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Caros leitores

Há alguns dias atrás foram descobertas na GDA algumas caixas com livros antigos que
já fizeram parte da história da nossa Secretaria da Agricultura. E continuarão fazendo.
Entre  eles,  encontramos  dois  exemplares  do  Boletim  da  Diretoria  da  Produção
Animal , um tipo de “Informativo Técnico” da época. Chamou-nos atenção a data dos
boletins: 1955 e 1956. 
Já, naquela época, o Dr. Milton Guerreiro,  sempre lembrado pelos seus livros como
nosso mestre nas matérias de Bacteriologia e Virologia,  havia instituído um tipo de
informativo técnico, na essência, muito parecido com o nosso atual.
De imediato pensamos em passar esta descoberta aos colegas da GDA, através do nosso
Informativo  Técnico,  pois  temos  a  certeza  que  revendo  os  artigos,  tal  qual  foram
veiculados, muitos se lembrarão do passado da nossa instituição.

Transcrevemos  como  primeiro  artigo  o  “Estudos  Sobre  a  Hidatidose  Animal”  de
Outubrino  Corrêa,  outro  grande  mestre  que  nos  deixou,  além de  outros,  seu  livro
“Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos”.

Neste artigo podemos observar como evoluímos pouco nestes 60 anos que se passaram,
quanto a Hidatidose no RS. 
Fizemos um apanhado dos dados atuais (Serviço de Epidemiologia e Estatística), de
1998 a 2008 e observamos que as taxas desta parasitose, em achados de inspeção, são
de 27,09% para Hidatidose Ovina e de 10,80% para Hidatidose Bovina.
Comparando-se com o que tínhamos há mais de 60 anos atrás,  ou seja,  28,88% de
ocorrência  de  Hidatidose  Ovina  ficamos  estagnados.  Reduziram-se  as  taxas  de
Hidatidose  Bovina,  de  31,36% (dados  de  1954)  para  10,80% para  os  dias  atuais,
entretanto, consideramos que são taxas altíssimas para os tempos atuais, uma vez que
possuímos pleno conhecimento do ciclo e da biologia do parasita e temos em mãos os
mais  modernos fármacos eficientes  para  o controle  desta parasitose,  tanto nos cães
como em nós, humanos.
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- O Informativo Técnico da GDA veicula artigos dos técnicos científicos da GDA, tanto do nível central como regional e IVZs.
Pode ser de autoria própria ou compilado. 

O artigo  deve vir acompanhado de  bibliografia e deve ter tamanho máximo de  3.500 caracteres (sem espaços). Tabelas são
consideradas como caracteres e  vamos limitar  a  duas fotografias por artigo.  Em casos de artigos curtos,  porém ricos  em
fotografias, será aceito um numero maior destas, sempre com legendas. 

Os artigos podem ser enviados eletronicamente para 
ivo-kohek@agricultura.rs.gov.br, onde um grupo de revisores do nível central fará a avaliação, edição e dará a formatação
final. Os artigos serão veiculados conforme a ordem de chegada. 


