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Dinapec foca sanidade bovina
Por uma carne de qualidade na me-
sa do consumidor, essa é a meta da 
cadeia produtiva da pecuária de cor-
te brasileira. E o estado sanitário do 
rebanho é motivo de afirmação, ou 
não, do Brasil no mercado interno e 
externo. A sanidade animal envolve, 
ainda, questões referentes à saúde 
pública e ao controle de riscos. Os 
agentes infecciosos, vírus, bactérias, 
fungos, protozoários e helmintos são 
uma realidade, geram preocupação 
e, também, motivação; e, desta for-
ma, a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa, vinculada 
ao Ministério da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento, enxerga os in-
vestimentos em pesquisa em saúde 
animal como estratégicos, capitali-
zando recursos humanos, físicos e 
financeiros.
   Durante a edição 2014 da Dinâmi-
ca Agropecuária – Dinapec, um dos 
eventos realizados pela empresa, em 
Campo Grande, diversos Centros de 
Pesquisa da Embrapa reunirão pes-
quisadores e especialistas, entre os 
dias 12 e 14 de março, para debater 
e apresentar a produtores rurais, 
acadêmicos e técnicos os resultados 
mais recentes de pesquisas em me-
lhoramento animal e vegetal, pecu-

ária leiteira, nutrição, ovinocultura, 
pecuária de precisão, Boas Práticas 
Agropecuárias (BPA), integração 
lavoura-pecuária-floresta, sistema 
silvipastoril, manejo de pastagens e 
sanidade animal.
   No roteiro dedicado à saúde bovi-
na, a equipe formada pelos médicos-
veterinários e pesquisadores João 
Batista Catto, Paulo Henrique Duarte 
Cançado, Antonio Thadeu Medeiros 
Barros e Renato Andreotti e Silva ex-
planará sobre o controle parasitário 
em bovinos de corte, de ectos e en-
doparasitas. “Os parasitas estão en-
tre os problemas sanitários de maior 

importância para a produção de gado 
de corte no mundo todo. Os prejuízos 
podem chegar a 20% de redução no 
ganho de peso, sem considerar os in-
diretos, como o aumento nos custos 
de produção pela aquisição de pro-
dutos antiparasitários”, enfatiza a 
relevância do tema o cientista Paulo 
Cançado. “Por outro lado, já existem 
muitas ferramentas disponíveis para 
o produtor”, completa.
   As dinâmicas serão acompanhadas 
de clínicas tecnológicas proporcio-
nando um atendimento mais perso-
nalizado aos visitantes, possibilitan-
do esclarecimentos complementares. 

qualidade da carne e melhoramento animal estão na pauta do evento


