
verrugas são os ferimentos 
na pele. O tratamento é feito 
com medicamentos específi-
cos, vacina e autovacina. As 
verrugas diminuem a quali-
dade do couro e prejudicam a 
comercialização dos animais.

Como fazer o tratamento da 
broca do casco nos bovinos?
O animal deve ser colocado 
em um lugar limpo e seco, on-
de possa apoiar os cascos sem 
aumentar as lesões. Aplicar 
antissépticos por pedilúvio.
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Vacinação,  combate ao 
morcego transmissor da 
raiva bovina, tuberculose 
e leucose na bovinocultu-
ra. Estes são os assuntos 
tratados esta semana nesta 
página do Correio Rural, 
que apresenta os questio-
namentos e as respostas do 
livro “Gado de Corte – 500 
Perguntas 500 Respostas”, 
da Embrapa.

Quando os animais devem 
ser vacinados contra a rai-
va? Que categorias devem 
ser vacinadas?
A vacina contra a raiva bovina 
é recomendada somente em 
áreas onde a doença ocorre. 
Nessas áreas, a vacina deve 
ser aplicada anualmente, a 
partir do 4º mês de idade do 
animal. 

Deve ser associada à vaci-
nação dos cães, gatos, suínos, 
pequenos ruminantes, equí-
deos e ao controle dos mor-
cegos hematófagos (que se 
alimentam de sangue).

Deve-se observar que exis-
tem vacinas que protegem o 
animal pelo prazo de um ano 

O combate à raiva e outros males
e outras que o protegem por 
três anos.

Como se combate o morcego 
hematófago (que se alimen-
ta de sangue)?
O método mais eficiente de 
combate aos morcegos hema-
tófagos é capturar, periodica-
mente, alguns deles e aplicar, 
no dorso, uma pomada de 
dicumarol (substância anti-
coagulante). Quando esses 
animais retornam para seu 
grupo, são lambidos pelos ou-
tros, que assim morrerão por 
hemorragia.

Esse trabalho deve ser feito 
por pessoal habilitado, para 
reconhecer as espécies he-
matófagas e manipular os 
animais e os produtos tóxi-
cos. Pessoas não habilitadas 
podem sofrer acidentes ou sa-
crificar espécies de morcegos 
inofensivas.

Qual a prevalência da tuber-
culose em gado de corte?
A tuberculose é mais frequen-
te em bovinos de leite e afeta, 
preferencialmente, animais 
adultos. Nas regiões onde a 

doença não é controlada, a 
prevalência pode atingir 10% 
do rebanho. 

O que é leucose bovina? 
Como fazer a prevenção e o 
controle desta doença?
A leucose bovina é uma infec-
ção crônica provocada pelos 
vírus da leucemia bovina. Ain-
da não existe vacina contra 
esta doença. Para preveni-la, é 
preciso evitar a transmissão de 
um animal para o outro. Ela é 
transmitida por meio de agu-
lha, material cirúrgico, luva de 
apalpação, tatuador ou qual-
quer outro procedimento que 
possa carrear soro sanguíneo. 
O controle em rebanhos deve 
ser feito por diagnóstico labo-
ratorial e descarte dos animais 
infectados.

Como se dá a transmissão 
de verrugas nos bovinos? E 
qual deve ser o tratamento?
A transmissão de verrugas 
se dá por contato direto com 
animais infectados e com 
utensílios contaminados: a 
porta de entrada do agen-
te (vírus) que dá origem às 

exame dos cascos é importante para detectar saúde dos bovinos
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