
taxa de lotação, já que quando os 
piquetes estão lotados, há uma 
presença maior dos parasitas. 
“Limpeza de coxo também é pon-
to-chave, é preciso ter o ambien-
te limpo. E quando falamos em 
limpeza de coxo, você tem uma 
menor incidência de moscas tam-
bém, o que é importante em con-

ou até mesmo no gado de leite”, 
declara o coordenador.

Controle de 
desenvolvimento

   Durante o ciclo evolutivo, os 
estágios pré-parasitários das 
verminoses gastrintestinais no 

de uma série de fatores, sendo 
a temperatura e a umidade, as 
principais. E nisso o Brasil leva 
desvantagem, exatamente por 
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lembrar que de 5 a 10% dos pa-
rasitas estão nos animais e o res-
tante no ambiente, e o nosso am-
biente é bastante favorável ao seu 
desenvolvimento”, explica. 
    Para se ter uma ideia, quando o 
assunto é verminose, depois que 
os animais parasitados se alimen-

De 5 a 10% dos parasitas estão nos animais 
e o restante no ambiente, e o Brasil, por se
um País tropical, se torna um ambiente bastante 
favorável ao desenvolvimento parasitário.

tam e copulam, a fêmea bota os 
ovos e os vermes saem nas fezes. 

pelo ambiente que tem tempera-
tura e umidade adequada para o 
parasita sobreviver”, diz Martins. 
Ele conta que ali vão se desen-
volver ovos e larvas de todos os 
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níveis, quem podem sobreviver 
meses na pastagem. “Com isso, 
se tem verminose o ano todo em 
quase todas as regiões do Brasil”.
   É nessa hora que o pecuarista 
tem que saber qual a melhor épo-
ca de se combater e controlar a 
verminose e também o carrapato. 
“São épocas distintas do ano, e 
ele tem que ter informações sobre 
o ciclo, saber qual produto está 
funcionando em sua proprieda-
de e com a ajuda de um veteri-
nário montar um calendário sa-
nitário que melhor responda ao 

combate dos parasitas”, declara 
o coordenador. Segundo ele, os 
pecuaristas já ouviram falar des-
tes calendários e dos tratamentos 
estratégicos, só que muitos de-
les ainda não fazem uso na pro-
priedade. “A realidade no Brasil 
é uma alta quantidade de trata-
mento em diferentes épocas do 
ano, o que possibilita maior re-
sistência dos parasitas aos prin-
cípios ativos. Por isso batemos na 
tecla da educação do produtor, 
para ele realizar o manejo de ma-

   Martins indica, no caso da ver-
minose, fazer o controle na época 
seca do ano e conta que a Em-
brapa trabalhou por muitos anos 
o tratamento 5-7-9, que são os 
meses de maio, julho e setembro. 
Mas, de uns anos para cá, tem 
indicado o 5-8-11, casando no-
vembro com a vacinação contra 
a aftosa na maior parte dos Es-
tados brasileiros. “Uma vez que 
o animal sairá para a vacina, já 
se aproveita para fazer o controle 
parasitário simultaneamente. É 
uma solução que tem dado certo, 
basta o produtor cada vez mais 
adotá-la”.

A REALIDADE NO BRASIL É UMA ALTA 
QUANTIDADE DE TRATAMENTO EM 
DIFERENTES ÉPOCAS DO ANO, O QUE 
POSSIBILITA MAIOR RESISTÊNCIA DOS 
PARASITAS AOS PRINCÍPIOS ATIVOS.


