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Introdução: O projeto foi realizado em onze propriedades leiterias do Município de Birigui, SP em
um assentamento que esta presente a mais de 20 anos,então como é de cunho da extensão os
professores da área de parasitologia descidiram realizar o controle parasitologico dessa população.
Objetivos: Assessorar pequenos produtores do Assentamento Fazenda São José quanto ao
controle parasitológico do rebanho leiteiro, Avaliar o cronograma profilático e manejo existente nas
propriedades do estudo. Métodos: Os alunos de Medicina Veterinária confeccionaram um
questionário epidemiológico, foram até estas propriedades, colheram amostras fecais,
ectoparasitos, efetuaram diagnóstico e prescreveram tratamento específico sob a orientação do
docente da área envolvida. Resultados: dicionalmente, foi prescrita orientação quanto ao controle
parasitológico de acordo com os resultados das amostras coletadas em cada propriedade, com
monitoração periódica do rebanho, com elaboração de um cronograma profilático específico para
cada propriedade.Concluimos que os alunos de Medicina Veterinária inseridos neste projeto
vivenciaram a rotina e diversos sistemas de manejos em leiterias de pequeno porte, adquirindo
experiência a campo e conseqüentemente, maior segurança em sua futura vida profissional. Com
a implantação deste projeto foi possível conhecer as reais necessidades destes produtores, o que
contribuiu para a instalação de futuros projetos científicos mais amplos no que diz respeito às
propriedades e na resolução de eventuais problemas existentes.Quanto aos produtores foi possivel
levar um pouco de conhecimento e informar sobre a importância de uma boa vermifugação e uma
possivel melhora em sua receita mensal.

6º Congresso de Extensão Universitária da Unesp, 2011. Águas de Lindóia, SP. Anais eletrônico... PROEX/UNESP. ISSN nº 2176-9761.
p.0007

