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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE CRU REFRIGERADO DA CIDADE DE SÃO 

JOÃO DO ORIENTE, MINAS GERAIS 

 
Acadêmicas: Bruna de Jesus Pires Mol e Débora Rocha de Andrade 
Orientadora: Letícia Ferreira da Silva 
 
RESUMO 
O leite, por ser um alimento de alto valor nutricional, é consumido por grande parte 
da população. Contudo, essas mesmas características o tornam um alimento 
altamente perecível, requisitando assim atenção nos procedimentos tecnológicos 
necessários ao seu processamento. Dessa forma, este estudo teve como objetivo 
verificar a adequação do leite cru refrigerado produzido em propriedades localizadas 
em São João do Oriente, Minas Gerais, quanto aos requisitos físico-químicos, além 
de examinar a possível existência de irregularidades no armazenamento ou de 
ações fraudulentas. Para isso, foram coletadas amostras de leite cru refrigerado dos 
tanques de expansão de dez propriedades localizadas no referido município. As 
análises físico-químicas foram realizadas conforme exigido pela Instrução Normativa 
nº 62, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Das dez amostras analisadas, duas apresentaram resultados fora do 
padrão. A amostra 1 com teor de gordura, extrato seco total e desengordurado 
abaixo do limite; enquanto a amostra 3 apresentou acidez e contaminação elevadas. 
Esses resultados apontam para falhas no armazenamento, e não à existência de 
fraudes. Com a adoção das Boas Práticas de Fabricação, é possível obter um 
produto final de qualidade, tanto nutricional quanto sanitária, assegurando a saúde e 
os direitos do consumidor. 
 
Palavras-chave: Armazenamento; fraude; qualidade do leite.  
 

1. INTRODUÇÃO 

Entre os produtos de origem animal, o leite é consumido cotidianamente por 

grande parte da população. Essa grande aceitabilidade está associada aos fatores 

sociais, culturais e regionais, sendo o leite visto como um alimento rico em nutrientes 

e de fácil absorção, aproximando-se da perfeita alimentação (BRANDÃO, 1999). 

Contudo, essas mesmas características o tornam um alimento altamente perecível, 

susceptível a alterações físico-químicas e deterioração bacteriana, fato este que 

exige atenção nos procedimentos tecnológicos necessários ao seu processamento, 

visando garantir a inocuidade e preservação das características nutricionais do 

alimento (ROSA & QUEIROZ, 2007; SANTIAGO et al., 2011).  

Do ponto de vista físico-químico, o leite é uma mistura homogênea de um 

grande número de componentes sólidos (12 a 13%) em água (próximo a 87%); 

sendo que alguns desses componentes encontram-se em emulsão (gordura), alguns 

em suspensão (caseínas) e outros em solução verdadeira (lactose, vitaminas 
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hidrossolúveis, sais e proteínas do soro) (ORDOÑEZ, 2005; FERNANDES & 

MARICATO, 2010). Esses componentes permanecem em equilíbrio, tornando-se a 

base para as análises de rotina e precisão que são realizadas em laticínios com a 

intenção de identificar problemas que afetem a composição normal do leite (BRITO 

& BRITO, 2000). 

As fraudes mais comuns no leite cru refrigerado são realizadas no intuito 

tanto de mascarar condições deficientes de higiene e armazenamento, a partir da 

adição de neutralizantes de acidez e conservantes, quanto de aumentar o 

rendimento do produto, adicionando água ou realizando o desnate do mesmo 

(POLEGATO & RUDGE, 2003; BRITO & BRITO, 2000; MENDES et al., 2010). A 

esse respeito, são empregadas as análises físico-químicas, que têm a finalidade de, 

além de detectar essas possíveis fraudes, analisar também o valor nutricional do 

leite (SOUSA, 2011). 

A comercialização do leite cru é proibida no país (BRASIL, 2011), porém, 

para a obtenção de leite pasteurizado, UHT ou de derivados de qualidade, é 

essencial partir de uma boa matéria-prima. Sendo assim, objetivou-se nessa 

pesquisa verificar a adequação à legislação vigente do leite cru refrigerado de dez 

propriedades, localizadas na cidade de São João do Oriente, Minas Gerais, quanto 

aos requisitos físico-químicos e examinar a possível existência de irregularidades no 

armazenamento ou de ações fraudulentas na comercialização desse leite, uma vez 

que, ao ser manipulado em condições inadequadas, torna-se um risco à saúde de 

quem o consome. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO LEITE CRU REFRIGERADO 

De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos 

Produtos de Origem Animal, entende-se por leite o produto obtido de uma ordenha 

completa e sem interrupção, em condições higiênicas, de vacas sadias, bem 

nutridas e descansadas (BRASIL, 2017). 

Sob o ponto de vista nutricional, o leite é o alimento mais completo, podendo 

assim ser consumido por todas as faixas etárias. Composto majoritariamente por 

água, o leite é uma solução homogênea que possui nesta porção os sólidos totais, 

que nada mais são do que gorduras, proteínas, sais e lactoses, que se encontram 
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em emulsão, solução coloidal ou solução verdadeira (ORDOÑEZ, 2005; 

VENTURINI, SARCINELLI & SILVA, 2007). A sua composição centesimal 

corresponde a, aproximadamente, 87% de água, 12 a 13% de elementos sólidos, 

sendo os principais lipídios 3,5 a 5,3%, proteínas 3 a 4%, carboidratos 4,7 a 5,2% e 

sais minerais e vitaminas, correspondendo a 1% (FERNANDES & MARICATO, 

2010). Sabe-se que os carboidratos são fontes de energia necessárias para a dieta 

do ser humano e a lactose é um tipo de carboidrato constituído pela junção de 

galactose e glicose que somente o leite possui (PAULA, CARDOSO & RANGEL, 

2010). 

O leite cru refrigerado é produzido e refrigerado nas propriedades rurais e 

transportado às usinas de beneficiamento somente após avaliação da sua 

estabilidade (BRASIL, 2017). A refrigeração, a uma temperatura máxima de 4ºC, 

deve ser alcançada em no máximo três horas após a ordenha; sendo que o leite 

deve permanecer na propriedade por, no máximo, 48 horas (BRASIL, 2011). O 

tempo de armazenamento sob refrigeração é de grande importância na qualidade do 

leite, uma vez que o frio apenas retarda a proliferação de micro-organismos, não 

exercendo influência sobre os psicrotróficos (ORDOÑEZ, 2005). E, para o seu 

correto transporte devem-se observar algumas determinações, como ser realizado 

em caminhões com tangues isotérmicos, revestidos de aço inoxidável, capazes de 

manter a sua temperatura (BRASIL, 2011). 

Ainda de acordo com a legislação vigente, Instrução Normativa nº 62, de 29 

de dezembro de 2011,do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), o leite cru refrigerado deve atender aos seguintes requisitos físico-

químicos: para matéria gorda, deve conter no mínimo 3,0%; quanto à densidade 

relativa a 15º C, os valores devem situar-se entre 1,028 a 1,034 g/mL; apresentar 

acidez titulável entre os limites de 0,14 a 0,18 g ácido lático/100 mL (ou 14 a 18ºD); 

no que se refere ao extrato seco total (EST) e desengordurado (ESD), seus limites 

devem ser de, no mínimo, 11,4 e 8,4%, respectivamente; o índice crioscópico deve 

acompanhar os limites de - 0,530ºH a -0,550ºH (equivalentes a -0,512ºC e a -

0,531ºC); e o teor de proteína total de, no mínimo, 2,9% (BRASIL, 2011). 

 

2.2 DETERIORAÇÃO DO LEITE 
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O leite, exatamente pelo fato de conter nutrientes imprescindíveis para a 

alimentação, é bastante favorável ao crescimento rápido de micro-organismos. Para 

garantir a qualidade de suas características nutricionais, físicas e químicas, o leite 

deve ser adquirido, portanto, em condições de higiene, sob baixa temperatura, da 

ordenha até o seu beneficiamento. Pelo fato de ser um produto de fácil 

contaminação, na ausência da devida higienização, o leite pode apresentar índice 

elevado de bactérias totais, o que constitui um risco para o consumidor, 

especialmente, quando ingerido sem o devido tratamento térmico (SANDA et al., 

2013). 

O leite, quando nos alvéolos da glândula mamária, é estéril; porém, após o 

seu manuseio pode se contaminar com micro-organismos advindos da própria 

glândula mamária, do ambiente e dos equipamentos. Essa contaminação prejudica a 

qualidade, reduzindo o tempo de prateleira, além de poder colocar em risco a saúde 

de quem o consome. Alguns fatores são importantes para que não ocorra a 

contaminação microbiana, como o estado de saúde do animal e a limpeza e a 

desinfecção de ambientes, equipamentos e tanques de refrigeração. Além disso, 

após a obtenção do leite, a temperatura de armazenamento é de extrema 

importância para que não ocorra crescimento bacteriano, que pode causar a sua 

deterioração (BRITO & BRITO, 2000).  

Entre os micro-organismos que podem estar presentes no leite cru, destacam-

se os mesófilos, que multiplicam rapidamente quando o leite não é armazenado sob 

refrigeração; os termodúricos, resistentes à pasteurização; e os psicotróficos, que 

são capazes de multiplicar em baixas temperaturas, produzindo enzimas 

termoestáveis que degradam as proteínas e a gordura do leite, alterando o sabor e 

odor do mesmo (BRITO & BRITO, 2000). 

Além da proteólise e lipólise, um dos principais sinais de deterioração do leite 

cru surge em decorrência da transformação da lactose em ácido lático, aumentando 

a acidez do leite. Essa alteração torna-se visível em casos de contaminações 

geradas pela ausência de higiene, animais mal cuidados, bem como no caso de 

transporte e armazenamento inadequados do leite (leite refrigerado de forma 

indevida). Assim, o crescimento de micro-organismos pode ser adiado se houver a 

manutenção da cadeia do frio (CASTRO & LUZ, 2015). 
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2.3 FRAUDES EM LEITE 

As fraudes realizadas no leite cru refrigerado visam, sobretudo, à 

lucratividade, seja pela adição de substâncias para aumentar o seu volume ou para 

adiar a sua deterioração. Tratam-se de práticas que devem ser avaliadas 

cuidadosamente, pois, quando adulterado, o leite causa prejuízos, não só industrial 

como também ao consumidor (MORAIS, 2013).  

Entre essas fraudes, a adição de água é uma das mais comuns, sendo 

realizada em diversas partes do mundo (ROBIM et al., 2012), e tem como principal 

objetivo aumentar o volume do mesmo, ocasionando assim maior lucratividade 

(PINHEIRO, 2015). Para mascarar essa aguagem do leite, outra fraude comumente 

praticada é a adição de reconstituintes de densidade, como sal, açúcar, leite em pó, 

amiláceos hidrolisados, urina e outros componentes que recompõem a densidade do 

leite (MORAIS, 2013). Essa ação fraudulenta causa riscos à saúde do consumidor e, 

também, danos nutricionais (PINHEIRO, 2015). 

A adição de soro do leite também tem como intuito o aumento de volume. No 

entanto, como o soro do leite possui, além da água, sais e lactose, isso dificulta a 

sua detecção nos laboratórios, por possuir densidade e índice crioscópico 

semelhante ao do leite (SILVA, 2013). 

O uso de soluções alcalinas para a higienização e sanitização de 

equipamentos, aparelhos ou na própria estrutura física para remoção de gordura, 

são comuns de serem utilizadas nos ambientes de ordenha, porém, a adição dessas 

substâncias alcalinas no leite provoca o que pode ser analisada como uma fraude 

proposital. Tal procedimento tem como objetivo aumentar seu tempo de prateleira ou 

até mesmo atenuar a acidez do leite, decorrente do armazenamento em 

temperaturas inadequadas ou da contaminação no momento da ordenha 

(ABRANTES, CAMPÊLO & SILVA, 2014). 

Já a prática do desnate ocorre uma vez que o creme (nata) possui um valor 

de mercado maior que o do leite fluido (SILVA et al., 2015). Desta forma, o desnate, 

na propriedade rural, que afeta a porcentagem de gordura, é um ato proibido, porém 

muito comum (ABRANTES, CAMPÊLO & SILVA, 2014). 

Com o intuito de inibir a atividade microbiana no leite e aumentar a sua vida 

de prateleira, uma fraude bastante comum é a adição de cloro, hipoclorito, peróxido 
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de hidrogênio e formaldeídos, evitando, assim, as alterações decorrentes de sua 

multiplicação (SILVA, 2013). Também, o leite não deve apresentar resíduos de 

antibióticos, portanto durante o uso destes medicamentos deverá ser respeitado o 

período de carência necessário para que a substância aplicada alcance valores 

iguais ou inferiores aos limites de resíduos estabelecidos por legislação específica 

(SILVA, 2013). 

 

2.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E QUALIDADE DO LEITE CRU 

REFRIGERADO 

As características físico-químicas do leite também são de extrema 

importância, uma vez que sua composição original (porcentagem de água, gordura, 

lactose, proteína, sais e vitaminas) serve de embasamento para testes e detecção 

de fraudes (FERREIRA, 2007). 

Com base nisso, devem ser realizadas análises físico-químicas para o 

controle diário do leite cru refrigerado no estabelecimento industrial, como a medição 

da temperatura, teste do álcool/alizarol na concentração mínima de 72%, acidez 

titulável, índice crioscópico, densidade relativa a 15ºC, teor de gordura, pesquisa de 

fosfatase alcalina e peroxidase (quando a amostra for proveniente de usina ou 

fábrica), porcentagem de EST e ESD, pesquisa de neutralizantes de acidez e 

reconstituintes de densidade, entre outras que se façam necessárias (BRASIL, 

2011). 

 

3. METODOLOGIA  

Foram coletadas dez amostras de leite cru refrigerado, armazenados em 

tanques de expansão, de diferentes propriedades da cidade de São João do Oriente, 

Minas Gerais. As amostras foram mantidas em caixas isotérmicas com gelo até o 

momento das análises laboratoriais.  

 Para determinação dos requisitos físico-químicos das amostras de leite foram 

realizados os seguintes métodos de referência estabelecidos pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio da Instrução Normativa 62, de 29 de 

dezembro de 2011 (BRASIL, 2011): temperatura, matéria gorda, densidade relativa 

a 15ºC, acidez titulável, estabilidade ao alizarol 72%, extrato seco total e 

desengordurado e redutase. Todas as análises foram realizadas no Laboratório de 
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Tecnologia de Alimentos do Hospital-Escola Gardingo da Faculdade Vértice, campus 

Matipó. 

 

3.1 TEMPERATURA 

 A temperatura de cada amostra foi mensurada no momento da coleta dos 

tanques de expansão. 

 

3.2 MATÉRIA GORDA 

 A determinação da matéria gorda do leite foi realizada pelo método de 

Gerber, com o auxílio de vidraria específica (butirômetro). Para isso, foram 

adicionados em cada butirômetro 10 mL de ácido sulfúrico, seguido da adição lenta 

de 11 mL da amostra de leite homogeneizada (evitando sua mistura imediata com o 

ácido), e, por fim, foi acrescentado 1 mL de álcool isoamílico. O conjunto foi 

homogeneizado lentamente e, após a completa dissolução da caseína, os 

butirômetros já fechados foram acondicionados em centrifuga apropriada para 

centrifugação a 1.200 rpm por 5 minutos. Após a centrifugação, foi realizada a leitura 

visual da coluna de gordura na porção graduada do butirômetro. 

 

3.3 DENSIDADE RELATIVA A 15°C 

 A densidade de cada amostra de leite foi verificada com aparelho específico, 

denominado termolactodensímetro. Esse aparelho permitiu a leitura da densidade da 

amostra associada à sua temperatura. A leitura foi realizada entre as faixas de 

temperatura de 10 a 20°C. Para cada grau acima de 15°, foi realizada a adição de 

0,0002 g/mL; já para cada grau abaixo de 15°C, foram reduzidos 0,0002 g/mL.  

 

3.4 ACIDEZ TITULÁVEL 

 De cada amostra de leite homogeneizada foram retiradas 10 mL para 

realização da prova de acidez pelo acidímetro Dornic. A essas amostras foram 

adicionadas três gotas do indicador de neutralidade, fenolftaleína a 1%. O leite foi 

titulado com a solução Dornic (NaOH N/9) até se verificar alteração da cor do 

mesmo para róseo. A partir desse ponto foi verificada a quantidade de solução 

necessária para a alteração da cor, sendo considerado que 0,1 mL de solução 

Dornic corresponde a 1° Dornic.  
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3.5 ESTABILIDADE AO ALIZAROL A 72% 

 Foram retirados 2 mL de cada amostra de leite previamente homogeneizada e 

adicionados a uma placa de Petri juntamente com 2 mL de alizarol a 72%. Foi 

realizada a leitura imediata dos resultados, com base na coloração e presença ou 

ausência de floculação da amostra. 

 

3.6 EXTRATO SECO TOTAL E DESENGORDURADO 

 Com os resultados obtidos nas provas de densidade relativa a 15ºC e da 

matéria gorda, foram realizados os cálculos para determinação do EST e ESD 

considerando, respectivamente, as seguintes fórmulas:  

 

 

Onde D corresponde á densidade e G corresponde ao teor de gordura de cada 

amostra de leite. 

 

3.7 REDUTASE 

 Para realização dessa prova, foram pipetados assepticamente 10 mL de cada 

amostra de leite, após homogeneização, em tubos de rosca estéreis. A cada tubo foi 

adicionado 1 mL da solução azul de metileno. As amostras foram homogeneizadas e 

incubadas a 37°C. Leituras periódicas, a cada 30 minutos, foram realizadas para 

verificar o momento em que houve alteração da coloração de azul para incolor, 

classificando-se a qualidade microbiológica das amostras de acordo com o tempo 

necessário para redução total do metileno: maior que 8 horas (classe 1, excelente), 

entre 6 e 8 horas (classe 2, boa), entre 2 e 6 horas (classe 3, razoável) e menor que 

2 horas (classe 4, ruim). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados das análises físico-químicas das amostras coletadas estão 

dispostos na Tabela 1. Como pode ser observado, das dez amostras de leite cru 

refrigerado coletadas, somente duas (20%), 1 e 3, estavam fora dos parâmetros 

estabelecidos pela IN nº62 de 2011 do MAPA (BRASIL, 2011). Discordando do 

presente trabalho, Pereira et al., (2010), encontraram anormalidades em 90% das 
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dez amostras de leite cru analisadas. Montanhinie (2013), por sua vez, encontraram 

pelo menos um parâmetro fora do exigido em todas as 23 amostras analisadas, 

apresentando, portanto, 100% de amostras alteradas. Ambos os resultados bastante 

discrepantes do exposto na Tabela 1. 

O teor de gordura apresentou-se abaixo do padrão exigido pela legislação 

apenas na amostra 1, não alcançando o valor mínimo de 3% para o leite cru 

refrigerado. A gordura é um importante parâmetro para avaliar fraudes no leite 

(PAULA, 2010). O desnate é considerado fraude, uma vez que altera a composição 

original da matéria-prima (BRASIL, 2017). O método do desnate ocorre, pois a nata 

tem um valor no comércio superior ao do leite fluido (SILVA et al., 2015). 

No caso, o baixo teor de gordura na amostra 1, de apenas 1,1% (FIGURA 1), 

pode ser atribuído a falha no armazenamento do leite e não a um desnate 

intencional (fraude). Uma vez que foi observado, no momento da coleta do leite na 

propriedade que o sistema de agitação do tanque de expansão estava desligado 

este fato pode ter favorecido a suspensão da gordura do leite. Como o leite é uma 

emulsão de gordura em água, quando o mesmo é mantido em temperaturas de 

refrigeração sem agitação, verifica-se a separação da nata (ORDOÑEZ, 2005).  

 

Figura 1. Resultado do teor de gordura obtido pelo método de Gerber para a amostra 1 de 1,1%.
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Tabela 1. Resultados das análises físico-químicas de dez amostras de leite cru refrigerado coletadas de tanques de expansão de diferentes propriedades 

localizadas em São João do Oriente, Minas Gerais 

Análise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Padrão (IN 62) 

Temperatura ≤4ºC ≤4ºC ≤4ºC ≤4ºC ≤4ºC ≤4ºC ≤4ºC ≤4ºC ≤4ºC ≤4ºC ≤4ºC 

Matéria gorda 1,1% 4,8% 3,4% 4,4% 3,5% 3,7% 4,6% 4,3% 4,2% 4,0% ≥3% 

Densidade 

relativa a 15ºC 

1,030 1,030 1,032 1,032 1,033 1,034 1,030 1,033 1,033 1,032 1,028 a 1,034 

Acidez titulável 17ºD 16ºD 20ºD 14ºD 17ºD 15ºD 18ºD 17ºD 17ºD 17ºD 14 a 18ºD 

Estabilidade ao 

alizarol a 72% 

Estável Estável Instável 

(amarelo com 

floculação) 

Estável Estável Estável Estável Estável Estável Estável Estável 

EST 9,08% 13,76% 12,34% 13,54% 12,71% 13,20% 13,28% 13,67% 13,55% 13,06% ≥11,4% 

ESD 7,98% 8,96% 8,94% 9,14% 9,21% 9,50% 8,68% 9,37% 9,35% 9,06% ≥8,4% 

Redutase >8h >8h <30 min. >8h >8h >8h >8h >8h >8h >8h >8h 
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Em uma pesquisa realizada por Rombi et al., (2012), todas as amostras de 

leite cru refrigerado apresentaram-se dentro do parâmetro normativo estabelecido 

para gordura. Já Lima et al., (2016), ao avaliarem oito amostras de leite cru 

refrigerado, observaram que duas estavam abaixo do valor mínimo exigido de 3%, 

concordando com os resultados do presente trabalho. 

Pereira et al., (2010), corroborando os resultados deste trabalho, também 

verificaram alteração no teor de gordura, estando 20% das amostras (n=10) com 

menos de 3% de gordura. Esses autores atribuíram o baixo teor de gordura a fatores 

como genética, procedência e alimentação dos animais; contudo essas variáveis 

apresentam maior influência em leite individual, não afetando tanto o leite de 

conjunto (PEREIRA et al., 2010). 

Como consequência do desnate observado na amostra 1, os seus valores de 

EST e ESD também estavam abaixo do padrão normativo que são no mínimo 11,4 e 

8,4 respectivamente (TABELA 1). O que já era esperado, pois a gordura é um dos 

componentes do leite e a sua ausência ocasiona redução dos sólidos totais 

(ORDOÑEZ, 2005). Em um estudo realizado por Amaral e Santos (2011), tanto o 

EST quanto o ESD também estavam abaixo dos valores estabelecidos pela 

legislação em todas as três amostras coletadas. No entanto, diferente do descrito 

anteriormente, as associações desses dados com os resultados da prova de 

densidade indicaram como causa a adição de água nesses leites (AMARAL & 

SANTOS, 2011). 

Já para a amostra 3, foram observadas alterações nos resultados de três 

provas físico-químicas: acidez titulável, estabilidade ao alizarol 72% e redutase 

(TABELA 1). A acidez titulável apresentou resultado de 20ºD, acima do intervalo 

permitido (entre 14 e 18ºD), indicando que o leite estava ácido; no alizarol, 

apresentou-se amarelo com floculação, confirmando a acidez; e na prova da 

redutase, foi observada a completa redução do azul de metileno em menos de 30 

minutos de incubação (FIGURA 2). 
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Figura 2. Resultados fora dos padrões da amostra 3: a) Estabilidade ao Alizarol a 72% (amarelo com 
floculação); b) Prova da redutase (única amostra com redução completa em menos de 30 minutos). 

A análise conjunta desses resultados indica que a amostra 3 se trata de um 

leite com alta concentração bacteriana, uma vez que o aumento da acidez no leite 

indica a fermentação da lactose em decorrência da multiplicação de bactérias láticas 

que a utilizam como substrato, gerando como metabólito o ácido lático, o que 

culmina com a coagulação da caseína e a restrição do uso do leite (SILVA et al., 

2015). Essa contaminação excessiva é consequência da higienização e/ou 

conservação deficientes, pois a temperatura elevada propicia a proliferação das 

bactérias naturalmente presentes no leite (SANTOS et al., 2011). 

Segundo Menezes (2014), a falta de sanitização dos equipamentos e higiene 

do ordenhador, durante a ordenha pode ser indicador de leite ácido e coagulado, o 

que são recusados pelas indústrias. Podendo essa também ser a causa das 

alterações observadas na amostra 3, uma vez que a temperatura de 

armazenamento estava adequada. 

Ainda, ao ser realizada a prova do Alizarol, é possível se constatar a 

estabilidade térmica da caseína e verificar se o leite cru é capaz ou não de ser 

submetido ao tratamento térmico; já que o leite que se apresentar instável (com 

floculação), como no caso da amostra 3, irá coagular totalmente durante a sua 

pasteurização, inviabilizando o emprego dessa prática (FANCHINELLI, 2010). 

Já a rápida redução observada na prova da redutase confirma a multiplicação 

bacteriana, pois o azul de metileno é um corante que, de acordo com a proporção de 

bactérias redutoras presentes no leite, perde a sua tonalidade. Assim, quanto mais 

rápido ocorre essa redução, maior quantidade de bactérias presentes na amostra 

analisada (FERNANDES & MARICATO, 2010). 

A                                                            B 
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Diversos outros estudos também encontraram valores elevados de acidez 

titulável, concordando com os resultados deste trabalho. Pereira et al., (2010) 

encontraram valores acima do fixado pelo MAPA em 30% das amostras coletadas; 

indicando, segundo esses autores, uma possível contaminação por bactérias. Nas 

amostras analisadas por Montanhinie Hein (2013), quatro amostras (17%) também 

estavam com a acidez acima do permitido. Mendes et al., (2011) encontraram valor 

superior ao recomendado em duas de suas 18 amostras de leite cru refrigerado. E, 

confirmando novamente a frequência dessa alteração, Silveira e Bertagnolli (2014) 

encontraram 80% das amostras (n=10) fora do limite dos padrões estabelecidos. 

Por outro lado, Ataide et al., (2008), apesar de também terem encontrado 

valores fora do padrão de acidez titulável em três das suas amostras, esses valores 

estavam abaixo do estabelecido por legislação, com 13ºD. Para reduzir a acidez do 

leite, uma fraude comum por parte dos produtores é a adição de substâncias 

neutralizantes (ATAIDE et al., 2008). 

Ainda, Brito et al., (2003), observaram que 45 das 335 amostras de leite cru 

refrigerado, coletadas em um período de 12 meses, apresentaram instabilidade na 

prova do alizarol. Montanhini e Hein (2013) também observou que 9% das amostras 

foram instáveis ao alizarol. Já nas análises realizadas por Fernandes e Maricato 

(2010), não foi observada nenhum tipo de alteração nas amostras em relação ao 

teste de estabilidade ao alizarol a 72%, discordando deste trabalho; assim como 

100% das amostras avaliadas por Paula et al., (2010) também apresentaram 

estabilidade no teste.  

Com relação à prova da redutase, Pereira et al., (2012) verificaram que em 

seis amostras (2,7%), coletadas na plataforma de recepção do laticínio, a redução 

do azul de metileno ocorreu em menos de 1 hora e 30 minutos, constatando um leite 

de má qualidade microbiológica. Contudo, essas amostras apresentaram resultado 

satisfatório quando analisadas anteriormente nos tanques das propriedades, 

indicando falha durante o transporte do leite: elevação da temperatura, favorecendo 

a multiplicação bacteriana (PEREIRA et al., 2012). 

No que diz respeito ao restante das amostras e das análises, todas se 

encontravam dentro do padrão normativo. Portanto, dentre as amostras coletadas 

não foi verificada a realização de nenhuma fraude. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as análises físico-químicas realizadas com as amostras de leite cru 

refrigerado coletadas no município de São João do Oriente – MG, pode-se concluir 

que das dez amostras, apenas duas apresentaram algum tipo de não conformidade. 

Essas alterações são indicativas de falhas no armazenamento do leite nessas 

propriedades e/ou higiene inadequada no momento da ordenha, sendo, ainda que 

na amostra 1 ocorreu fraude, podendo ser não intencional. Com a adoção das Boas 

Práticas de Fabricação, é possível obter um produto final de qualidade, tanto 

nutricional quanto sanitária, assegurando a saúde do consumidor. 
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RESUMO 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a implantação de um biodigestor no tratamento 
de dejetos de suínos de uma granja de suínos localizada na Zona da Mata Mineira. 
A produção de suínos gera agentes poluidores, como metano, gás carbônico, ácido 
sulfídrico, entre outros que são eliminados no ambiente e em grandes quantidades 
podem ser prejudiciais á saúde animal e humana. Os impactos ambientais são no 
solo, na água e no ar da propriedade e adjacências. Os principais subprodutos dos 
resíduos são os biofertilizantes e o biogás. Tentando minimizar os impactos 
ambientais, medidos pelos testes de Demanda química de oxigênio (DQO) e 
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO), causados pela geração de resíduos, que 
são fezes, urina, restos e água utilizada em uma granja, foi implantado um 
biodigestor de modelo tubular, visando melhoria ao subproduto e matéria prima, com 
isso reduzindo o impacto ambiental causado pelo lançamento dos mesmos sem 
tratamento no ambiente. Para DBO e DQO foram registradas reduções na 
concentração desses parâmetros, de 87% e 91%, respectivamente, através da 
biodigestão. Dessa forma, ficou constatado que o sistema de tratamento por 
biodigestor promove a remoção da carga orgânica dos dejetos suínos, diminuindo o 
impacto ambiental desse efluente ao ser lançado no solo, reduzindo o risco de 
contaminação de águas superficiais e subterrâneas.  

PALAVRAS-CHAVE: Suinocultura, Controle ambiental, Tratamento dos dejetos, 

biodigestor. 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o quarto maior exportador de carnes de suinos, possui o quarto 

maior plantel mundial, e é o quarto maior produtor de suínos do mundo. Devido a 

preocupação de se obter um sistema de produção animal com energia renovável - 

limpa, e a necessidade de criar formas para reduzir a poluição ambiental, o manejo 

correto dos dejetos produzidos por uma suinocultura se torna como uma possível 

solução para o excesso de produção de resíduos orgânicos despejados na natureza 

(COUTINHO et al., 2013; SEBRAE, 2016). 

Uma fêmea suina (matriz) de uma granja intensiva produz em torno de 100 

litros de dejetos por dia. Os dejetos produzidos por uma suinocultura intensiva são 

constituídos principalmente por fezes, urina e água das instalações. Porém, outras 

parcelas destes dejetos são de agentes poluidores, tais como o fósforo, o 



22 
 

nitrogênio, microrganismos patógenos, metais pesados, hormônios e antibióticos 

(KUNZ et al., 2005; ALMEIDA, 2008; GENOVA et al., 2015; MAPA, 2016). 

A negligência, a imprudência e a imperícia de alguns suinocultores fazem com 

que os dejetos produzidos por este sistema sejam lançados ao solo e em rios sem 

um tratamento correto, tornando-se uma fonte de poluição ambiental, que se houver 

ingestão de água contaminada ou de alimento em solo contaminado, poderá causar 

danos a saúde pública. Podem também causar desertificação de vastas regiões, a 

morte e contaminação de rios, nascentes e lençóis subterrâneos (MOTA, 2013). 

Para diminuir os impactos causados pela geração de resíduos sólidos 

orgânicos em uma granja, os biodigestores tornam-se uma opção à atividade 

suinícola. O tratamento destes resíduos ocorre por meio da biodigestão anaeróbia e 

resulta-se de biogás (metano) e biofertilizante. O primeiro pode ser convertido em 

energia elétrica, e o segundo, utilizado em plantações (LUCAS JÚNIOR,1994; 

MAPA, 2016). 

A decisão de contribuir com o meio ambiente e a escolha de se construir um 

biodigestor dependem de uma série de planos de negócios visando o tipo de 

tecnologia a adotar e cálculos econômicos para a implantação deste tratamento de 

dejetos (BONTURI & DJIK, 2012). 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a implantação de um biodigestor 

e sua viabilidade físico-química e biológica no tratamento de dejetosem uma granja 

de suinos na Zona da Mata Mineira. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. PRODUÇÃO DE SUINOS NO MUNDO E NO BRASIL 

O Brasil tem acompanhado o seu crescimento perante o mercado internacional na 

exportação de carne suína, sendo a Rússia o nosso comprador majoritário 

consumindo 50% da carne exportada pelo Brasil, esse país ajudou bastante no 

crescimento das exportações de carne suína brasileira, após conflitos com a União 

Européia e Estados Unidos (GONÇALVES & PALMEIRA, 2006) (CNA, 2015). 

No ano de 2014 o Brasil estava em quarto lugar na exportação de carne suína, 

perdendo somente para os Estados Unidos, União Européia e Canadá. Com esse 

aumento das exportações mostrou a importância do setor para a economia do país 

(MELZ e GASTARDELO, 2014). 
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Os estados brasileiros que mais produzem suínos são Santa Catarina com 5,4%, 

Rio Grande do Sul com 5%, Paraná com 6,1% sendo assim esses três estados 

representam 66,7% da producao e Minas Gerais com 4,2% (MELZ e GASTARDELO, 

2014). No entanto o Brasiil possui o terceiro maior rebanho de suinos em media de 

32 milhões de cabeças, ficando atras dos Estados Unidos que tem um valor suerior 

a 60 milhoes de cabeças de suínos, e em destaque a China em primeiro lugar de 

maior rebanho com um total de 460 milhoes de animais, e com consumo de 63,1% 

de  carne suina (GONÇALVES e PALMEIRA, 2006) (MELZ e GASTARDELO, 2014). 

2.2. SUINOCULTURA, MEIO AMBIENTE E TRATAMENTO DE DEJETOS 

Mesmo com o crescimento e aumento das exportações, o Brasil ainda enfrenta 

barreiras que impedem o aceleramento do seu crescimento, tais como: problemas 

sanitários, falta de rastreabilidade do produto desde o seu nascimento até o 

consumidor, meio ambiente e bem estar animal (COSTA et al., 2005). 

No entanto, com o crescimento no setor, gera também dejetos que são poluentes 

do meio ambiente sendo os mais atingidos a água e o solo. Causados pelo manejo 

incorreto dos dejetos das granjas, que não ocorre apenas no Brasil, mas em outros 

países também (SILVA  et al., 2010). 

A suinocultura gera grande quantidade de contaminantes ambientais, que são 

matéria orgânica, nutrientes, bactérias fecais, nitratos e bactérias, que em excesso 

são prejudiciais a saúde humana e animal. (DURIGAN et al., 2009). 

Na Tabela 1, observa-se a estimativa de produção de dejetos produzidos por 

suínos em todas as fases de criação em um ciclo completo. 

TABELA 1 - Produção média diária de dejetos nas diferentes fases produtivas dos suínos 

Fonte: Genova et al.(2015). 

CATEGORIA 
ESTERCO  
(KG/DIA) 

ESTERCO  
+ URINA (KG/DIA) 

DEJETOS  
LIQUIDOS 

(LITROS/DIA) 

Suínos (25-100 kg) 2,3 4,9 7 

Porca gestação 3,6 11 16 

Porca lactação + leitões 6,4 18 27 

Cachaço 3 6 9 

Leitões na creche 0,35 0,95 1,4 
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Com o aumento da produção de suínos e dejetos, consequentemente teve o 

aumento dos impactos ambientais, como poluição das águas por coliformes fecais, 

destruição dos recursos renováveis e naturais. Os recursos hídricos são degradados 

pelo lançamento de dejetos sem tratamento em rios e lavouras, ocasionando a 

redução do teor de oxigênio, contaminação com substâncias tóxicas como a amônia 

e nitratos e pela disseminação de patógenos. Dessa forma a atividade suinícola 

considerada um potencial poluidor devido aos elevados valores dos mesmos (SILVA 

& BASSI 2012). 

Segundo SILVA & BASSI (2012), a região oeste do estado de Santa Catarina, 

encontra-se com 85,5% dos seus recursos hídricos, tanto subterrâneos quanto 

superficiais e estão sendo conctantemente contaminados, devido ao uso intensivo 

de agrotóxicos, assoreamento dos rios, poluição urbana industrial, mas o principal 

poluente provém da suinocultura(FERREIRA, et. al., 2014). 

Para minimizar os impactos ambientais da produção suína, os dejetos estão 

sendo tratadas através de esterqueira, lagoas de estabilização, compostagem, e a 

biodigestão. A finalidade é o reaproveitamento dos dejetos no intuito de diminuir os 

riscos de poluir o meio ambiente e obter os nutrientes para adubação agrícola. A 

escolha dos mesmos dependerá da quantidade de dejetos e de nutrientes, da 

localidade, da tecnologia e de recursos financeiros. As principais técnicas do 

tratamento são a combinação entre os processos físicos e biológicos. No primeiro, 

há separação das partes sólidas e líquida. No biológico, há a degradação do dejeto 

por microrganismos aeróbios e anaeróbios, resultando na produção de fertilizantes. 

Um aspecto importante neste tratamento é a produção de biogás (DIESEL et al., 

2002). 

2.3. BIODIGESTOR 

A utilização do biogás e a construção dos biodigestores teve início em 

meados de 1940, no período da Segunda Guerra Mundial, principalmente para 

aquecer as casas e cozer os alimentos. No Brasil, iniciou em novembro de 1979, na 

crise do petróleo (SOARES e SILVA, 2010). 

O biodigestor é formado por uma câmara completamente fechada onde as 

bacterias anaeróbicas fermentan a biomassa (combustível do biodigestor), que é 

formada por água, restos e fezes. A partir desta digestão, há liberação do biogás e 

do subproduto se produz os biofertilizantes (OLIVEIRA JÚNIOR, 2013). 



25 
 

Os biodigestores são classificados de acordo com o seu funcionamento e 

características: o Biodigestor anaeróbico tubular e o Biodigestor de batelada ou de 

fluxo não contínuo. No biodigestor Tubular, o fluxo e alimentação são sempre 

contínuos,  ou seja, sempre que acabar o material, o mesmo é reposto 

automaticamente, sem necessidade de intervenção  humana (FRIGO, et. al., 2015). 

O biodigestor de Batelada, sua alimentação não é contínua e é necessário a 

intervenção humana para o produção de gás, sendo indicado em propriedades que 

não produz resíduos orgânicos constantemente (FRIGO, et. al., 2015).No Brasil, o 

tipo de biodigestor mais utilizado é o de operação contínua, se destacando os 

modelos de fabricação chinesa, indiana e canadense. Sendo a matéria orgânica 

diluída na proporção de 50% dejetos e 50% água ( CASTANHO & ARRUDA, 2008). 

 

2.3.1. MODELOS DOS BIODIGESTORES 

O biodigestor indiano é caracterizado por possuir uma câmara submersa, com 

função de realizar a biodigestão da biomassa, composto por um depósito de gás 

móvel e uma campánula como gasômetro. A mesma flutua por cima da biomassa 

em digestão e há uma parede central que divide o tanque de fermentação em duas 

câmaras.  Essa parede, permiti a circulação do material no interior da câmara para 

otimizar o processo de fermentação (SOUZA, 2010; MACHADO, 2013). 

O biodigestor indiano tem seu funcionamento contínuo, ou seja a entrada de 

dejetos é constante e a medida que o gás produzido não é consumido, o gasômetro 

desloca-se verticalmente, para manter a pressão no interior (SOUZA, 2010). 

Neste modelo, o processo de fermentação é mais rápido, por ele ser 

subterrâneo e a temperatura elevada no solo ajuda na fermentação das bactérias. É 

de fácil instalação e não ocupa tanto espaço. No entanto, tem custo elevado de 

instalação, e sua manutenção é cara. Ocorre frequentemente à deterioração da 

campánula e a mesma necessita de uma pinturaperiodicamente (WALKER, 2009; 

BARREIRA, 2011). 

O modelo chinês é constituído por uma câmara cilíndrica em alvenaria onde 

ocorre fermentação, apresenta um teto impermeável que é destinado ao 

armazenamento do biogás. Este dispensa o uso de gasômetro, pois sua pressão é 

controlada a partir de prensa hidráulica,  de modo que se aumentar a pressão por 
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acúmulo de gás o efluente se desloca da câmara de pressão para a caixa de saída, 

e vice e versa, quando acontece descompressão (SOUZA, 2010). 

Este também é um modelo de fluxo contínuo, indicado para pequenas 

propriedades pois ocupa pouco espaço e é um modelo de peça única. A 

desvantagem do mesmo é que uma parcela do biogás formado na caixa de saída é 

liberada na atmosfera, com isso reduz uma parte da pressão interna do gás 

(WALKER, 2009; FRIGO et al. 2015). 

O modelo canadense se diferencia, por ser disposto na horizontal, com 

largura maior que a profundidade, dessa forma a superfície de contato com os raios 

solares é aumentada. Assim, aumenta a produção de biogás e evita entupimentos 

(FRIGO, et. al.,2015). 

Este biodigestor não é de fluxo continuo, seu abastecimento é feito apenas 

uma vez, e quando completa o ciclo o ele debe ser reabastecido. É indicado para 

granjas avícolas onde a disponibilidade de resíduos ocorrem períodos mais longos. 

A vantagem deste, é que pode ser utilizado tanto em pequenas propriedades quanto 

em grandes propriedades (OLIVER, 2008; WALKER, 2009). 

 

2.4. BIOGÁS 

O biogásé uma fonte de energia podendo ser produzido artificialmente ou com 

equipamentos, como por exemplo, o biodigestor. É composto principalmente por gás 

metano (55-65%), o principal gásdo aquecimento global. Este é um gás inflamável, 

incolor e com mau cheiro atribuído ao gás sulfídrico que é um componente de menor 

porcentagem, além disso, possui na sua composição o dióxido de carbono (33-38%) 

e vários outros gases. O biogás apresenta um elevado poder calorífico de 5.000 a 

7.000 Kcal/m3, por isso é considerado um combustível gasoso, semelhante ao gás 

natural. É utilizado como energia renovável, e está relacionado com uma emissão 

muito pequena de gases poluentes, quando comparado aos combustíveis fósseis, 

como a gasolina (PERMINIO, 2013). Na Tabela 2, segundo Santos (2000), há a  

comparação entre a  produção de biogás com outros combustíveis. 
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TABELA 2 - Comparação do biogás com outros combustíveis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2000) 

Atualmente o biogás é uma das opções para a produção de energia a baixo 

custo e uma das formas mais viáveis de se substituir o petróleo. Independente dos 

tipos e dos modelos dos biodigestores, todos possuem os mesmos objetivos, ou 

seja, um sistema que possa fornecer energia elétrica, calefação aos animais e 

iluminação à propriedade. Pode também produzir o biofertilizante e vendê-lo à 

agricultura. Além de contribuir ao meio ambiente, reciclando o biogás e evitando que 

se despeje nos rios e nascentes os resíduos orgânicos poluentes (CATAPAN et. al., 

2011).  

2.5. BIOFERTILIZANTE 

 São adubos orgânicos líquidos que sofreram processo de fermentação 

anaeróbica e é produzido apartir de qualquer matéria orgânica fresca. Podem ser 

utilizadosna recuperação de solos inférteis e torná-los mais resistente contra a 

erosão, proporcionando o restabelecimento de suas características físicas e 

biológicas (WALKER, 2009; PAES, 2015). 

FRIGO et al, (2015) afirmam que os componentes do biofertilizantes podem ter 

seus valores alterados, principalmente devido as fases de criação dos animais. Em 

matrizes em lactação obtém uma alimentação mais balanceada, possuindo mais 

carboidratos, proteínas e vitaminas, tornando o biofertilizante mais concentrado. 

Tem como vantagem o baixo custo na agricultura, e por nãohaver problemas com 

na degradação e na acidez do solo,como ocorre em fertilizantes químicos 

(BARBOSA,2011). 

Equivalência de 1m³ de BIOGÁS PARA DIFERENTES FONTES DE ENERGIA 

Fonte energética 1m³ de biogás  

Gasolina 0,6 litro  

Diesel 0,6 litro 

Gás de cozinha 0,5 litro 

Lenha 1,5 kg 

Eletricidade 6,5kw 
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2.6. AVALIAÇÃO FÍSICO - QUÍMICA E BIOLÓGICA DO PROCESSO DE 

BIODIGESTÃO NO TRATAMENTO DE DEJETOS:  

2.6.1 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) e DEMANDA QUÍMICA DE 

OXIGÊNIO (DQO) 

Para avaliar a poluição em uma suinocultura, realiza-se a Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), ou seja, quanto de oxigênio que o rio ou o córrego 

deve possuir para que o dejeto não provoque problemas ao ambiente. A suinocultura 

produz um dejeto bruto em torno de 15.000 mg/L de DBO. Desta maneira, necessita-

se aproximadamente de 7.000 litros de água de rio não poluída para descontaminar 

1 litro de dejeto de suino que não foi tratado (GRZYBOWSKI, 2007).  

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) consiste na quantidade de oxigênio 

necessário para oxidar a parte orgânica da amostra, que predispõe a oxidação por 

oxidante químico, no caso o permanganato ou dicromato de potássio em solução 

ácida (CAMMAROTA, 2011). 

A contaminação excessiva pode ser prejudicial ao solo e água da propriedade 

e de seus vizinhos, podendo também causar problemas de saúde, com tudo isso, 

foram criadas regras para o bom manejo dos dejetos gerados, sendo necessário 

para o produtor, ter em mãos o licenciamento ambiental, para implantação de um 

biodigestor, que é emitido pelo órgão público competente (PALHARES, 2008). 

 

3. RELATO DE CASO 

O biodigestor está localizado em uma granja de suínos localizado na Zona da 

Mata Mineira, situada a 216 km da capital Belo Horizonte - MG. A propriedade 

possui um território equivalente a 76 equitares, destes, 2 equitares são ocupados 

para o tratamento de dejetos, com lagoas e o biodigestor. 

O sistema de criação da granja é do tipo ciclo completo (CC), divididos em 

todas as fases de criação, desde a gestação, maternidade, creche, crescimento, até 

a terminação. A granja possui aproximadamente 1000 matrizes, todas alimentadas 

com ração balanceada composta basicamente por milho e farelo de soja. A ração é 

feita na própria granja. A produção de dejetos por matriz/dia é de 160 L, valor 

medido pelo produtor, com um total de 160 mil litros de dejetos gerados diariamente 
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e que é utilizado no biodigestor. Os dejetos são encaminhados através de 

tubulações até a usina de beneficiamento na forma liquida para a realização do 

processo de anaerobiose. 

O biodigestor é do modelo Indiano de oito anos de uso, e é composto por três 

células cobertas com lona de gel de membrana (lona preta). A lona interna possui 1 

mm de espessura, e a lona externa, 0,8 mm. As células possuem 4 m de 

profundidade no início e 5 m de profundidade no final. As três estão interligadas, isto 

permite o melhor controle dos resíduos, impedindo o desnível de cada célula e 

também, facilita a limpeza (por gravidade) das mesmas após o uso. 

A capacidade de armazenamento de cada célula é de 2200 m3 de dejetos, 

totalizando as três células com 6600 m³ de dejetos. Há uma saída de gás constante, 

o período de retenção hidráulico adotado é de trinta dias. Há seis lagoas de retenção 

de dejetos provenientes do biodigestor, a primeira é facultativa e fica do lado das 

células, é de movimentação diária e nas outras cinco, operíodo de retenção é de 

sessenta dias. O tempo total de tratamento dos dejetos é de noventa dias, desde a 

entrada no biodigestor até a passagem por todas as lagoas. 

As lagoas estão localizadas no ponto mais alto da propriedade como uma 

forma de utilizar a gravidade para facilitar a distribuição do biofertilizante. Após o 

tratamento, os resíduos já saem prontos como biofertilizantes para serem utilizados 

em pastagens, cana-de-açúcar e capineira, sem necessidade de aditivos. 

Para medir o grau de poluição das águas das lagoas no tratamento de dejetos 

do biodigestor foram realizadas duas análises físico-química e biológica: DQO e 

DBO, respectivamente, de afluentes e efluentes oriundos do biodigestor anaeróbio. 

Foram analisadas também pH, avaliação dos nutrientes como o fósforo, potássio e 

nitrato. Todas as análises foram encaminhadas para  o laboratório localizado em 

Ponte Nova - MG, ETA/ETE – (MICRA - Saneamento e Meio Ambiente).  As 

amostras foram retiradas para todas asanálises em 4 pontos do sistema de 

biodigestão, no ponto 1 - entrada dos resíduos do biodigestor, ponto 2 - no montante 

do lançamento, ponto 3 - na jusante do lançamento e no ponto 4 - no volume 

anterior ao lançamento no córrego. 

Na granja ocorre uma simulação da quantidade de dejetos que a mesma está 

autorizada a produzir, levando em consideração o plantel autorizado que é de 1.050 

matrizes, podendo totalizar em suas diferentes fases de criação 12.580 animais. 
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Sendo assim, em uma célula com capacidade para 2.200 m³, cada animal da granja, 

contribuirá em média com 0,018 m³ de dejetos/dia, valor obtido através da divisão da 

capacidade de cada célula pelo número total de animais. 

A granja possui o licenciamento ambiental para suas operações e tem 

fiscalização constante pelo órgão responsável que faz a análise do solo irrigado com 

biofertilizantes e qualidade do efluente antes do seu lançamento no córrego, 

realizado de 6 em 6 meses. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo GASPAR (2003), o modelo indiano oferece algumas vantagens em 

relação ao modelo chinês. Oindiano pode ser adaptado ao clima local e ao tipo de 

solo do terreno, não obtendo a necessidade de se estabelecer medidas fixas para o 

diâmetro e a profundidade. Necessita-se apenas da relação da capacidade do 

tanque do digestor e da campânula. O modelo indiano do presente trabalho tem o 

custo de implantação e manutenção mais elevado, enquanto o chinês tem o menor 

custo. Porém, apresenta algumas desvantagens, o sistema de comunicação entre a 

caixa de carga e o digestor é feita de tubulações, com isto está sujeito a 

entupimentos; tem limitação ao tipo de solo, a construção em solos superficiais não 

é indicada e este biodigestor não há acúmulo de gás, devido a sua construção de 

cúpula fixa (a área de reserva de gás é menor). Desta forma, esse modelo é mais 

indicado na produção de biofertilizante. 

O biodigestor do modelo canadense é horizontal e não subterrâneo, com isto 

há maior exposição do sol, o que aumenta a produção do biogás (CASTANHO& 

ARRUDA, 2008). Sendo assim, em regiões de baixas temperaturas, este modelo 

não é indicado, pois reduz sua capacidade de fermentação e, consequentemente a 

geração de biogás. Diante deste fato, pode-se supor que este modelo de biodigestor 

não atingiria sua capacidade máxima de produção de biogás na Zona da Mata 

Mineira. Apesar de estar localizada em uma região de clima tropical, em algumas 

regiões, há temperaturas baixas ao longo do ano. Devido a este fato, houve a 

predominância da escolha deste biodigestor de modelo indiano pelo proprietário. 

Neste, há a recomendação de implantação na parte subterrânea do solo, o que 

impede grandes variações de temperatura e pela temperatura do ambiente, não 
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interferir diretamente na biodigestão. Além, de o modelo indiano não exigirum maior 

espaço na propriedade para sua implantação, como é necessário no canadense 

(MACHADO, 2013). Na granja analisada, apesar de ter espaço para a implantação 

de um biodigestor de modelo canadense, esta escolha não foi recomendada, pois 

seu fluxo de produção de dejetos é contínuo e precisaria de outros biodigestores do 

mesmo modelo para ter capacidade de suprir as necessidades de biodigestão na 

granja. E com relação aos valores econômicos, esta escolha também não é viável, 

pois ao ser de abastecimento descontínuo, é necessária a especialização da mão de 

obra dos funcionários para a realização destes serviços e o indiano não necessita de 

mão de obra. 

Sabe-se que a biomassa é uma das fontes de energia com maior potencial de 

crescimento, sendo uma alternativa para a geração de energia reduzindo a 

dependência de combustíveis fósseis, gerando biodisel e etanol e reduzindo o 

consumo de diesel e gasolina (WALKER, 2009). Além disso, a biomassa é produzida 

com alta frequência, necessitando um destino adequado da mesma, para que não 

cause danos ambientais. Qualquer resto animal ou vegetal serve como biomassa, 

sendo as mais indicadas os dejetos de animais, pois já saem de seus intestinos 

carregados por bactérias anaeróbicas, em especial dejetos de frango e suínos que 

tem alta carga de microorganismos (FRIGO, et.al., 2015). Neste trabalho, observou-

se uma alta produção de biomassa provenientes dos dejetos. Ao serem 

transformados por biodigestão, eles são utilizados para a produção do biogás e de 

biofertilizantes. No entanto, a granja não explora todo o seu potencial em relação a 

produção e o uso de biofertilizantes e biogás.Na granja, o biogás é utilizado apenas 

para geração de energia elétrica e o biofertilizante na agricultura. O excedente de 

biogás é queimado pelo Flare (queimador), sendo apenas 60% é aproveitado, e 40% 

é queimado. E o biofertilizante excedente, depois de tratado, é eliminado no curso 

d´água. Uma solução ideal para estes excedentes, seria a venda deles para os 

vizinhos, empresas de energia, estocadas em geradores ou carvão ativado.  

De acordo com ARAUJO et al. (2012),para as amostras coletadas em 

diferentes pontos no tratamento de dejetos de suinos utilizando biodigestores, os 

valores de DQO e DBO obtidos,sofreram uma variação, devido a quantidade de 

água utilizada na granja e o acúmulo de matéria orgânica, pois estes afetaram 

diretamente as diluições daqueles valores.Observou-seuma redução na 
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concentração de matéria orgânica de 40 a50%, estudando os diferentes métodos de 

tratamento, como no biodigestor e em lagoas aeróbias. Houve uma redução de 50% 

de DBO e 80% para o DQO no biodigestor. Ena lagoa aerada apresentou-se uma 

redução insatisfatória se comparada ao sistema anaeróbio de tratamento de dejetos 

suínos. Ao se analisar os dados de ARAUJO et al. (2012) com o presente estudo,na 

presente granja, obteve-se o resultado de eficiência de 87% para DBO, e 91% para 

DQO, como demonstra a Tabela 3.Evidenciando-se melhor eficiência de 

tratamentotanto de DBO, quanto de DQO ao artigo de ARAUJO et al.(2012). 

TABELA 3 - Análise média dos resíduos nas diferentes etapas de beneficiamento nas datas de 
01/06/2016 e 29/12/2016. 

  Ent.Biodigestor Montante Jusante 
Antes do Lanç.no 

Córrego 
Eficiência 

(%) 

DBO Mg/L O2 9.810,98 2,73 2,88 681,07 87 

DQO Mg/L O2 30.100 3 5 2.014 91 

Fósforo total 
(mg/L) 2.045 - - 264 

88 

Potássio (mg/L) 70 - - 36 
 

Nitrato (mg/L) 1.195 - - 282 - 

pH 7.4         -       - 8.28                - 

Fonte: Dados da pesquisa 

Segundo PEREIRA et al.(2012),os resíduos gerados na atividade suínicola, 

necessitam de tratamento, pois os mesmos geram grandes impactos ambientais. 

Com isto, os resíduos dos dejetos podem ser viáveis para o ambiente e para o custo 

da granja, pois os subprodutos da biodigestão (biogás e biofertilizantes) podem ser 

consumidos na propriedade ou vendidos. Porém, na granja estudada, o proprietário 

relata que o ganho em relação ao biodigestor na granja é mais ecológico do que 

econômico, o que significa que ele não vende o excedente dos subprodutos, mas 

produz energia limpa, reduz apoluiçãodo solo, da água e do ar.   

O DBO da amostra do afluente era deuma concentração média de 9.810,98 

mg/L O2 e se reduziu para 681,07 mg/L O2 na amostra coletada antes do lançamento 

do córrego, obtendo uma eficiência de 87%, sendo a eficiência mínima exigida de 

75% (Segundo dados do laboratório Micra e Ambiente). E a análise de DQO na 

amostra do afluente foi de concentração média de 30.100 mg/L O2 e se reduziu para 

2.014 mg/L O2 na amostra coletada antes do lançamento no córrego,obtendo uma 
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eficiência de 91%, sendo a eficiência mínima exigida de 70% (Segundo dados do 

laboratório Micra e Ambiente). A concentração de fósforo total no afluente foi de 

2.045 mg/L e a concentração da amostra antes do lançamento no córrego foi 264 

mg/L. A concentração de potássio na amostra coletada do afluente foi de 70 mg/L e 

a concentração da amostra coletada antes do lançamento no córrego foi de 36 mg/L. 

Estes valores das análises de DBO e DQO podem ser comparados com os  

resultados obtidos por ANGONESE et al. (2006), que demonstraram que o valorde 

DBO do afluente apresentava concentração média de 49.953 mg/L e no afluente, 

uma concentração de 11.240 mg/L, mostrando uma redução de 77%. No valor de 

DQO, o afluente obtinha uma concentração média de 18.717 mg/L e no efluente, a 

concentração foi de 4.462 mg/L, mostrando uma redução de 76%.  

Para Fernandes et al. (2014), o valor da análise de DBO no afluente foi de 

7.122,68 mg/L, enquanto o valor do efluente foi de 3.367,82 mg/L, apresentando  

uma eficiência de 53%.O valor da análise de DQO no afluente foi de 11.578,72 mg/L 

e do efluente foi de 3.530,54 mg/L, apresentando uma eficiência de 70%. Desta 

forma, confirma-se a efetividade no tratamento do dejeto do presente estudo, 

demonstrando uma eficiência de 87% para DBO e 91% para DQO. Os resultados 

obtidos no presente estudo mostraram-semelhores que os de ANGONESE et 

al.(2006). Um dos motivos pode ser a temperatura ambiental em que estes estudos 

foram realizados. No presente estudo foi realizado no estado de Minas Gerais e 

ANGONESE et al. no estado do Paraná, o que pode afetar o grau de fermentação 

da biomassa (melhor em temperatura mais alta). O que pode alterar também o grau 

de fermentação é a quantidade de suínos utilizados no estudo, pois no trabalho de 

ANGONESE et al. (2006) utilizaram 600 animais e no presente trabalho, 12.580 

animais. 

O valor da concentração do fósforo total na amostra coletada no afluente foi 

de 2045 mg/L e no efluente 264 mg/L. O valor da concentração de potássio na 

amostra também coletada no afluente foi de 70 mg/L e no efluente 36 mg/L. 

Segundo SCAPINELLOet al. (2010), o fósforo está presente nos efluentes sob a 

forma de ortofosfato, polisfosfato e fósforo orgânico. A eficiência de degradação de 

fósforo no presente estudo foi reduzida. De acordo com SOUZA (1984), este fato 

pode ter ocorrido devido a alta concentração de nitrogênio, pois o mesmoé 

responsável pela inibição no processo de biodigestão. E de acordo com 
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SCAPINELLO et al. (2010), em águas residuais, o nitrogênio pode ser encontrado 

nas formas de nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. Com isto, 

uma parte do nitrogênio total se transforma em nitrogênio amoniacal que este 

apresenta elevada toxicidade. Desta forma, esta toxicidade inibe o crescimento de 

bactérias que degradam o fósforo, afetando a sua eliminação no tratamento. 

Referente aos valores de fósforo e potássio, DAMACENO (2015), confirma também 

a baixa concentração de fósforo e de potássio com os valores médios para os 

mesmode 578 mg/L e 536 mg/L, respectivamente. E segundo PRATI (2010), a 

solução de hidróxido de potássio, encontrada nos dejetos, entra em contato com o 

gás carbônico e forma o bicarbonato de potássio, um produto irreversível, diante 

desse fato pode-se supor a diminuição da concentração do potássio. 

De acordo com SOUZA (1984), mesmo controlando todos os fatores que 

influenciam a biodigestão anaeróbica, o processo não ocorre satisfatoriamente 

devido as falhas operacionais. Corroborando com o que o autor disse, para 

concentrações de NH3
+ superiores a 150 mg/L, a digestão anaeróbica é inibida. Na 

reação do excesso de NH3
+ torna a reação deslocada pra esquerda, o que aumenta 

o pH, com a redução de H+ , como observado no presente estudo, pois o pH foi de 

7,4 para 8,28. E confirmando o que foi dito por SOUZA(1984), houve o aumento do 

pH devido as reações produzirem substâncias tóxicas. DAMACENO (2015) relatou o 

pH médio de 7,75. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aproveitamento da biomassa através do tratamento por um biodigestor 

apresentou uma eficiência relevante para a depuração de efluentes de uma granja 

de suínos, quando tratada de forma correta, reduzindo os impactos ambientais 

causados por essa atividade, e agregando valores aos seus subprodutos gerados 

como o biogás e os biofertilizantes, que podem ser utilizados na granja e 

adjacências. Porém, as concentrações desses nutrientes estudados no presente 

trabalho não apresentaram condições satisfatórias para o lançamento direto ao 

corpo receptor, necessitando de um tratamento para a eliminação.  
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Diante desse trabalho concluimos que o uso do biodigestor de modelo indiano 

é viável para o tratamento de dejetos em uma granja de suínos, biologicamente e 

físico-química. 
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AVALIAÇÃO ANDROLÓGICA EM TOUROS HOLANDESES 
 
Acadêmicas: Letícia Batista Ramos e Marina de Castro Xavier  
Orientadora: Vívian Rachel de Araújo Mendes 
 
RESUMO 
O exame andrológico envolve a avaliação de todos os fatores que contribuem para a 
função reprodutiva do touro, incluindo o exame clínico geral, exame dos órgãos 
genitais internos e externos, medição da circunferência escrotal, avaliação dos 
aspectos físicos e morfológicos do sêmen e avaliação do comportamento sexual. O 
objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação andrológica de reprodutores da raça 
Holandesa dando ênfase a ocorrência de patologias espermáticas. Sendo assim, foi 
realizada a avaliação andrológica em 15 reprodutores bovinos da raça Holandesa 
pertencentes a Embrapa Gado de Leite em Coronel Pacheco - MG no período de 
novembro a dezembro de 2016. Quatro deles foram desclassificados por patologias 
espermáticas, e um ultrapassou o limite máximo de defeitos totais, ultrapassando 
também os 5% de defeitos individuais maiores, que somadas a outras patologias 
presentes atingiram mais de 10% do total de defeitos maiores. Outros dois também 
ultrapassaram o limite total de defeitos maiores, onde estavam presentes acima de 
5% as patologias de contorno anormal em um deles e gota citoplasmática proximal 
nos dois. O quarto touro desclassificado apresentou apenas patologia de cauda 
dobrada com gota acima do limite de 5%. Nenhum dos touros atingiu o total de 
defeitos menores e defeitos individuais menores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Exame andrológico; patologia espermática; reprodução. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O exame andrológico envolve a avaliação de todos os fatores que contribuem 

para a função reprodutiva do touro, incluindo o exame clínico geral, exame dos 

órgãos genitais internos e externos, medição da circunferência escrotal (CE), 

avaliação dos aspectos físicos e morfológicos do sêmen e avaliação do 

comportamento sexual (MENEGASSI et al., 2012). Apesar do evidente benefício do 

exame andrológico, muitos criadores têm pouca ou nenhuma informação sobre a 

fertilidade de seus touros, uma vez que, criam de forma conjunta, dificultando a 

identificação daqueles inférteis ou subférteis (CARRER FILHO et al., 2015).  

Entre as características de fertilidade, a CE tem sido utilizada em razão de 

sua herdabilidade ser de magnitude média a alta. Os testículos mais longos 

apresentam maior superfície de contato com o ambiente, o que facilita a 

termorregulação, além da distribuição dos vasos sanguíneos e do tecido 

espermático ser mais uniforme. Quanto maior for o comprimento maior a sua 
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produção espermática (BERTOL et al., 2015). Viu et al. (2006) relatam que, além da 

CE, o volume, peso e formato testicular podem ser parâmetros úteis para a seleção 

de reprodutores. Somente a CE não constitui medida representativa da produção 

espermática e, portanto, do potencial reprodutivo dos machos (UNANIAN et al., 

2000). 

Ao realizar o exame andrológico podemos detectar as anormalidades em um 

ou mais dos órgãos genitais, alterações inflamatórias, problemas físicos ou a baixa 

qualidade espermática, distúrbios na libido e na habilidade de cópula. Quaisquer 

destas alterações levam à diminuição ou incapacidade reprodutiva, caracterizando 

quadros de subfertilidade e, até mesmo, esterilidade (CBRA, 2013).  

Este trabalho tem como objetivo realizar a avaliação andrológica de 

reprodutores da raça Holandesa dando ênfase a ocorrência de patologias 

espermáticas. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Órgãos genitais do macho 

As principais funções dos órgãos genitais do macho englobam a formação do 

esperma e sua deposição na fêmea. A produção de espermatozóides ocorre nos 

túbulos seminíferos, sendo conduzidos dos testículos até o epidídimo, onde são 

armazenados tornando-se maduros. A ereção do pênis propicia a introdução dos 

espermatozóides no trato genital da fêmea, alcançando assim o fundo da vagina, 

precedida da condução dos espermatozóides através da uretra peniana, juntamente 

com as secreções das glândulas genitais acessórias. A ejaculação se dá pelo 

transporte de sêmen da uretra peniana até a região da cérvix ou para dentro do 

útero (REECE, 2008; MACHADO, 2017). Segundo Barbosa et al. (2005) a palpação 

retal, inspeção do animal e a ultrassonografia são de extrema importância na 

avaliação dos órgãos genitais.  

 

2.1.2. Escroto 

Sua forma ovoide é composta de uma bolsa membranosa, dividindo-se por 

um septo mediano, resultando duas cavidades ocupadas pelos testículos, epidídimo 

e funículo espermático, estando coberta por uma pele delgada e pigmentada. Ao 

exame físico, o touro deve estar contido no tronco e o escroto examinado quanto à 
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sua sensibilidade, mobilidade, temperatura, aderências e possíveis lesões na pele 

(BARBOSA et al., 2005; GETTY, 2008; MACHADO, 2017). 

 

2.1.3. Testículos 

Circundado por uma cápsula própria de tecido conjuntivo denso, denominada 

túnica albugínea testicular, os testículos são fixados na parede do processo vaginal 

ao longo da linha de fixação do epidídimo. De forma oval e alongada, localizam-se 

no interior do escroto, e em sua estrutura apresentam túbulos seminíferos, onde há 

a produção dos espermatozóides. Os testículos agem na formação de hormônios 

masculinos, maturação e produção dos espermatozóides. Subsequentemente a isso, 

os espermatozóides sofrem sua maturação em um ducto situado ao longo de cada 

um dos testículos, o epidídimo (HAFEZ e HAFEZ, 2004; MACHADO, 2017). 

Segundo Unanian et al. (2000) testículos longos apresentando um maior contato 

com o meio externo facilitam a sua termorregulação, e a distribuição de vasos 

sanguíneos e tecido glandular favorecem a quantidade e qualidade seminal.  

 

2.1.4. Epidídimos 

O epidídimo é um túbulo coletor e de armazenamento dos espermatozóides. 

Inicia-se na extremidade captada dos testículos, onde estão situados os vasos 

sanguíneos e nervos, conhecida como cabeça do epidídimo. A cabeça do epidídimo 

é responsável por receber os espermatozóides e o liquido adluminal através dos 

ductos eferentes, vindos da rete testis. Continua ao longo do testículo, o corpo do 

epidídimo e termina como cauda do epidídimo. O armazenamento no epidídimo 

concede aos espermatozóides motilidade e mobilidade (MACHADO, 2017; REECE, 

2008). 

 

2.1.5. Pênis  

É o órgão de cópula do macho, por onde passam a urina e os 

espermatozóides, via uretra peniana. Sua forma é cilíndrica e, em parte localiza-se 

cranial ao escroto e seu corpo apresenta formato de um “S” denominado flexura 

sigmoide. A glande encontra-se na parte livre do pênis internamente ao prepúcio, 

sendo composta pelo corpo esponjoso da glande, tecido erétil que a envolve 
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completamente. (BARBOSA et al., 2005; GONSALVES e FIGUEIREDO, 2003; 

MACHADO, 2017; REECE, 2008).  

 

2.1.6. Prepúcio 

Longo e estreito o prepúcio forma uma bainha ao redor da parte livre do pênis 

não ereto. Sua lâmina externa é composta pelo tegumento comum, e a lâmina 

interna é fina, de cor avermelhada e livre de glândulas. Tendo como função cobrir e 

proteger o pênis (GETTY, 2008; MACHADO, 2017). 

 

2.2. Coleta do sêmen 

A grande maioria dos touros que cedem seu sêmen são selecionados pelo 

pedigree (certificado de registro de animais de raça pura), pelas características 

de conformação, desempenho ponderal individual e pelo resultado dos exames 

andrológicos (SILVA, 2009). As Centrais de Processamento de Sêmen e 

Inseminação Artificial realizam o processamento do sêmen que é comercializado no 

Brasil, elaborando assim as etapas de coleta, avaliação, congelamento, 

armazenamento e comercialização do sêmen congelado. Para que a coleta de 

sêmen seja feita podem ser empregados diferentes tipos de métodos, entre os quais 

são eletroejaculação (EEJ), vagina artificial (VA) e a massagem transretal das 

glândulas genitais acessórias (MARQUES FILHO, 2009). 

  

2.2.1. Vagina artificial 

A coleta pelo emprego da VA apresenta níveis fisiológicos da vagina, se 

igualando assim à condição de monta natural. Este método é o mais indicado para a 

prevenção de alterações comportamentais e fisiológicas nos animais (MARQUES 

FILHO, 2008). Resumidamente, é composto de: 1) um tubo externo rígido ou semi-

rígido (metal ou borracha) com 45 cm de comprimento, e 6 cm de diâmetro, 

possuindo uma válvula; 2) um tubo de borracha fina e elástica, que é colocado no 

interior do primeiro tubo; 3) um funil de borracha, cujo diâmetro maior é adaptado a 

uma das extremidades da VA reservando-se o diâmetro menor do funil para a 

colocação de um tubo ou frasco coletor, de vidro neutro (ROCHA, 1945). 

 Entretanto, na maioria das vezes, o comportamento agressivo dos touros das 

raças zebuínas e cruzadas com zebuínas, dificulta a sua utilização de maneira 
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satisfatória. Portanto, adotou-se o uso do eletroejaculador. Embora, tendo em vista 

algumas diferenças entre eles como: facilidades de manuseio, segurança e a 

rapidez na obtenção dos resultados, e principalmente o volume do ejaculado e sua 

concentração que são indispensáveis para a realização de um excelente exame 

(AMARAL et al., 2009).  

 

2.2.2. Eletroejaculação 

A EEJ é utilizada para a realização de exames andrológicos, quando os 

touros se encontram desqualificados para realizar a monta natural. O primeiro relato 

do emprego deste método foi feito por Dziuk et al., em 1954 e Marden no mesmo 

ano, que a utilizaram para obter amostras seminais na espécie ovina. 

Posteriormente, em 1945 e 1948, LaPlaud e Cassou, descreveram o emprego deste 

método em bovinos. O equipamento acompanha um eletrodo bipolar que, ao ser 

colocado no reto, permite a descarga de estímulos elétricos que variam de 16 a 25 v 

e 0 a 1000 mA sobre o tronco vagossimpático (MIES FILHO, 1987).  

De acordo com Marques Filho et al. (2009) este método além de estimular a 

ejaculação, causa desconforto, inquietação, aumento da vocalização, atitudes de 

deitar, abaixar a cabeça, salivação, mugir, aumento da frequência cardíaca e 

elevação da concentração plasmática de cortisol, glicose e progesterona. Este 

conjunto de reações nos permite enfatizar a EEJ como um método estressante nos 

bovinos que, segundo o mesmo autor induz uma mudança na secreção de 

hormônios na cascata do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, gerando diversas 

alterações metabólicas, endócrinas, imunológicas e comportamentais.   

 

2.2.3. Massagem transretal das glândulas genitais acessórias 

A massagem transretal das glândulas genitais acessórias é um dos métodos 

mais simples na coleta de sêmen em bovinos (PALMER, 2005). Segundo Neves 

(2015) este método de coleta além de ser o mais simples, não é comumente 

utilizada, pois possui baixa qualidade, baixa concentração espermática e alta 

contaminação, servindo somente para uma avaliação rápida, quando não se há 

outra opção. O ejaculado obtido não deve ser aproveitado para o processo de 

congelamento, se o seu uso for destinado a programas de inseminação artificial. 

Palmer et al. (2005) relataram que as amostras de sêmen coletadas de bovinos via 
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massagem tiveram uma menor porcentagem de motilidade e de espermatozóides 

vivos, quando comparadas às amostras de sêmen obtidas pela EEJ.  

 

2.3. Avaliação do sêmen  

A fertilidade do touro está intimamente relacionada a qualidade do sêmen. A 

composição do sêmen varia intensamente, mesmo quando os indivíduos são da 

mesma espécie, visto que a atividade espermatogênica e a função secretora das 

glândulas estão sob a influência de diversos fatores externos e hormonais. Devem-

se realizar diferentes tipos de exames para obter uma avaliação criteriosa da 

qualidade do sêmen. A possível avaliação do potencial de fecundação é resultante 

de várias provas, todas de alto valor, embora apenas a concordância de todas elas 

permitam conclusões significativas (GANDOLFO, 2007).  

 

2.3.1. Coloração, aspecto e volume 

O sêmen deve ser uniforme e de aparência opaca. A amostra restrita de 

pêlos, poeira e outros contaminantes. Amostras com aspecto coalhado, contendo 

grumos, não devem ser usadas podendo ser um indicativo de infecção. Os touros 

podem apresentar sêmen de aparência amarelada, devido à presença de riboflavina, 

que é inócua (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

O volume do ejaculado varia muito entre as espécies devido a estação do 

ano, clima, período de repouso sexual e método de coleta (GANDOLFO, 2007). 

Ejaculações frequentes resultam em um volume médio e quando se obtêm duas 

ejaculações seguidas, a segunda geralmente apresenta um volume menor. Uma 

amostra de volume menor não será prejudicial, mas se acompanhada de baixa 

concentração espermática, a produção total diminui (HAFEZ e HAFEZ, 2004). O 

sêmen deve ser protegido contra choque térmico (frio) durante a sua coleta, 

chegando para a análise relativamente abaixo da temperatura do corpo. 

(GANDOLFO, 2007). 

 

2.3.2. Turbilhonamento 

Representa o movimento dos espermatozóides em forma de ondas observado 

em uma única gota de sêmen, sendo avaliado sobre uma lâmina sem lamínula em 

um aumento de 100 vezes à uma temperatura de 37ºC, aferindo-se na borda da gota 
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o movimento em massa. Como resultado de uma associação entre concentração, 

motilidade e vigor elevados, que será avaliado numa escala de zero a cinco 

(FOOTE, 2003). 

O termo “movimento em massa” significa um movimento semelhante a um 

turbilhão, ou cardumes de espermatozóides em ejaculados de alta concentração 

com células ativas (GANDOLFO, 2007). Segundo Fonseca et al., (1991) a forma de 

interpretação exige treinamento para que seja adequadamente avaliada.  

 

2.3.3. Motilidade espermática 

A definição de motilidade envolve a viabilidade dos espermatozóides e sua 

qualidade. A avaliação da motilidade é feita através de um microscópio óptico; sendo 

excessivamente sujeito às condições ambientais, precisando proteção contra 

condições ou agentes prejudiciais antes da avaliação. Os padrões da motilidade 

espermática incluem: 1) porcentagem de espermatozóides móveis (70% a 90%); 2) 

porcentagem de espermatozóides gradativamente móveis; 3) velocidade 

espermática (0 estacionária, 4 rápida); 4) longevidade da motilidade espermática em 

sêmen fresco (de 20° a 25°C) e em sêmen diluído (de 4° a 6°C) (HAFEZ e HAFEZ, 

2004).  

É de extrema importância considerar apenas os espermatozóides com 

mobilidade retilínea e progressiva, nunca devendo considerar os que apresentam 

movimentos circulares e oscilatórios (FONSECA et al., 1991).  

 

2.3.4. Vigor 

O vigor espermático é representado em uma escala de zero a cinco, que 

significa a intensidade com que a célula se desloca no campo do microscópio, onde 

zero representa as células paradas e cinco seu movimento vigoroso de alta 

velocidade (MIES FILHO, 1977; BARBOSA et al., 2005).  

 

2.3.5. Concentração espermática 

A concentração espermática é um dos aspectos mais importantes pois, 

demonstra a eficiência dos túbulos seminíferos na produção de espermatozóides 

(FONSECA, et al., 1991). Segundo Ruediger (2014) a concentração espermática é 
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dada pela quantidade de células no ejaculado, nutrição, estação do ano, raça, 

individuo, além das patologias espermáticas.  

Devido fatores extrínsecos a concentração espermática sofre inúmeras 

variações, como o método de coleta, tempo de repouso do reprodutor, e 

condicionamento. Portanto, para o sêmen fresco, deseja que se esteja na média da 

espécie e não no limite mínimo de concentração. (CBRA, 1998).  

 

2.3.6. Morfologia espermática  

As anormalidades morfológicas dos espermatozóides estão relacionadas com 

a alta fertilidade dos touros (HAFEZ e HAFEZ, 2004; VALE FILHO, 1980). Segundo 

Hafez e Hafez (2004), o estresse térmico pode provocar uma incidência bem 

elevada de espermatozóides deformados. Épocas em que a temperatura ambiente 

está elevada e com alta umidade um touro pode se manter estéril por até 6 

semanas. Em touros a fertilidade diminui geralmente quando as células 

espermáticas anormais ultrapassam 30%.  

 

2.3.6.1. Defeitos maiores  

  Os defeitos maiores abrangem alterações de acrossomo, a presença de gota 

citoplasmática proximal, patologias de cabeça, alterações de peça intermediária, 

patologias de cauda e formas teratológicas (ARRUDA et al., 2015). 

2.3.6.2. Defeitos de acrossomo  

Os defeitos de acrossomo abrangem acrossomo rompido, enrugado ou 

dobrado, destacado e knobbed Acrosome ou grânulo persistente do acrossomo. O 

rompimento do acrossomo pode acontecer por falhas na espermatogênese, durante 

a maturação e transporte espermático, tanto quanto após o processo de 

criopreservação do sêmen. O Knobbed Acrosome é referente à existência de uma 

estrutura em forma de um grânulo refringente próximo da crista apical espermática, 

resultante de excesso de matriz acrossomal e dobra da crista acrossomal, podendo 

desenvolver um achatamento ou um entalhamento no ápice do acrossomo, que 

acontece por alteração da espermatogênese (ARRUDA et al., 2015). 

 



48 
 

2.3.6.3. Gota citoplasmática proximal 

  A gota proximal forma-se nas fases finais da espermiogênese e refere-se à 

manutenção dos corpos residuais oriundos das organelas que compunham o 

citoplasma das espermátides. Assim, ao longo da espermiogênese, a maioria do 

citoplasma é eliminada, mantendo apenas uma pequena fração, que fica aderida à 

porção proximal da peça intermediária, próxima à cabeça, procedente da ponte 

intercelular, que liga as células germinativas durante a espermatogênese. Esse 

resquício de citoplasma é denominado gota citoplasmática ou gota protoplasmática 

(ARRUDA et al., 2015). Segundo Almeida (2012) um elevado número de gota 

citoplasmática proximal pode ser indicativo de imaturidade sexual. Em touros 

adultos, a presença é indício de processo degenerativo testicular. (ARRUDA et al., 

2015). 

2.3.6.4. Patologias da cabeça espermática 

As alterações na cabeça espermática estão ligadas a modificações 

transitórias ou permanentes na espermiogênese, resultante de lesões traumáticas 

testiculares, estresse calórico, febre, excesso de proteína na ração (acima de 15% 

de proteína bruta), doenças sistêmicas, utilização prolongada de corticoides, nas 

hipoplasias mais graves e, ainda, podem ser de origem genética. Ressalta-se que 

defeitos de cabeça estão intimamente ligados a anormalidades na condensação da 

cromatina espermática. Participam da redução da fertilidade (subfertilidade) 

temporária ou permanente, e estão associadas à baixa taxa de clivagem e ao menor 

desenvolvimento embrionário (ARRUDA et al., 2015). 

 

2.3.6.5. Cabeças piriformes e estreitas na base 

Estes defeitos primários ou maiores são frequentemente encontrados, 

importantes e comuns a todas as raças. As cabeças dos espermatozoides 

acometidos apresentam material nuclear mal distribuído, ocasionando em variações 

no tamanho nuclear em vários tipos e graus, que podem variar de estreitamento pós 

acrossomal leve à grave (cabeças piriforme), e ocasionalmente assimetria de todo o 

núcleo. Pode ser difícil diferenciar cabeças ligeiramente estreitas na base de 
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cabeças normais que são mais longas e/ou mais estreitas do que o normal. Embora 

a distinção entre piriforme e estreita na base pode não ser significativa, um erro 

comum e grave é negligenciar as formas sutis de "base-estreita" do defeito de 

estreita na base. Hereditariedade pode ser a causa dos defeitos piriforme e estreita 

na base, e podem ser encontrados também em casos de hipoplasia ou degeneração 

testicular leve. O prognóstico para a recuperação é favorável apenas em casos de 

degeneração testicular reversível (ARRUDA et al., 2015; ALMEIDA, 2012). 

3.  METODOLOGIA  

Foram realizadas as avaliações andrológicas em 15 touros da raça Holandesa 

destinadas a reprodução pertencentes a Embrapa Gado de Leite em Coronel 

Pacheco - MG no período de novembro a dezembro de 2016. Nesta avaliação, os 

animais foram separados em dois grupos, G1 com 11 touros na faixa etária de 30-32 

meses de idade e G2 com 4 touros com idade entre 38-42 meses. Os grupos foram 

classificados quanto á média de CE, motilidade espermática, vigor, turbilhonamento 

e patologias espermática encontradas neles. Os animais submetidos ao exame 

foram identificados e coletados os dados referentes à data de nascimento de cada 

reprodutor. Procedeu-se a realização do exame clínico geral, avaliando o escore de 

condição corporal, aprumos, cascos, e inspeção do animal em estação e em 

movimento. Na sequência, com o animal contido em tronco, avaliou-se o escroto, 

considerando as condições de pele quanto à lesões, mobilidade, sensibilidade, 

espessura, temperatura e aderências. Foi aferida a CE, e os testículos foram 

avaliados quanto a sua mobilidade, sensibilidade, temperatura e posição. A 

avaliação dos epidídimos abrangeu a sua forma, tamanho e posição. O prepúcio e 

pênis foram avaliados em conjunto, examinando-se a pele quanto á presença de 

lesões, parasitas, e aumento de volume no prepúcio, além de tamanho, mobilidade, 

mucosa e secreções.  

Para a coleta do ejaculado dotou-se o uso do eletroejaculador com a probe 

introduzida no reto do animal, levando a exposição do pênis e a ejaculação através 

de estímulos elétricos. O ejaculado foi coletado em um copo coletor graduado, já 

procedendo as avaliações macroscópicas do sêmen quanto á cor, volume, aspecto e 

odor (sui generis). Em seguida, foram realizadas as avaliações microscópicas 

utilizando um microscópio óptico em aumento de 10X. Nesta etapa, uma gota de 

sêmen foi colocada sobre uma lâmina sem lamínula para observação do 
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turbilhonamento, onde o movimento em massa foi classificado em uma escala de 

zero a cinco. Em seguida, foi avaliado a motilidade classificando-a de acordo com o 

percentual de células espermáticas móveis em uma gota de sêmen sob a lamínula. 

O vigor foi avaliado juntamente com a motilidade aferindo-se a velocidade de 

deslocamento destes espermatozóides em uma escala de zero a cinco. 

Posteriormente foi analisada a concentração espermática na câmara de Neubauer 

utilizando uma micropipeta, contando-se todos os espermatozóides presentes em 5 

quadrados de cada retículo. Foram contados apenas os espermatozóides que se 

apresentavam com a cabeça para dentro dos quadrados, e os que apresentavam 

apenas a cauda dentro do quadrado foram ignorados.  

Para a análise de morfologia espermática foi feita uma estimativa de 

percentual de células normais e patológicas, sendo diluídas amostras em formol-

salino tamponado 1% e em seguida feita uma avaliação quanto a morfologia 

espermática desse ejaculado em microscopia de contraste de fase. Foram contadas 

200 células por lâmina, para definição da porcentagem de espermatozóides normais, 

acrossomo, defeitos de cabeça, gota citoplasmática proximal, peça intermediária, 

cabeça destacada e cauda (FERNANDES et al., 2009). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As médias foram calculadas quanto a CE, motilidade, vigor e turbilhonamento 

espermático dos touros nas idades de 30 até 42 meses, sendo separados em dois 

grupos: 30-32 meses (G1) e 38-42 meses (G2). Os resultados das médias dos 

animais avaliados encontram-se na Tabela 1. 

 Tabela 1. Médias de circunferência escrotal, motilidade, vigor e turbilhonamento de G1 e G2. 

                 IDADE 

(meses) 

   CE (cm)    MOT (%)  VIGOR  TURB  

 

G1 

 

30-32 

  

36,31±2,18 

  

58,63±12,06 

  

2,36±0,55 

  

0,90±1,04 

 

 

G2 

 

38-42 

  

39,82±2,77 

  

66,26±14,93 

  

3,12±1,03 

  

 1,5±1,91 

 

 

G1: 30-32 meses; G2: 38-42 meses; CE: circunferência escrotal; MOT: motilidade; TURB:    
turbilhonamento. 
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Considerando as médias encontradas no G1 os valores calculados quanto a 

CE se aproximaram, mas foram inferiores comparando com o estudo de Zorzo et al. 

(2013) feito com touros da raça Brangus divididos também em dois grupos que 

obtiveram uma média de 38,95 cm nos animais com idade acima de 32 meses.  

No que se refere ao G2, um estudo feito por Menegassi et al. (2011) em 

touros da raça Devon com média de idade de 36 meses, foram encontrados 38,06 

cm de CE. Dágola et al. (2013) obtiveram 40,96 cm, em idade média de 45,33 

meses para touros da raça Bonsmara. Dágola et al. (2013) ainda esclarece que tal 

valor elevado se deve a idade destes animais serem relativamente superiores. 

Almeida (2006) em sua análise de CE encontrou 40 cm em touros também da raça 

Holandesa entre 30 a 60 meses de idade, que foi semelhante em touros desta raça 

quando comparadas as outras citadas.  

Para a motilidade no G1, o valor médio obtido foi de 58,63% chegando 

próximo ao citado por Ferrari et al. (2004) sendo de 64,39% em touros da raça 

Simental, com 30,83 meses de idade. No G2 a motilidade espermática de 66,25% 

ultrapassou o valor encontrado por Almeida (2006), sendo 62,50% em touros de 

raça Holandesa entre 30 a 60 meses de idade.  

Quanto ao vigor, o resultado encontrado nos touros do G1 de 2,36 foi inferior 

ao comparado com o estudo de Carrer Filho et al. (2015) onde utilizou touros da 

raça Braford de idade média de 21 meses constatando em seu trabalho vigor médio 

de 3,95. No G2 o resultado de 3,12 encontrado foi superior a 2,92 encontrado por 

Dágola et al.  (2013), e bem próximo a 4,00 encontrado no estudo de Almeida (2006) 

em touros Holandeses. O turbilhonamento deste estudo para G1 e G2 foi de 0,90 e 

1,5 respectivamente, inferior ao estudo realizado por Dágola et al. (2013) que obteve 

uma média de 1,82. 

Durante a realização do espermograma os 15 touros avaliados apresentaram 

com frequência algumas patologias espermáticas, tais como: cauda fortemente 

dobrada, gota citoplasmática proximal, peça intermediária, cauda dobrada com gota 

e cauda enrolada na cabeça, sendo estas classificadas como defeitos maiores; e 

patologia de cauda dobrada classificada como defeito menor. Defeitos maiores são 

indicativos de infertilidade, doenças testiculares ou epididimárias, e defeitos menores 

se relacionam com anomalias que causam um menor impacto (ARRUDA et al., 

2015). Segundo Zorzo et al. (2013) os fatores que interferem na atividade 
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espermática são: a nutrição, a idade, a hereditariedade e o ambiente. Os defeitos 

espermáticos mais frequentes foram listados na Figura 1.  

 

 

 

 

Figura 1. Porcentagens de touros que apresentaram com frequência as patologias espermáticas. 
 

Nos estudos de Almeida (2006) pôde-se constatar que um dos principais 

defeitos maiores encontrados também foi cauda fortemente dobrada e/ou enrolada. 

Neste trabalho a patologia de cauda dobrada se destacou entre as demais.  Arruda 

et al. (2015) e Fernandes (2012) esclarecem que este defeito espermático ocorre 

devido à redução brusca de temperatura ou choque térmico, sendo mais comum 

quando o sêmen é fixado em formol frio ou quando o esfregaço é preparado em 

lâmina fria, e que quando associado a outros tipos de patologias de cauda, como a 

cauda fortemente dobrada pode estar relacionado a disfunção epididimária por isso 

deve-se tomar as devidas precauções evitando prejuízos na amostra.  

O CBRA possui padrões de classificação quanto os defeitos de morfologia 

espermática dos touros, sendo desclassificados quando atingem >30% de defeitos 

totais, >10% de defeitos maiores, >20% de defeitos menores, >5% de defeitos 

individuais maiores e >10% de defeitos individuais menores. Dos 15 touros 

avaliados, quatro deles foram desclassificados por patologias espermáticas. Um dos 

touros ultrapassou o limite máximo de defeitos totais, e também ultrapassou 5% de 

defeitos individuais maiores sendo cauda fortemente dobrada e cauda dobrada com 

gota, que somadas a outras patologias presentes atingiram mais de 10% do total de 

defeitos maiores. Outros dois touros também ultrapassaram o limite total de defeitos 

[VALOR]

[VALOR]

[VALOR]

[VALOR]

[VALOR]

Cauda fortemente
dobrada

Gota citoplasmática
proximal

Peça intermediária

Cauda enrolada na
cabeça

Cauda dobrada
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maiores, onde estavam presentes acima de 5% as patologias de contorno anormal 

em um deles e gota citoplasmática proximal nos dois. O quarto touro desclassificado 

apresentou apenas a patologia de cauda dobrada com gota acima do limite de 5%, 

já que se trata de uma patologia maior. Nenhum dos touros atingiu o total de defeitos 

menores e defeitos individuais menores. A quantidade de touros que ultrapassaram 

esses limites está expressa na Tabela 2. 

Tabela 2. Quantidade de touros que atingiram o limite padrão de defeitos espermáticos estabelecidos 

pelo CBRA. 

 N° de Touros 

  

DEF. TOTAIS 

 

 1 

DEF. MAIORES 

 

3 

DEF. MENORES 

 

0 

DEF. INDIVIDUAIS MAIORES 

 

4 

DEF. INDIVIDUAIS MENORES 0 

                               DEF: defeitos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta avaliação andrológica, pôde-se constatar que todos os touros da 

raça Holandesa examinados apresentaram diversas patologias espermáticas sendo 

umas mais frequentes e outras menos frequentes e que alguns dos limites 

estabelecidos pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA) foram 

ultrapassados. 
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RESUMO 

A mastite bovina é caracterizada pela inflamação da glândula mamária, causada 
principalmente em decorrência de infecções por Staphylococcus coagulase positivo. 
Esta afecção acomete grande parte do rebanho brasileiro e compromete a produção 
leiteira, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, causando prejuízos 
econômicos e à saúde do homem. É importante a adoção de medidas que possam 
evitá-la, como a utilização de testes para a detecção e tratamento precoce de 
animais acometidos. O uso de antibióticos no tratamento da mastite, durante a 
lactação pode causar alergias e reações tóxicas aos consumidores, de maneira que 
se torna cada vez mais necessária a busca de terapias alternativas, como o uso de 
fitoterápicos no combate dessas bactérias. O presente estudo busca verificar a 
eficácia antimicrobiana in vitro do extrato hidroalcóolico de Punica granatum 
Linnaeus, conhecida como romã, contra Staphylococcus coagulase positivo isolado 
de leite proveniente de animal com mastite. Para tanto, foram utilizadas amostras de 
leite oriundo de duas vacas diagnosticadas com mastite subclínica através do teste 
CMT a partir do qual se isolou a bactéria confirmada por testes bioquímicos. Uma 
vez isolada, foi submetida ao teste de sensibilidade com o extrato hidroalcóolico da 
romã em três diluições. Foi possível observar em todas as diluições testadas efeito 
antimicrobiano do extrato, o que sustenta sua utilização em estudos posteriores para 
determinação de concentração inibitória mínima e atividade in vivo. 

PALAVRAS CHAVE: antimicrobiano, romã, fitoterápico  

1. INTRODUÇÃO 

O leite é uns dos produtos de maior importância na agroindústria brasileira, 

responsável por 6,7 bilhões de reais no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano 

de 2010 (BARBOSA et al., 2010). Em toda extensão territorial do país, a região 

Sudeste possui lugar de destaque na produção leiteira, sendo o estado de Minas 

Gerais responsável por cerca de 30% de toda a média nacional. As regiões de maior 

produção são Triângulo Mineiro seguida da região Sul, Sudoeste Mineiro, e Zona da 

Mata (IBGE, 2012). 

Diversas são as afecções que acometem o rebanho leiteiro e participa no 

declínio dos índices zootécnicos da propriedade, refletindo assim em prejuízos para 

o produtor. Entre estas afecções, a mastite possui destaque, por sua relevância 

econômica e na saúde pública (COSTA et al., 2016). Os prejuízos atribuídos à 
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mastite são provenientes da diminuição da produção de leite, qualidade do produto, 

gastos com assistência veterinária, medicamentos e descarte do leite (COSER et al., 

2012). 

A mastite pode possuir diversas etiologias como, químico, físico e infecciosa. 

No entanto, a infecciosa é a mais comum. Os principais agentes associados a esta 

enfermidade são Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. e coliformes. 

Protocolos de tratamento antimicrobiano apresentam eficácia variável, uma vez que 

as infecções podem apresentar agentes etiológicos diferentes numa mesma 

propriedade, além da existência de cepas resistentes a antimicrobianos (FREITAS et 

al., 2005).  

Diversos estudos com tratamentos fitoterápicos têm sido desenvolvidos no 

país, por se tratar de alternativa barata e muitas vezes com eficácias comparáveis 

aos produtos comerciais (SOUZA et al., 2002). A Punica granatum L., conhecida 

como romã, em especial, é uma planta frutífera e ornamental que possui 

propriedades antibacteriana e anti-inflamatória, já utilizada para o tratamento da 

mastite bovina (FREITAS et al.,2008). 

Tendo em vista esta especificidade, o objetivo deste trabalho foi verificar a 

eficácia antimicrobiana in vitro do extrato hidro alcoólico de Punica granatum L. 

contra Staphylococcus sp. isolado de leite de fêmeas bovinas identificadas com 

mastite subclínica, naturalmente infectadas. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. A Mastite Bovina 

A Mastite bovina caracteriza-se pela inflamação das glândulas mamária, 

decorrente de uma resposta aos agentes físicos, químicos e infeciosos, que reflete 

em sinais como febre, diminuição da produção de leite, endurecimento das 

glândulas mamárias e apatia do animal (CASSOL et al., 2010).  Além dos prejuízos 

econômicos causados, a mastite bovina representa também um risco potencial à 

saúde dos consumidores, ao passo que pode servir de veículo para agentes 

zoonóticos aos seres humanos, desencadear reações alérgicas e efeitos adversos, 

oriundos das alterações causadas pelo uso de antibióticos no controle da infecção 

(CASSOL et al., 2010).  
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Esta enfermidade pode ser classificada de acordo com a presença dos sinais 

clínicos característicos da inflamação, sendo neste caso, caracterizada como mastite 

clínica, ou com a ausência de apresentação clínica como a mastite subclínica que 

pode ser diagnosticada através da contagem células somáticas (CCS) e o Califórnia 

Mastitis Test (CMT) (MELLO-PEIXOTO et al., 2012).  

Por isso, é importante evitá-la, pois é considerada a maior vilã da produção 

leiteira, podendo acarretar a perda dos quartos mamários, comprometendo a 

qualidade do leite pelo risco de veiculação de agentes patogênicos, diminuição de 

caseína, gordura e lactose, além de prejudicar o rendimento industrial e o tempo de 

conservação do produto no mercado (BRIETZKE, 2004).  

 

2.2. Formas Clínicas e Etiologia 

 Independentemente da forma de apresentação da mastite, geralmente estará 

associada às infecções bacterianas (TOOZZETTI et al. 2008). Os microrganismos 

causadores da mastite são divididos em agentes da mastite contagiosa (transmitidos 

através do contato no momento do manejo da ordenha), e agentes da mastite 

ambiental (causados por agentes que ficam nas instalações em que a vaca vive), 

sendo diferenciados principalmente de acordo com sua capacidade de viverem de 

forma comensal nos animais (TOOZZETTI et al. 2008). 

 Os agentes contagiosos são aqueles adaptados a sobreviverem dentro do 

hospedeiro e estão presentes no corpo do animal com ou sem mastite. As bactérias 

que mais comumente causam as mastites são os Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae e Mycoplasma bovis, sendo o Staphylococcus aureus o 

mais frequente nos casos de mastite bovina. Este possui vários fatores de virulência 

que contribuem para a sua persistência no tecido mamário. (MELLO-PEIXOTO et al., 

2012). Os agentes ambientais são mais comumente isolados de infecções clínicas e 

são aqueles não adaptados à sobrevivência no hospedeiro. Neste grupo podemos 

citar Coliformes, Streptococcus uberis e Enterococcus spp (TOZZETI et al., 2008). 

A mastite clínica tem menor participação no rebanho quando comparados à 

subclínica, (SÁ, et al. 2011). No entanto, é mais facilmente detectável por apresentar 

os sinais de inflamação como dor, rubor e edema no úbere além de alterações 

macroscópicas no leite, que podem ser visualizados pelo teste da caneca de fundo 

preto onde é evidenciada a presença de pus no leite (SAEKI et al., 2012).  
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2.3.Diagnóstico e Tratamento 

O diagnóstico da mastite clínica pode ser feito observando os sintomas, como 

inflamação do úbere, aparecimento secreções, sangue e pus. Para diagnóstico da 

mastite subclínica, geralmente utilizam-se testes para auxiliar o diagnóstico, os 

principais são o CMT (Califórnia Mastitis Test), realizado no momento da ordenha, 

no qual utiliza-se uma raquete, que contem quatro cavidades e o reagente CMT, que 

uma vez misturado com o leite, homogeneíza. Após aproximadamente dez 

segundos, pode ser feita a leitura observando-se a consistência da mistura. Além 

desses testes, o CCS (Contagem de células somáticas), que é um exame 

laboratorial para identificar se houve aumento dessas células no leite, pode ser feito 

e, caso haja, é um indicativo de que existe infecção em pelo menos um dos quartos 

mamários do úbere causado por mastite. 

A exigência de alto padrão de qualidade da produção do leite e seus 

derivados determina cada vez mais a busca por alternativas naturais de tratamento. 

É necessário fazer o tratamento da mastite precocemente, pois esta tem maiores 

chances de recuperação e menores chances de proliferação da doença entre os 

animais. É de grande importância o monitoramento dos animais, dos ordenhadores, 

do ambiente, instalações e manejo da ordenha a fim de se minimizar possíveis 

fontes de infecção. (BRITO; BRITO 2002).  

 O tratamento da mastite subclínica se faz utilizando antimicrobianos químicos, 

sendo pouco frequente durante a lactação, pela baixa eficácia dependendo da 

etiologia infecciosa e pela presença de resíduos no leite, proibidos pela legislação 

brasileira. (BRASIL, 2002; RIBEIRO et al., 2003). Na forma subclínica, ao contrário 

da forma clínica, possui detecção mais complexa por não apresentar mudanças 

visíveis no aspecto do leite ou do úbere (PERSSON WALLER et al., 2003). 

Caracteriza-se por alterações na composição do leite, tais como aumento na 

contagem de células somáticas (CCS), aumento nos teores de proteínas séricas; 

diminuição nos teores de caseína, lactose, gordura e cálcio do leite (GIANOLA et al., 

2004); fazendo com que haja menor rendimento na produção de seus derivados, 

além de diminuir o tempo de prateleira do produto (BRADLEY et al., 2002). 

Tratamentos com antimicrobianos convencionais, muitas vezes, não geram 

resultados satisfatórios nos agentes. As bactérias, principalmente Staphylococcus 

aureus, são conhecidas pela sua plasticidade e foram capazes de desenvolver uma 
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série de mecanismos que permitiram torná-las resistentes aos quimioterápicos mais 

utilizados. Desta forma, a disseminação da resistência a antimicrobianos tornou-se 

inevitável, sendo considerado atualmente um problema de saúde pública (LEVY, 

2002).  

Neste cenário, destacam-se os estudos de plantas medicinais nas diversas 

atividades agropecuárias (SOUZA et al., 2013). Nos últimos anos, o aumento pela 

procura de produtos orgânicos vem se intensificando e é inclusive estimulada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), por ser mais acessível economicamente 

pela sociedade (GALDINO, et al., 2012).  

 

2.4. Punica granatum Linnaeus 

A Punica granatum L. é pertencente à família Punicaceae e na medicina 

popular é conhecida como romã, romeira e romãnzeira, sendo muito utilizada como 

planta frutífera, ornamental de parques e jardins. A romã é uma planta originária da 

região do oriente médio. A árvore cresce em regiões áridas e a produção de seu 

fruto se dá no período de fevereiro a setembro. Esta vem sendo utilizada como 

estratégia de tratamento para diversas infecções, inclusive as mastites. (MARTINS, 

1995, JARDINI. 2007).   

Os principais constituintes da romã são alcaloides, taninos, compostos 

fenólicos e flavonoides, substâncias frequentemente relacionadas como 

responsáveis pelas atividades terapêuticas. A poupa e as sementes da romã 

apresentam potencial antioxidante, verificado pela presença de compostos com 

capacidade redutora, identificados pela cromatografia em camada delgada como 

compostos fenólicos. Propriedades antibacteriana e anti-inflamatórias são 

apresentadas pelos extratos de romã e são de grande importância para o tratamento 

da mastite bovina. (LEE et al., 2010, ISMAIL et al., 2012).  

A introdução de novos medicamentos no mercado requer inúmeros estudos. 

Dentre os ensaios laboratoriais, destacam-se os testes para avaliação da atividade 

antimicrobiana e anti-inflamatória. Estes testes são importantes para um diagnóstico 

e tratamento da mastite, evitando danos e prejuízos na produção leiteira, além de 

representar um risco à saúde dos consumidores. 

 

2.5 Staphylococcus spp 
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Staphylococcus é um gênero de bactérias gram-positivas que possuem um 

formato esférico de aproximadamente um micrometro de diâmetro e formam arranjos 

com aspecto de cachos de uvas. São divididos em espécies e subespécies, sendo 

S. aureus a espécie típica e principal patógeno dentro do gênero. A capacidade de 

produzir coagulase classifica as espécies em dois grupos: os Staphylococcus 

coagulase positivos (ECP), incluindo S. aureus subsp aureus; S. aureus subsp 

anaerobius; S. hyicus; S. lutrae; S.intermedius; S. pseudintermedius; S.schleiferi 

subsp coagulans e S. delphini e os Staphylococcus coagulase negativos (ECN), 

incluindo todas as demais espécies. Pode ser encontrado na pele e nas mucosas 

(GOMES, 2013). 

S. aureus e outros Staphylococcus produzem muitas proteínas extracelulares 

associadas às células do hospedeiro. Essas proteínas são importantes na 

colonização e no crescimento bacteriano nos vários tecidos, causando infecções. 

(Gomes,2013). S. aureus É considerado a espécie mais patogênica e pode ser 

detectada através de resultados positivos nos testes de coagulase, catalase e 

DNase (ZAFALON, 2009). 

3. METODOLOGIA 

3.1. Preparo do extrato 

 Os frutos da romã foram coletados em um único dia no município de Granada, 

distrito de Abre Campo, no dia 22/03/2017, no final da manhã, com temperatura de 

25°. Colheu-se frutos que apresentavam coloração vermelho escura com manchas 

amarronzadas, casca endurecida caracterizando frutos maduros.  Logo após, o 

material foi levado para o laboratório da Faculdade UNIVERTIX, em Matipó – MG, 

onde os frutos foram bem higienizados, descascados e pesados 400gr da casca do 

fruto e colocados em 1600ml de álcool a 70% para obtenção do extrato hidro 

alcoólico das cascas da romã. Essa mistura foi armazenada em temperatura 

ambiente por cinco dias. Após esse período, a solução foi filtrada em gaze e 

incubada em banho Maria (45°C) até a evaporação do etanol. Em seguida estocada 

em recipientes adequados à temperatura de 4°C até seu uso.  
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3.2. Amostras 

 Inicialmente foram identificados animais portadores de mastite subclínica 

através do CMT (Califórnia Mastitis Test) como na Figura 1. O teste foi realizado 

segundo as instruções do fabricante do reagente (TADABRAS).  

       Foram coletadas seis amostras de leite em frascos estéreis, realizadas 

imediatamente antes da ordenha, sendo cada uma proveniente de um teto 

identificado com mastite subclínica pelo teste CMT. Essas seis amostras são 

provenientes de três vacas diferentes com dois tetos acometidos em cada uma 

delas.  

 

3.3. Avaliação microbiológica 

Inicialmente foi feita uma avaliação quanto à presença de Staphylococcus 

spp. através da inoculação de 1 ml do leite em meio seletivo (ágar Manitol Salgado). 

Em seguida, as placas inoculadas foram incubadas em uma estufa a 36°C em 

aerobiose. As placas foram observadas com frequência, em diferentes intervalos de 

tempo até 24hr após a inoculação. Foram consideradas colônias típicas aquelas que 

apresentaram coloração branca a amarelada com presença de halo amarelado ao 

redor das colônias, segundo recomendação do fabricante (HIMEDIA).  

Uma colônia típica de cada placa dos meios seletivos foi estriada em meio 

Brain Heart Infusion (BHI) não seletivo, a fim de isolar a cultura pura de uma dessas 

colônias, e, após 24hr, a cultura pura foi submetida a coloração de GRAM e aos 

testes complementares de coagulase, DNase e cataláse.  

Para realização do teste de coagulase foi utilizado o kit CoaguPlasma 

(Laborclin), em que a formação de coâgulo indica resultado positivo. O teste da 

cataláse realizou-se com adição de três gotas de peróxido de hidrogênio 3%, após o 

qual a formação de bolhas indica resultado positivo. O teste de DNase foi realizado 

em ágar DNase (KASVI) no qual, após cultura da colônia por 24hr, a adição de ácido 

clorídrico 0,1N promove formação de halo transparente ao redor da colônia positiva 

ao teste. 

Uma colônia de Staphylococcus coagulase positiva, identificada nos testes 

anteriores, foi selecionada para realização do teste de sensibilidade utilizando-se o 

extrato de Punica granatum Linnaeus. 
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3.4. Teste de sensibilidade 

      Foi realizado o teste de sensibilidade com o extrato seco diluído em água 

destilada nas concentrações de 1%, 10% e 50%. Para isto, utilizaram-se placas com 

ágar Muller Hinton solidificado em que uma alíquota da cultura bacteriana diluída em 

solução (0,85%) com grau de turvação semelhante ao tubo número 5 da Escala Mac 

Farland (aproximadamente 1500x106 células/ml) foi inoculada em toda a superfície 

da placa. Posteriormente foram realizados furos de 8 mm nos quais foram 

depositados 40 µl de solução do extrato diluído e as placas incubadas a seguir a 

36°C por 18 hs. Uma placa controle foi feita utilizando-se a mesma diluição 

bacteriana para teste frente aos antimicrobianos amoxicllina, gentamicina e 

oxitetraciclina. Para comparação do resultado entre estas bases e o extrato será 

subtraído do diâmetro alcançado com o extrato 2 mm referentes ao tamanho padrão 

dos discos de inibição (6mm). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No rebanho selecionado para coleta de amostras foi possível identificar vários 

animais que apresentavam mastite subclínica identificada pelo CMT (Figura 1).  

 

Figura 1: Califórnia Mastitis Test na identificação de mastite subclínica, apresentando pequeno grau 

de coagulação em todos os quadrantes. 
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       A partir das amostras de leite foi possível verificar em todas as placas com o 

meio seletivo o crescimento de colônias típicas de Staphylococcus. A concentração 

elevada de sal é uma eficiente marca de seleção para colônias deste gênero, porém 

não fornece dados a respeito da espécie (Ataíde et al. 2008). 

       Para confirmação do gênero Staphylococcus, à coloração de Gram, em que 

foram visualizadas formas de cocos isolados, aos pares e/ou agrupados em forma 

de cachos de uva (Figura 2). A partir desta avaliação, foram realizados outros testes 

complementares para confirmação de gênero. 

 

Figura 2: Fotomicrosciopia das colônias coradas por Gram, com características que sugerem 

presença de Staphylococcus spp. 

      Os Resultados da coagulase, catalase e DNAse foram todos positivos para as 

colônias testadas (Figura 3), caracterizando o crescimento de Staphylococcus 

coagulase positivo, dentre os quais a principal espécie é o S. aureus. O isolamento e 

identificação do Staphylococcus aureus em laboratório e a análise in vitro é 

importante para que se tenha o diagnóstico e o controle da mastite através dos 

tratamentos adequados. Além disso, riscos da transmissão de bactérias resistentes 

para o homem é extremamente efetivo através da alimentação (MOTA, et. al., 2005). 

Staphylococcus aureus é o mais encontrado e um dos mais perigosos 

agentes causadores da mastite bovina, o que explica sua presença em todas as 

amostras, principalmente por serem amostras provenientes de uma mesma 

propriedade. Isso pode aumentar a chance de um mesmo agente estar disseminado 
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entre os animais com a mastite subclínica. Esta bactéria destaca-se como principal 

agente etiológico da forma subclínica da doença (SAEKI et al. 2012). 

 

   

Figura 3: A – Teste de coagulase revelando formação de coágulo em todas as amostras; B – teste de 

DNAse apresentando halo transparente ao redor da colônia. 

Esta espécie é considerada a mais virulenta do gênero Staphylococcus, 

devido à formação de toxinas, enzimas mediadoras de invasão tecidual, e 

sobrevivência no sítio da infecção devido à formação de biofilmes no tecido 

infectado, protegendo as bactérias da ação fagocitária do sistema imunológico, o 

que aumenta a prevalência e resistência contra os antimicrobianos utilizados (RAZA 

et al. 2013). Estes fatores, quando analisados conjuntamente com a necessidade de 

descarte do leite, pela presença de resíduos de antimicrobianos químicos dificultam 

a intervenção terapêutica durante a lactação.  

      Raza et al., (2013) relataram que 85% a 98,9% das estirpes, por eles 

avaliadas, produziram este biofilme, prejudicando a resposta imunológica dos 

animais e favorecendo a persistência da mastite subclínica. Silva (2012) considerou, 

ainda, a formação de abscessos na glândula mamária que dificultam o processo de 

cura e diminuem a produção leiteira. Características como a virulência de 

Staphylococcus aureus contribuem para a resistência deste microrganismo no tecido 

mamário. Dessa forma, ele pode causar infecções de longa duração com tendência 

para cronicidade, apresentando baixas taxas de cura (SABOUR et al. 2004).  

A B 
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       Este microrganismo possui a capacidade de sobrevivência intracelular, assim, 

o antibiótico não atinge o foco da infecção (SILVA et al., 2012). Nesse sentido, esses 

animais portadores de mastite subclínica permanecem sem tratamento, porém 

participando das ordenhas, sendo fonte de contaminação e disseminação da doença 

no rebanho. A alternativa, nesse caso, seria o produtor buscar soluções naturais que 

possibilitem tratar a doença, porém sem gerar descarte do leite (ALMEIDA et al., 

2011). Vale ressaltar também que o uso inadequado de antibióticos no tratamento 

pode gerar o surgimento de cepas microbianas resistentes (MEDEIROS et al., 

2009).  

       A sensibilidade dos isolados microbianos foi determinada utilizando o teste de 

difusão e com observação de zonas de inibição em todas as diluições (Figura 4).  

   

Figura 4: Formação de halos de inibição nas concentrações de 1% (A), 10% (B) e 50% (C) do extrato 

de romã contra Staphylococcus coagulase positivo. 

Os valores medidos dos halos de inibição são encontrados na Tabela 1, onde 

observa-se aumento no diâmetro do halo de acordo com aumento da concentração. 

Entretanto, este aumento não é expressivo, o que sugere que a atividade 

possivelmente não seja aumentada de forma eficiente em diluições mais 

concentradas do extrato. 

Tabela 1: Diâmetros dos halos de inibição observados ao teste de sensibilidade ao 
extrato de Punica granatum L. 

Concentração do extrato Diâmetro do halo de inibição (mm) 

1% 21 

B A C 
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10% 24 

50% 26 

  

A tendência de exigência de alto padrão de qualidade da produção do leite e 

seus derivados determina cada vez mais a busca por alternativas naturais de 

tratamento (Trevisan et al. 2009). Em consequência disso, a utilização de extratos 

de ervas medicinais tem sido encorajada nas diversas atividades da agropecuária 

(SOUZA et al. 2013). Os medicamentos fitoterápicos começam a ganhar cada vez 

mais espaço no tratamento veterinário. Nos últimos anos, o aumento pela procura de 

produtos orgânicos vem se intensificando. Além disso, a utilização de plantas 

medicinais, tais como a Punica granatum Linnaeus, testada neste estudo, vem cada 

vez mais sendo estimulada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por ser 

acessível economicamente a grande parte da população.  

Em torno de 80% da população dos países em desenvolvimento utiliza este 

tipo de medicamento (GALDINO et al. 2012,; SOUZA et al. 2013). As plantas têm 

sido valorizadas como produtos naturais importantes para a manutenção da saúde 

humana, especialmente na última década, com a realização de muitos estudos 

sobre terapias naturais (CORRÊA et al., 2008). As propriedades terapêuticas dos 

princípios e medicamentos fitoterápicos começam a ganhar cada vez mais espaço 

no tratamento veterinário, e profissionais adeptos da fitoterapia revelam alta 

frequência de sucessos em tratamento de parasitoses e enfermidades infecciosas, 

inclusive em tratamentos de mastites (COSTA, et.al.,1985). 

A amostra de Staphylococcus foi ainda testada frente três bases comerciais, 

conforme observa-se na Tabela 2. Das três bases testadas, a cepa foi resistente a 

duas, o que ressalta o potencial da utilização do extrato da romã no tratamento das 

infecções por Staphylococcus, uma vez que apresentou eficácia contra cepa que já 

apresenta multirresistência. 
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Tabela 2: Diâmetros dos halos de inibição mensurados utilizando-se discos de difusão comerciais e 
seu diâmetro padrão determinado pelas Normas de Desempenho para Testes de Sensibilidade 
Antimicrobiana (2002). 
 

Base Diâmetro do halo (mm) Diâmetro para cepa sensível 

Amoxilina 12 >29 

Gentamicina 23 ≥16 

Oxitetraciclina 7 ≥19 

 

Ao comparar as tabelas 1 e 2, é possível observar a eficácia obtida com o 

extrato de romã, visto que o halo de inibição a partir da diluição de 10% foi 

semelhante ao halo da única base comercial testada, para qual a cepa foi 

considerada sensível (Gentamicina). Este resultado demonstra provável eficácia do 

extrato contra cepas de Staphylococcus coagulase positiva, superior até mesmo à 

de antimicrobianos químicos.  

Em comparação com as demais bases utilizadas no teste controle, os 

diâmetros dos halos indicam que a bactéria é sensível ao extrato da romã, sugerindo 

que a sua utilização pode ser útil para o tratamento de infecções causadas por 

Staphylococcus spp. No presente estudo, todas as diluições do extrato 

apresentaram efeito sobre a cepa isolada, sendo necessários mais estudos para 

determinação da Concentração Inibitória Mínima. Os resultados sugerem que o 

extrato de Punica granatum L. exibe grande potencial para inibir o crescimento do 

Staphylococcus coagulase positivo e sua utilização em estudo para desenvolvimento 

de novos fármacos para tratamento da mastite bovina. 

 

5. CONCLUSÃO  

Os resultados observados neste trabalho indicam que o extrato hidro alcoólico 

de Punica granatum L. possui atividade antimicrobiana em diferentes concentrações 

sobre Staphylococcus coagulase positivo isolado em casos de mastite subclínica 

bovina. O extrato apresentou halos de inibição maiores que os formados por duas 

das três bases testadas de antimicrobianos comerciais, sugerindo assim seu 
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potencial para futuros trabalhos e desenvolvimento de novos fármacos para 

utilização clínica. 
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AVALIAÇÃO DA DOR PÓS-OPERATÓRIA DE CADELAS SUBMETIDAS À 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA PELO LINHA MÉDIA OU PELO FLANCO  

Acadêmicas: Janaína Geralda Vieira Lage Richelle Fernandes Lima Costa Alves 
Orientadora: Vanessa Guedes Pereira 

 

RESUMO 

A ováriosalpingohisterectomia é a técnica cirúrgica mais frequente em cadelas 

sendo realizada com o objetivo de evitar a reprodução e tratar algumas patologias. 

Objetivou-se avaliar a dor pós-operatória de cadelas submetidas à OSH pela linha 

média e pelo flanco. Foram utilizadas seis cadelas que foram divididas em dois 

grupos. Os animais foram pré-medicados com acepromazina e morfina, induzidos 

com propofol e a manutenção anestésica foi realizada com isoflurano. A avaliação 

da dor foi realizada através da escala visual analógica e pela escala de dor da 

Universidade de Melbourne no momento basal e até 12 horas após o término da 

cirurgia. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

experimentais com relação à frequência cardíaca, frequência respiratória, 

temperatura corporal e escores de dor. Os animais submetidos à OSH pelo flanco 

receberam maior número de resgate analgésico no período pós-operatório. A OSH 

pelo flanco promove menor necessidade de analgesia pós-operatória em cadelas 

pré-medicadas com acepromazina e morfina. 

PALAVRAS-CHAVE: Analgesia, escala de dor, cães. 

1- INTRODUÇÃO  

A ovário salpingohisterectomia (OSH) é o procedimento cirúrgico mais 

frequente nas clínicas veterinárias. Sendo indicada para prevenir tumores mamários, 

ajudando ter um controle de natalidade, tratar patologias uterinas, vaginais e 

ovarianas (QUESSADA et al. 2009).  

Existem várias técnicas cirúrgicas para a realização da OSH em cadelas. As 

vias de acesso mais utilizadas para realização desta técnica é celiotomia retro 

umbilical e pelo flanco, em cadelas e gatas, sendo a abordagem na linha média 

ventral a mais usual (RODRIGUES et al., 2012). 

A técnica realizada pelo flanco é uma técnica alternativa, na qual ocorre um 

menor trauma cirúrgico, quando comparado com a técnica realizada pela linha 

média além de menor riscos de evisceração, menor tempo de hospitalização, de 

estresse ao paciente e menor ocorrência de dor pós-operatório (RODRIGUES et 

al.2012). 
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Durante a OSH, a resposta inflamatória da ovariectomia acrescenta a 

liberação de prostaglandinas que estimulam os nociceptores, transformando em um 

processo doloroso, a sensação da dor após a intervenção cirúrgica ocorre devido à 

manipulação dos órgãos abdominais (BASSO et al. 2014). 

A diminuição da dor pós-operatória e suas possíveis complicações constitui 

um dos grandes desafios do anestesista veterinário. Em relação às técnicas 

apresentadas, são realizadas comparações da dor em diversos tipos de 

procedimentos, sendo um grande indicador do grau do bem-estar nas diferentes 

situações. Mesmo a dor estando ligada a intervenções cirúrgicas, durante o período 

pós-operatório também pode haver casos de sofrimentos, e com isso as sensações 

dolorosas podem evoluir para grau crônico (SILVA, 2013). 

Além disso, a dor é um mecanismo de proteção, mas quando não 

corretamente tratada e diagnosticada ela passa de um mecanismo fisiológico para 

um mecanismo patológico, promovendo alterações de comportamento, como 

estresse, mudança de comportamento, alterações dos parâmetros vitais, podendo 

ocasionar reflexos negativos e ameaçando a estabilidade fisiológica (GAYNOR & 

MUIR, 2009). 

 Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dor pós-operatória de 

cadelas submetidas à OSH pela linha média ou pelo flanco. 

 

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Fisiopatologia da dor 

A dor é definida como uma sensação desagradável, e ela está associada 

também com dano tecidual real ou potencial. Esta definição é de uso limitado para 

os animais, pois depende de um auto relatório do animal capaz de apresentar essa 

sensação (POHL, 2014). 

O processo nociceptivo se inicia quando determinado estímulo nocivo, pode 

ser químico, térmico, mecânico ou elétrico. Esses receptores são terminações 

nervosas livres das fibras Aδ e C, eles podem ser encontrados nas extremidades 

dos nervos sensoriais, trabalhando como transdutores pela conversão do estímulo 

nociceptivo em um potencial de ação. Após os estímulos, os canais iônicos antes 

bloqueados se tornam aberto, a despolarização da membrana plasmática e geração 
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do potencial são ocasionadas pela transformação no influxo de sódio ou cálcio ao 

longo de um gradiente de difusão (SILVA, 2013). 

 Os sinais elétricos são transmitidos, na sequência de potenciais de ação, por 

neurônios aferentes dos tipos Aδ e C em sentido ao corno dorsal da medula 

espinhal, onde ocorre a modulação. Os axônios das fibras nociceptivas aferentes 

entram na substância cinzenta do corno dorsal da medula espinhal, onde realizam a 

sinapse com Inter neurônios. O corno dorsal da medula espinhal é arranjado em seis 

lâminas, que acionam a informação sensorial (SILVA, 2013).  

Sendo assim, formas críticas de dor procedem da perseverança dos impulsos 

aferentes, da perda de modulação inibitória descendente e da intensificação das 

células da glia ou micróglia. Ocorrendo a ativação e liberação de elementos 

intracelulares das células lesionadas, pode ocorrer ativação e aumentar a 

sensibilidade dos nociceptores periféricos (KLAUMANN et al., 2008). 

A dor pode ser classificada em fisiológica ou patológica. A dor fisiológica se 

refere à recepção de estímulos, pois depende dos receptores periféricos, sendo eles 

calor, frio, ou aspectos irritantes frios ou elétricos, um tipo de dor que o animal sente 

quando tocado, beliscado, ou pegado de maneira agressiva, sendo essa dor 

diretamente relacionada a retornos de reflexos de retirada. A dor patológica nem 

sempre existe a presença e resposta de estímulos, ela pode acontecer na ausência 

deles também, é com isso leva a uma resposta exagerada e prolongada. O processo 

agudo da dor patológica tal como na dor fisiológica, ocorre sobre proteção e com 

isso não utiliza a região afetada. Além disso, comportamentos não esperados 

(agressão ou fuga) são normais, mesmo com a utilização de fármacos analgésicos 

(MUIR, 2009). 

 

2.2 Avaliação da Dor 

Qualquer que seja a origem da dor, o médico veterinário deve começar com 

uma avaliação física cuidadosa para identificar qualquer área que cause desconforto 

e assim indicar uma tática para o tratamento. Os maiores desafios para o clinico, é a 

falta de ferramentas objetivas e simples para mensurar a dor animal. Contar com a 

ajuda e disposição do proprietário do animal é fundamental e muito importante, pois 

ele pode fornecer informações sobre o estado geral, o grau de atividade e conforto 

no dia-a-dia do paciente (MICH & HELLYER, 2009). 



76 
 

As alterações que podem indicar a presença de dor incluem vocalização, 

agitação, agressão, diminuição do apetite, e posturas anormais e claudicação 

(FIRTH & HALDANE, 1999). 

Os vários sistemas e escalas viventes para a avaliação de dor envolvem o 

uso de métodos objetivos e individuais, não existindo um método padrão. A 

adequação dos métodos e a prática do médico veterinário tornarão a avaliação mais 

eficaz, permitindo o sucesso do tratamento e melhorando a qualidade de vida dos 

pacientes, inclusive aqueles acometidos por condições não cirúrgicas como 

osteoartrite, trauma e neoplasia óssea (POHL, 2011). 

Existem muitas escalas de dor validadas e em uso mundialmente, portanto, a 

escolha e avaliação da dor no animal é realizada com base exatamente nos 

parâmetros já citados que se alteram durante um estímulo doloroso: fisiológicos 

(frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial) e comportamentais 

(mudanças na expressão facial, estado de sono e vigília, choro e movimentos 

corporais). Esta avaliação deve ser considerada de modo que o paciente receba as 

medidas necessárias para redução de seu sofrimento (MICH & HELLYER, 2009). 

 A escala de dor da Universidade de Melbourne compara respostas 

comportamentais e fisiológicas particulares, divididas em seis categorias ou 

parâmetros correlacionados com a dor, incluindo parâmetros fisiológicos, reposta á 

palpação da ferida cirúrgica, atividade, estado mental, postura e vocalização, aos 

quais são atribuídos valores numéricos de zero a três que indicam comportamento 

opostos a sinais de dor (valor zero); comportamento que não é oposto a sinal de dor, 

mas também não é indicativo de dor (valor um); comportamento indica dor ligeira ou 

moderada (valor dois) ou comportamento que indica dor intensa (valor três) (Horta et 

al., 2014). A classificação final obtém-se com a somatória dos números atribuídos 

pelo observador a cada descrição, e ela pode ser classificada total mínima zero e a 

máxima total possível é 27 pontos (MICH & HELLYER, 2009). 

As diversas categorias contam com diferentes observações comportamentais 

que esclarece o limite, a interpretação, e a propensão do observador, tem uma 

sensibilidade maior que outras escalas como EVA ou Escala categórica numérica 

ECN (GAYNOR & MUIR, 2009). 

A escala visual analógica (EVA) trata-se de uma forma de pontuação semi objetiva 

empregado para quantificar a intensidade da dor (GAYNOR & MUIR, 2009). A EVA 
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compara-se numa linha reta de 100mm de dimensão que apresenta a intensidade da 

dor do paciente de acordo com o ponto marcado na escala, sendo que aparecendo 

valores variando, zero e 100mm, classificam, simultaneamente, a diminuição da dor 

ou o aumento da dor (HELLYER et al., 2007, RIALLAND et al., 2012).  

3- METODOLOGIA  

Este projeto foi submetido à Comissão de Ética para Uso de Animais (CEUA) 

da Faculdade Vértice – UNIVÉRTX e foi realizado no Hospital Escola Gardingo, na 

Faculdade Vértice Univértix – Matipó. Os proprietários estavam cientes da 

participação dos seus animais no estudo e assinaram termo de livre consentimento. 

 

3.1. Animais  

Foram utilizadas seis cadelas, clinicamente sadias selecionadas a partir da 

avaliação clínica geral no pré-operatório, e normalidade dos exames laboratoriais: 

hemograma completo, dosagem de ureia, creatinina, alanina aminotransferase (ALT) 

e aspartato aminotransferase (AST). 

 

3.2. Período pré-operatório e protocolo anestésico  

Previamente ao procedimento cirúrgico os animais foram submetidos em 

jejum alimentar por 8 horas e jejum hídrico por 4 horas e foram acomodadas em 

gaiolas individuais para aclimatação com o ambiente até o momento do preparo 

anestésico. 

Foram avaliados os parâmetros basais (T0), incluindo frequência cardíaca 

(FC), frequência respiratória (FR), temperatura corporal (TC), e avaliação da dor com 

a EDUM e EVA. Os pacientes receberam medicação pré-anestésica (MPA) 

Acepromazina 0,2% (0,04 mg/kg) associada à Morfina 1% (0,4 mg/kg) intramuscular, 

em seguida foi realizada tricotomia da região abdominal ventral, flanco esquerdo e 

direito e a região da veia cefálica.  A cateterização foi realizada na veia cefálica, com 

cateter 20G e administração da fluido terapia com ringer lactato na taxa de 

10mL/kg/h. 

Em seguida, foi realizada a indução anestésica com propofol na dose de 

2mg/kg intravenoso até a perda dos reflexos palpebrais, para intubação orotraqueal. 

Imediatamente a intubação, a sonda endotraqueal com cuff foi conectada ao circuito 

circular valvular para a administração de isoflurano diluído em 100% de oxigênio por 
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meio de vaporizador calibrado, sendo este ajustado para a manutenção do plano 

anestésico compatível com o procedimento cirúrgico. Os animais foram mantidos em 

ventilação mecânica para a manutenção da normocapnia e foram aquecidos com 

colchão térmico. Durante todo o procedimento cirúrgico, os animais foram 

monitorados com monitor multiparamétrico avaliando-se frequência cardíaca (FC), 

eletrocardiograma, saturação de oxihemoglobina (SpO2), e pressão arterial não 

invasiva pelo método oscilométrico, capnografia e temperatura retal (TR). 

 

3.3. Avaliação da dor pós-operatória  

Os escores de dor foram obtidos uma hora após a extubação (T1) e 2, 4, 6, 8 

e 12 horas após o término do procedimento cirúrgico (T2, T3, T4, T5, T6 e T7, 

respectivamente). As características comportamentais dos animais foram avaliadas 

desde a consulta pré-operatória antecedente ao estudo para evitar que 

comportamentos característicos dos animais fossem interpretados como sinais de 

dor. 

A dor foi avaliada através da “Escala de dor da Universidade de Melbourne” - 

EDUM (Quadro 02), segundo adaptação de Mich & Hellyer (2009) e pela Escala 

Analógica Visual (EAV). Na EDUM, os parâmetros fisiológicos e comportamentais 

são pontuados através de escores que podem somar entre 0 a 27 pontos, no qual 

zero representa “ausência total de dor” e 27 “dor máxima possível”. A avaliação da 

dor pós-operatória foi realizada em três etapas. Primeiramente, o animal foi 

observado em frente à gaiola onde ficaram acomodados. Em seguida, a porta da 

gaiola foi aberta e foi observada a reação do animal na presença do avaliador. Na 

última etapa da avaliação, o animal foi, de forma sequencial, chamado pelo nome, 

encorajado a se levantar e andar pelo recinto para então ser manipulado pelo 

avaliador.  

Os animais que apresentaram escores de dor igual ou superior a nove pontos 

na EDUM ou receberam analgesia suplementar com o tramadol na dose de 5mg/kg 

por via intramuscular. Também foi anotado o número de vezes em que foi realizada 

a analgesia suplementar em cada grupo.  
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Quadro 1: Escala de Dor da Universidade de Melbourne, adaptado de Mich & 
Hellyer, 2009. 

Categoria Descritor Escore 

1-Dados fisiológicos   

a. Dados fisiológicos dentro da margem de 
referência 

0 

b. Pupilas dilatadas 2 

c. Escolha somente 
uma. 

Aumento percentual da frequência cardíaca 
em relação à taxa pré-procedimento 

 

 >20% 1 

 >50% 2 

 >100% 3 

d. Escolha somente uma Aumento percentual da frequência 
respiratória em relação à taxa pré-
procedimento 

 

 >20% 1 

 >50% 2 

 >100% 3 

e. Temperatura retal excede a margem de 
referência 

1 

f. Salivação 2 

2. Resposta à palpação 
(escolha somente uma) 

Sem alteração do comportamento pré-
procedimento 

0 

 Protege-se/Reage*quando tocado 2 

 Protege-se/Reage* antes de ser tocado 3 

3. Atividade Em repouso:  

 Dormindo 0 

 Semiconsciente 0 

 Acordado 1 

 Comendo 0 

 Inquieto (movimenta-se continuamente, 
levantando e baixando). 

2 
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 Rolando, movimentando-se violentamente. 3 

4. Estado mental 
(escolha somente uma) 

Submisso 0 

 Abertamente amigável 1 

 Cauteloso 2 

 Agressivo 3 

5. Postura   

a. Guarda ou protege a área afetada (inclui 
posição fetal) 

2 

b. Escolha somente 
uma. 

Decúbito lateral 0 

 Decúbito esternal 1 

 Sentado ou em estação, cabeça para cima. 1 

 Em estação, cabeça para baixo. 2 

 Movimentando-se 1 

 Postura anormal (Ex: posição de oração ou 
com o dorso curvado) 

2 

6. Vocalização # 
(escolha somente uma) 

Nenhuma vocalização 0 

 Vocaliza quando tocado 2 

 Vocaliza intermitente 2 

 Vocalização contínua 3 

O escore total mínimo possível é 0 e o escore de dor máximo possível é 27 pontos. 
*Inclui virar a cabeça em direção à área afetada, mordiscar, lamber ou coçar a ferida; 
morder o manipulador ou musculatura tensa e uma postura de proteção. # Não inclui 
latido de alerta. 

 

3.4. Liberação dos animais após o estudo  

Após o último momento de avaliação (12 horas após o término do 

procedimento cirúrgico), os animais receberam tramadol na dose de 5mg/kg 

administrado por via subcutânea, independente do escore do dor atribuído em T7. 

Foi prescrito aos animais Dipirona na dose de 25mg/kg por via oral, a cada 8 horas, 
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por três dias. Todos os animais retornaram ao hospital veterinário com cerca de 10 

dias após o procedimento cirúrgico para a retirada dos pontos. 

 

3.5 Análise estatística 

Para verificar a normalidade dos dados, foi realizado o teste Shapiro-Wilk. Os 

dados foram submetidos ao teste Two Way Repeated Measures ANOVA para a 

comparação entre os grupos experimentais e os tempos de avaliação dentro de 

cada grupo. Havendo diferença estatística foi aplicado o teste de Tukey.  

Para avaliação dos escores de dor, foi realizado o teste não paramétrico 

Kruskal-Wallis e havendo diferença estatística, foi realizado o teste Student-

Newman-Keuls. Todos os testes foram realizados por meio do programa estatístico 

SigmaPlot 12.5, sendo adotado o grau de significância de 5% (p<0,05). 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos parâmetros cardiovasculares e respiratórios estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

 

 

Tabela 1:  Média e desvio padrão da frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) 

e temperatura retal (TR) de cadelas pré-medicadas com acepromazina e morfina, 

anestesiadas com propofol e isoflurano e submetidas à OSH pela linha média (G1) ou pelo 

flanco (G2). 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 

FC         

G1 106±29 
Aa 

118±45 
Aa 

101±11 
Aa 

94±14 
Aa 

91±3 
Aa 

90±4 
Aa 

90±12 
Aa 

101±1 
Aa 

G2 120±24 
Aa 

125±23 
Aa 

100±3 
Aa 

96±22 
Aa 

100±31 
Aa 

102±24 
Aa 

101±16 
Aa 

105±17 
Aa 

FR         

G1 70±29 
Aa 

36±13 
Aa 

37±15 
Aa 

37±16 
Aa 

34±14 
Aa 

37±12 
Aa 

30±13 
Aa 

40±0 
Aa 

G2 41±6 
Aa 

33±14 
Aa 

27±10 
Aa 

41±20 
Aa 

27±10 
Aa 

33±10 
Aa 

34±9 
Aa 

32±9 
Aa 

TR         
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G1 38±0,4 
Aa 

36±0,1 
Aa 

38±0,7 
Aa 

37±0,7 
Aa 

37±0,4 
Aa 

37±0,3 
Aa 

37±0,1 
Aa 

38±0,3 
Aa 

G2 38±0,3 
Aa 

36±0,9 
Aa 

37±0,4 
Aa 

37±0,8 
Aa 

37±0,7 
Aa 

38±0,3 
Aa 

37±0,7 
Aa 

37±0,2 
Aa 

Letras iguais maiúsculas na coluna, os tratamentos não diferem entre si e letras iguais 
minúsculas nas linhas, os tratamentos não diferem na comparação entre os tempos 
(p<0,05). 

 
 
 

Figura 1: Valores médios da FC (bpm) de cadelas pré-medicadas com acepromazina e 
morfina, anestesiadas com propofol e isoflurano e submetidas à OSH pela linha média (G1) 
ou pelo flanco (G2). 
 
 
 

Com relação à FC não houve diferença significativa na comparação entre os 

grupos experimentais, nem ao longo do tempo dentro de cada grupo, sendo que 

este parâmetro se manteve dentro dos padrões fisiológicos para a espécie que, 

segundo Feitosa (2014), varia de 60 a 160 batimento por minuto. Este resultado 

demonstra que, mesmo que alterações na frequência cardíaca possam ser mais 

fidedignas se associadas às alterações comportamentais, os parâmetros fisiológicos 

isoladamente não são específicos para diferenciar dor de ansiedade e medo, pois 

estas condições podem influenciar o sistema cardiovascular. Além disso, o uso da 

morfina na medicação pré-anestésica pode ter influenciado o resultado deste 

parâmetro, pois, segundo Kukanish (2011) a frequência cardíaca é afetada por 

fármacos analgésicos como opioides e agonistas α2, que pode diminuir a frequência 

cardíaca independente dos efeitos analgésicos promovidos por estes fármacos. 
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Figura 2: Valores médios da FR (mpm) de cadelas pré-medicadas com acepromazina e 
morfina, anestesiadas com propofol e isoflurano e submetidas á OSH pela linha média (G1) 
ou pelo flanco (G2). 
 
 

Não houve diferença estatística na avaliação da frequência respiratória, no 

entanto, as maiores médias deste parâmetro foram observadas no momento basal, o 

que pode ser explicado devido ao estresse, contenção e preparo inicial dos animais. 

Comassetto et al., (2017) cita que o estresse causa um grande desequilíbrio 

funcional levando ao animal apresentar alterações de postura e no comportamento, 

como agressividade, por exemplo, por este motivo é de grande importância 

acomodar-se o animal ao ambiente hospitalar, contribuindo na mensuração dos 

parâmetros fisiológicos, tanto no período pré-operatório como no pós-operatório. 

 

 
Figura 3: Valores médios da TR (ºC) de cadelas pré-medicadas com acepromazina e 
morfina, anestesiadas com propofol e isoflurano e submetidas à OSH pela linha média (G1) 
ou pelo flanco (G2). 
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Não foram observadas diferença significativa na avaliação da temperatura 

retal dos animais do estudo, porém, em ambas as técnicas cirúrgicas, ocorreu menor 

média deste parâmetro em T1, sendo o período após a extubação, que pode ser 

explicado devido ao efeito de alguns fármacos utilizados na anestesia. A ocorrência 

de hipotermia é comum quando opioides são usados durante a MPA, na presença 

de outras drogas depressoras do sistema nervoso central (LAMONT et al., 2000). 

Além disso, fármacos como a morfina, acepromazina e anestésicos gerais, como os 

utilizados neste trabalho, promovem redução de temperatura devido à ação 

vasodilatadora e depressora dos mecanismos de termorregulação do hipotálamo 

(FREITAS et al., 2008), levando a uma redução na temperatura quando comparada 

a animais não anestesiados (VANNI, BRAZ, 1999; BIAZZOTTO et al., 2006). 

Na avaliação da dor pós-operatória, optou-se pela avaliação da dor com o 

auxílio da EDUM e EAV, para detectar de forma mais objetiva a sensação de dor, 

por ser uma tarefa difícil devido à incapacidade dos animais de informar verbalmente 

a ocorrência de dor, e que não os impede de sentir (COMASSETTO et al. 2017). 

Na EDUM os escores de dor são baseados em dois fatores, sendo eles, 

categorias comportamentais e parâmetros fisiológicos relacionados à dor, como por 

exemplo, resposta á palpação da ferida cirúrgica, postura, estado mental, 

vocalização e dados fisiológicos (CASTRO, 2011). Os animais que obtiveram valores 

igual ou superior a nove receberam resgate analgésico. 

Embora os escores de dor da EDUM e EAV não apresentaram diferença 

significativa entre os grupos experimentais (Tabela 2), no grupo 1 foram realizados 

oito resgates analgésicos nos momentos T3 até T6, enquanto que no grupo 2, foram 

realizados somente três regates analgésicos em T1, T2 e T3. 

Tabela 2: Mediana quartil inferior e superior dos escores de dor utilizando a Escala 

analógica visual (EAV) e a Escala de dor da Universidade de Melbourne (EDUM) de cadelas 

pré-medicadas com acepromazina e morfina, anestesiadas com propofol e isoflurano e 

submetidas à OSH pela linha média (G1) ou pelo flanco (G2). 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 

EAV         

G1 

0 

0-0 

Ab 

50 

20-60 

Aa 

60 

40-60 

Aa 

50 

50-70 

Aa 

40 

30-50 

Aa 

40 

20-40 

Aa 

20 

10-40 

Aa 

30 

20-30 

Aa 
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G2 

0 

0-0 

Ab 

20 

20-40 

Aa 

30 

50-50 

Aa 

50 

50-50 

Aa 

40 

30-40 

Aa 

30 

50-40 

Aa 

40 

40-30 

Aa 

30 

30-40 

Aa 

EDUM         

G1 

0 

0-0 

Aa 

7 

4-8 

Ab 

12 

9-13 

Ac 

12 

4-13 

Ac 

8 

5-10 

Ac 

7 

4-13 

Ac 

6 

5-16 

Aa 

4 

4-6 

Aa 

G2 

0 

0-0 

Aa 

4 

4-10 

Aa 

8 

4-9 

Aa 

9 

9-10 

Aa 

6 

4-7 

Aa 

6 

4-6 

Aa 

5 

5-6 

Aa 

4 

4-7 

Aa 

Letras iguais maiúsculas na coluna, os tratamentos não diferem entre si e letras iguais 
minúsculas nas linhas, os tratamentos não diferem na comparação entre os tempos 
(p<0,05). 

 

Estudos empregando diferentes escalas para a avaliação da dor pós-

operatória em cães (PEKCAN & KOC, 2010; VETTORATO & BACCO, 2011) 

realizaram suplementação analgésica quando o escore de dor atingisse 50% do 

valor máximo da escala. No entanto, conforme metodologia utilizada no presente 

estudo, outros autores também realizaram resgate analgésico com pontuações mais 

baixas, com cerca de 35% (BRONDANI et al., 2009; BOSMAN et al., 2012; 

SANTOS, et al., 2015). Além disso, de acordo com MURRELL (2008), estados de 

dor subjetivamente classificados como discretos e moderados estão associados a 

escores medianos de, aproximadamente, três e cinco, respectivamente, em uma 

escala de zero à dez. Por este motivo, a pontuação de mínima de 33% utilizada no 

presente trabalho, representa a transição da dor leve para dor moderada, o que 

justifica a realização de suplementação analgésica. 

As categorias da EDUM que mais pontuaram foram em relação à resposta à 

palpação e à vocalização. Para a resposta à palpação, os animais tomavam uma 

postura defensiva e até agressiva durante o toque da ferida, podendo até tentar 

morder. Já na avaliação da vocalização, os animais apresentavam-se vocalizando 

quando estimulados ou vocalizando de forma intermitente. COMASSETTO et al. 

(2017) citam que a vocalização é um indicador individual mais importante para a 

avaliação de dor pós-operatória em cães. 

 No presente trabalho a suplementação analgésica foi realizada de acordo 

com os escores atribuídos na EDUM, sendo comparadas posteriormente, com as 
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pontuações da EAV. A avaliação da dor com esta escala é resultante da 

necessidade de um avaliador interpretar comportamentos de dor no paciente e saber 

distinguir os sinais clássicos da sedação ou excitação, em relação aos sinais 

dolorosos. Por isso, é de grande importância que o avaliador tenha agilidade na 

avaliação, diminuindo a interferência de fatores externos e reconheça as respostas 

comportamentais e fisiológicas (COMASSETTO et al. 2017). Caso fosse utilizado o 

mesmo critério para resgate analgésico na EDUM (escores de dor maiores que 33%) 

14 animais do G1 e 13 animais do G2 receberiam resgate analgésico. Este resultado 

demonstra que, apesar da facilidade de uso como mecanismo quantitativo de 

avaliação da dor, fatores inerentes ao observador podem afetar a precisão desta 

escala, corroborando com MICH & HELLYER (2009) que destaca que a inclinação 

do observador pode superdiagnosticar a dor. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base, no presente estudo, podemos concluir que a técnica cirúrgica OSH 

pelo flanco, promove menor ocorrência de dor no período pós-operatório por até 12 

horas, necessitando de menor requerimento analgésico, em comparação a técnica 

pela linha média em cadelas pré-medicadas com acepromazina e morfina. 

E o uso de escalas objetivas para avaliação da dor aguda pós-operatória em 

cães, demonstraram ser mais eficiente e a obter bons resultados em relação às 

respostas fisiológicas e visuais de escalas subjetivas. 
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AVALIAÇÃO DE BETA-HIDROXIBUTIRATO SANGUÍNEO PARA DIAGNÓSTICO 
DE CETOSE SUBCLÍNICA EM VACAS DE ALTA PRODUÇÃO 

 
Acadêmicos: João Pedro Mendes de Almeida e Nathan Vinícius Guimarães 
Orientador: Paulo César Amorim e Amorim 
 
RESUMO 
A cetose é uma doença metabólica que acomete vacas de elevada produção de leite, gerando um 
grande impacto sobre a saúde e produtividade dos animais acometidos. Essa afecção é definida 
como uma desordem no metabolismo dos carboidratos ocasionando um aumento dos níveis de 
corpos cetônicos na corrente sanguínea. O diagnóstico da cetose subclínica é baseado na 
determinação de corpos cetônicos no sangue, leite ou urina. O betahidroxibutirato (BHB) pode ser 
mensurado no sangue utilizando-se o aparelho portátil Freestyle Optium Neo. Níveis inferiores a 1,2 
mmol/L são considerados normais em vacas de alta produção. Valores entre 1,2 e 3 mmol/L são 
indicativos de cetose subclínica. Este trabalho teve como objetivo avaliar a ocorrência de cetose 
subclinica em vacas de alta produção nos municípios de Mátipo e Itutinga. Foram avaliadas 26 vacas 
com produção de leite entre 25 e 48L/animal/dia. Dos animais pesquisados apenas uma vaca foi 
diagnosticada com cetose subclínica. Os outros 25 animais tinham histórico de elevado escore de 
condição corporal ao parto, contudo, não apresentaram um balanço energético negativo tão intenso 
para o desencadeamento da mobilização excessiva de reservas corporais e cetose.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Balanço energético negativo; Beta-hidroxibutirato; Cetose 
subclínica. 
 
1. INTRODUÇÃO   

A produção de leite no Brasil está aumentando gradativamente nos últimos 

anos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o Brasil apresentou um aumento de 54% na produção leiteira entre os anos de 2003 

a 2013. No ano de 2012 os estados do Sul e Sudeste participaram com 69% da 

produção leiteira nacional, segundo informações do IBGE. O Brasil situa-se na 

quinta posição no ranking de produção mundial de leite com 33,3 bilhões de litros. 

De acordo com dados disponibilizados pelo Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA), o maior produtor de leite no ano de 2014 foi a União 

Europeia com 144,7 bilhões de litros produzidos, seguido da Índia com 141,1 bilhões 

de litros, dos Estados Unidos com 93,1 bilhões de litros e quarto lugar a China com 

38,5 bilhões de litros (MEZZADRE, 2014). 

Em função da crescente eficiência produtiva dos rebanhos brasileiros, a 

ocorrência de doenças metabólicas como a cetose, hipocalcemia e acidose ruminal 

tem aumentado em rebanhos leiteiros especializados. A cetose é uma doença 

metabólica que acomete vacas de leite, gerando um grande impacto sobre a saúde 

e produtividade dos animais. Essa afecção é definida como uma desordem no 
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metabolismo de carboidratos ocasionando um aumento nos níveis de corpos 

cetônicos na corrente sanguínea e acomete principalmente vacas de alta produção 

(SOUZA et al., 2015). O período de transição compreende o intervalo entre 20 dias 

antes do parto e 20 dias após o parto e representa um grande desafio em função 

das alterações hormonais e metabólicas. Nessa fase há um aumento expressivo na 

demanda de nutrientes, para produção de leite associado à diminuição no consumo 

de matéria seca (CMS) (ALVARENGA et al., 2015). Com isso há insuficiente aporte 

nutricional que induz a mobilização de reservas corporais (RABELO & CAMPOS, 

2009). O déficit energético entre a energia ingerida através dos alimentos e a 

energia utilizada pelo organismo para manutenção e produção caracteriza o balanço 

energético negativo (BEN) (BAUMGARD et al., 2006). 

 A cetose pode ser classificada como clínica ou subclínica, como primária ou 

secundária, segundo etiologia, o curso da doença e os sinais clínicos (CAMPOS et 

al., 2005). 

 O diagnóstico laboratorial da cetose subclínica é baseado na determinação 

de corpos cetônicos no sangue, na urina ou no leite. Em função de sua solubilidade 

no plasma, estes são filtráveis e passam facilmente para a glândula mamária. O 

aceto acetato e a acetona são muito voláteis e por isso, os testes que demandam 

mais tempo para serem realizados devem ser específicos para mensuração de beta-

hidroxibutirato (BHB) (ALVARENGA, 2013). Em função dos prejuízos relacionados a 

esta doença nos rebanhos leiteiros, este trabalho tem como objetivo avaliar a 

ocorrência de cetose subclínica em vacas de alta produção bem como as 

consequências associadas a esta patologia. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo Schein (2012), a cetose é um transtorno metabólico que acomete 

vacas de alta produção nas primeiras semanas de lactação devido a hipoglicemia 

associada ao BEN. Sabe-se que a elevada condição corporal ao parto aumenta o 

risco de cetose, devido ao menor consumo de alimentos e maior mobilização de 

reservas corporais (CAMPOS et al., 2005; NANTES, 2008; SOUZA et al., 2015). 

   

A doença acomete principalmente vacas estabuladas sendo menos frequente 

em animais mantidos em pastejo (SCHEIN, 2012). É uma afecção de etiologia 
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multifatorial que tem como principais fatores predisponentes o desequilíbrio 

nutricional, condições ambientais desfavoráveis e doenças infecciosas. Raças 

leiteiras especializadas como jersey e holandesa são mais susceptíveis (RABELO E 

CAMPOS, 2009; SCHEIN, 2012; ALVARENGA, 2013). 

A cetose subclínica no Brasil está descrita em rebanhos de alta produção, 

podendo acometer de 10 a 34% das vacas em lactação, superando a incidência de 

cetose clínica. O ideal para esta patologia seria incidência menor do que 5% uma 

vez que a cetose pode trazer prejuízos econômicos significativos. A cetose clínica 

possui baixa incidência e esta relacionada a fatores inerentes ao animal e ao 

ambiente onde ele se encontra (LEMOSQUET et al., 2009; SILVA et al.,2011; 

ALVARENGA, 2013). 

 Os primeiros 60 dias de lactação representam o período crítico para 

ocorrência de cetose, especialmente as primeiras 4 semanas após o parto. Nesta 

fase há uma elevada exigência nutricional para produção crescente de leite que não 

é acompanhada pelo consumo de alimentos (CAMPOS et al., 2005; RABELO & 

CAMPOS, 2009; SCHEIN, 2012).  

O período de transição é um momento crítico para as vacas de alta produção 

e compreende o intervalo entre 20 dias antes do parto e 20 dias após o parto. Nesta 

fase ocorre uma série de alterações metabólicas e hormonais associadas ao final da 

gestação e início da lactação que estão relacionadas a um menor consumo de 

alimentos e imunossupressão (NANTES, 2008; RABELO E CAMPOS, 2009; 

ALVARENGA et al., 2015). Como consequência, há uma maior susceptibilidade a 

doenças metabólicas e infecciosas nesta fase (CAMPOS et al., 2005; SCHEIN, 

2012; ALVARENGA, 2013). 

Vacas de alta produção nas primeiras semanas de lactação podem apresentar 

BEN devido a alta exigência nutricional que não é acompanhada pelo consumo 

satisfatório de matéria seca. Mudanças fisiológicas comumente associadas ao BEN 

são fatores que estão intimamente ligados a ocorrência de cetose devido a maior 

mobilização de tecido adiposo para produção de energia. Essas alterações também 

podem gerar um impacto negativo no sistema imunológico, aumentando a 

susceptibilidade para ocorrência de doenças infecciosas como mastite, metrite e 

retenção de placenta (CAMPOS et al., 2005; RABELO & CAMPOS, 2009; SCHEIN, 

2012; ALVARENGA, 2013; ALVARENGA et al., 2015).   
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Em decorrência de uma série de alterações hormonais no período final de 

gestação as vacas leiteiras passam por uma queda nas concentrações plasmáticas 

de insulina, com picos agudos no dia do parto (SCHEIN, 2012; ALVARENGA, 2013). 

É observado em ruminantes na fase final da gestação certa resistência à insulina. 

Tal evento ocorre devido a menor sensibilidade à insulina por várias vias 

metabólicas associadas com a utilização de glicose no organismo e resposta à 

insulina diminuída em decorrência da lipólise e mobilização de ácidos graxos não 

esterificados (AGNE) (SCHEIN, 2012; ALVARENGA, 2013).  

No período entre o parto e o pico de lactação a demanda de glicose é elevada 

e não consegue ser totalmente suprida. No entanto, os estímulos hormonais para 

produção de leite superam a menor ingestão de matéria seca ocasionando a 

mobilização de reservas corporais para produção de energia e consequentemente 

perda de peso (NANTES, 2008; MARKANTONATOS et al., 2011). 

 Em função da redução nos níveis de glicose circulantes, AGNE e ácidos 

graxos livres (AGL) são liberados do tecido adiposo pela influência da baixa relação 

entre a insulina e o glucagon na corrente sanguínea e sobre ação da concentração 

elevada de somatotropina, aumentando a produção de corpos cetônicos (SCHEIN, 

2012; ALVARENGA, 2013). 

Em média, 50% das necessidades de glicose das vacas são supridas pela 

síntese de propionato no rúmen, que é convertido em glicose através da 

gliconeogênese. O lactato e aminoácidos também participam da síntese de glicose 

hepática. A redução na gliconeogênese hepática desencadeia a mobilização de AG 

no tecido adiposo (NANTES, 2008; MARKANTONATOS et al., 2011; SCHEIN, 2012; 

ALVARENGA, 2013; ALVARENGA et al., 2015). 

As vacas lactantes necessitam de grandes quantidades de propionato e 

lactato para a produção de lactose. A utilização de glicose periférica excede a 

produção de glicose hepática, resultando em hipoglicemia. A hipoglicemia, nestas 

circunstâncias, deve conduzir a uma diminuição da concentração plasmática de 

insulina e aumento nos níveis de glucagon. Os níveis baixos de insulina e altos de 

glucagon aumentam a atividade dos hormônios sensíveis à lipase no tecido adiposo. 

A reserva de oxalacetato é reduzida, retardando o ciclo de Krebs e o uso de acetil-

CoA sendo desviado para a formação de corpos cetônicos (acetona; aceto acetato e 
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betahidroxibutirato), podendo desencadear um quadro de cetose (RADOSTITS et 

al., 2002; KERESTES et al., 2009). 

Paralelamente a cetose, os ruminantes podem desenvolver um quadro de 

lipidose hepática. Devido à capacidade limitada do fígado em exportar triglicerídeos, 

há um acumulo hepático de gordura predispondo o animal a doenças metabólicas. 

Vacas obesas tendem a apresentar maior mobilização de reservas corporais no pós-

parto e ocorrência de lipidose hepática (BORGES E MARTINS, 2015). 

O diagnóstico precoce da cetose subclínica é essencial para reduzir os 

problemas associados a esta afecção. Segundo Campos et al., (2005), os principais 

métodos para um diagnóstico de cetose subclínica são baseados na avaliação de 

corpos cetônicos no sangue, na urina e no leite. 

A mensuração de BHB é o método mais eficiente para diagnóstico de cetose 

subclínica devido a sua estabilidade e predominância entre os corpos cetônicos 

circulantes (ALVARENGA, 2013). Os valores de referência para BHB são 

controversos na literatura, valores inferiores a 1,0mmol/L são considerados normais 

e valores entre 1,2 e 3mmol/L caracterizam a cetose subclínica (CAMPOS et al., 

2005; SCHEIN, 2012; ALVARENGA, 2013; SOUZA et al., 2015). 

Com a evolução da tecnologia, empresas criaram aparelhos portáteis e de 

fácil manuseio que são capazes de mensurar glicose e corpos cetônicos. O aparelho 

FreeStyle Optium Neo foi desenvolvido para uso humano, porém é capaz de avaliar 

amostras de sangue de bovinos com elevada confiabilidade (ALVARENGA, 2013). 

Partes dos corpos cetônicos são metabolizados e excretados via urina. A 

avaliação de corpos cetônicos na urina também constitui um método de 

diagnóstico de cetose. Utilizam-se fitas reagentes para teste de urinálise, contendo 

o princípio ativo nitroprussianato de sódio, que em contato com meio saturado de 

amônia reage mudando a cor original em proporção a quantidade de corpos 

cetônicos presentes na amostra. A cor é avaliada em uma tabela de referência 

para diagnóstico de corpos cetônicos na urina (CAMPOS et al., 2005). 

Outro método disponível para avaliação de cetose é através da identificação 

de corpos cetônicos no leite, sendo o teste de Rothera o mais utilizado. Devido ao 

elevado aporte sanguíneo para glândula mamaria, os corpos cetônicos presentes 

no sangue passam para o leite através de difusão facilitada. O teste consiste na 

utilização de um pequeno volume de leite, adicionando uma fração do reagente 
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Rothera (composto de 3g de nitroprussiato de sódio, 3g de carbonato de sódio e 

100g de sulfato de amônia) em uma superfície branca (SCHEIN, 2012). A presença 

de acetona e aceto acetato na amostra reage com o nitroprussianato de sódio 

originando uma mistura de coloração arroxeada, caracterizando um animal com 

cetose (SCHEIN, 2012). Quanto maior a quantidade de acetona e aceto acetato 

presentes, mais intensa será a mudança na coloração (SCHEIN, 2012). 

As consequências da cetose causam um impacto econômico importante nos 

rebanhos leiteiros especializados do Brasil e não se relacionam apenas à diminuição 

da produção de leite. A cetose subclínica favorece ocorrência de deslocamento de 

abomaso, metrite, retenção de placenta e mastite no início da lactação (CAMPOS et 

al., 2005; NANTES, 2008; SCHEIN, 2012; ALVARENGA, 2013; SOUZA et al., 2015). 

A prevenção desta afecção envolve o monitoramento da condição corporal 

das vacas no final da lactação, adequado aporte nutricional para as vacas no início 

da lactação e redução de condições ambientais desfavoráveis que reduzem o 

consumo de alimentos (NANTES, 2008; ALVARENGA, 2013). 

Segundo Alvarenga (2013), 30 dias antes do parto, vacas multíparas devem 

ser separadas das vacas primíparas e deslocadas para um lote pré-parto, evitando 

superlotação, disputa por cochos e estresse térmico. Após o parto deve ser 

oferecida dieta com alto teor energético para suprir a elevada exigência no inicio da 

lactação. A utilização de aditivos alimentares como ionóforos contribui para elevar a 

síntese de glicose. 

A obesidade é um importante fator de risco para ocorrência de cetose pois 

está relacionada ao menor consumo de alimentos após o parto e maior mobilização 

de reservas corporais (SCHEIN, 2012). De acordo com Borges (2012) o escore de 

condição corporal (ECC) de vacas leiteiras é classificado em uma escala numérica 

de 1 a 5, no qual 1 se refere a vacas muito magras e 5 vacas muito gordas. Com o 

objetivo de favorecer a produção de leite e minimizar distúrbios metabólicos 

recomenda-se um ECC ao parto de 3 a 3,5.  

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Seleção dos animais para avaliação 

A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a maio de 2017 em duas 

propriedades no município de Matipó e em uma propriedade em Itutinga 

totalizando 192 animais. Para o presente trabalho foram selecionados animais que 
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atendessem os seguintes pré-requisitos: estar no início da lactação, com produção 

média diária superior a 25L/animal e histórico de ECC superior a 3,5 no momento 

do parto. Dentre os 192 animais avaliados apenas 26 animais atenderam os pré-

requisitos. Foram avaliadas primíparas e multíparas da raça holandesa e 

girolando, criadas em sistemas semi-confinados com alimentação à base de 

silagem de milho e concentrado contendo farelo de soja, milho em grão moído e 

suplemento vitamínico e mineral. 

3.2  Mensuração de BHB  

Na avaliação do BHB foi utilizado o aparelho portátil FreeStyle Optium Neo 

e fitas reagentes específicas para mensuração de corpos cetônicos. Com a 

utilização de seringas de 5ml, agulhas 30x7 foi coletado 1 ml do sangue venoso 

através de punção da veia coccígea e em seguida realizou-se a mensuração de 

BHB sanguíneo. Foi elaborada uma planilha para anotação dos dados dos animais 

avaliados.  

3.4 Análise dos Dados 

Os resultados obtidos foram comparados com dados estabelecidos pela 

literatura. Para o diagnóstico de cetose subclínica foram considerados valores de 

BHB superiores a 1,2 mmol/L segundo Campos et al., (2005). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados descritos na Tabela 1 foi possível observar que os 26 

animais submetidos à avaliação de BHB sanguíneo estavam no início da lactação 

entre 20 e 60 dias após o parto. Segundo uma avaliação prévia dos animais o ECC 

ao parto foi de 5 para 9 vacas (34,5%) e 4 para 17 animais (65,5%) dos rebanhos 

pesquisados, sendo portanto consideradas obesas e acima dos valores 

recomendados para a prevenção de cetose (SCHEIN, 2012; BORGES, 2012). 

Tabela 1: Caracterização de 26 vacas em lactação, avaliadas em 3 propriedades leiteiras de acordo 
com produção de leite, período de lactação, ECC ao parto e no momento da avaliação, raça, 
problemas no pós-parto e BHB sanguíneo em mmol/L. 

Animais 

Valores de 
BHB em 
mmol/L Raça 

Dias pós- 
parto 

Produção de Leite 
(L) 

ECC no momento da 
avaliação de BHB(1-5) 

Problemas no 
Pós-parto 

ECC ao 
parto (1-5) 

1 0,8 G 30-40  34,5 3 NDN 5 

2 0,5 G 30-40  25 4 NDN 5 

3  0,8 G 20 28 3 NDN 5 

4  1,2 G 50 25 3 NDN 5 

5  1,3 G 50-60  25 3,5-4 NDN 5 

6  0,7 G 30-40  28 4 NDN 5 
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7 0,9 G 30-40  25 3 NDN 5 

8  0,2 G 40-50  25 3,5 NDN 4 

9  0,4 G 50 26 3,5-4 NDN 5 

10  0,3 G 50 27 3 NDN 4 

11 0,2 G 40 31 4 NDN 5 

12  0,4 G 50 28 3 NDN 4 

13  0,6 G 30 27 3,5-4 NDN 4 

14  0,2 G 50-60  25 3 NDN 4 

15  0,7 H 50-60  27 3 NDN 4 

16  0,7 H 50-60  29 3 NDN 4 

17  0,7 H 50-60  28 3 NDN 4 

18  0,8 H 50-60  31 3,5 NDN 4 

19  0,9 H 50-60  28 3,5 NDN 4 

20  0,9 H 50-60  37 3 NDN 4 

21  0,6 H 50-60  36 3 NDN 4 

22  0,7 H 50-60  33 3 NDN 4 

23  0,8 H 50-60  33 3 NDN 4 

24  0,9 H 50-60  25 3,5 NDN 4 

25  0,7 H 40 32 3 NDN 4 

26  0,3 H 40 48 3 NDN 4 

Legenda: G – girolando; H – holandês; NDN – nada digno de nota. 

 

A produção de leite diária variou de 25 a 48 litros/dia sendo que todas as 

vacas eram ordenhadas duas vezes ao dia. Não houve grande perda de ECC após 

o parto e no momento da mensuração do BHB o ECC foi definido em 3 para 16 

animais, 3,5 para 7 animais e 4 para 3 vacas. Segundo Alvarenga et al., (2015) a 

perda de peso no início da lactação é característica do BEN, visto que a demanda 

de nutrientes para produção de leite é superior a ingestão de matéria seca nesta 

fase (BORGES, 2012). 

Ao contrário dos resultados encontrados no trabalho, esperava-se uma maior 

magnitude na redução do ECC, pois todas as vacas avaliadas apresentavam-se 

obesas ao parto. Sabe-se que a elevada condição corporal nesta fase está 

relacionada ao menor consumo de matéria seca após o parto e maior mobilização 

de reservas corporais (ALVARENGA et al., 2015). Tal fato pode estar relacionado 

ao período em que as avaliações foram realizadas (meses de abril e maio), 

momento em que ocorreu uma redução da temperatura ambiente favorecendo a 

maior ingestão de matéria seca e consequentemente menor magnitude no balanço 

energético negativo.  Segundo histórico das propriedades avaliadas nenhum 

animal apresentou problemas no periparto incluindo distocias, metrites e mastites. 

Sabe-se que a distocia e processos infecciosos nesta fase contribuem para 

agravar o BEN e a ocorrência de cetose (CAMPOS et al., 2005; NANTES, 2008; 

SCHEIN, 2012). 
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Dos 26 animais avaliados 12 (46%) eram da raça holandesa e 14 (54%) da 

raça girolando. Os animais da raça holandesa por apresentarem um maior potencial 

produtivo são mais susceptíveis a desenvolver cetose subclínica (RABELO E 

CAMPOS, 2009; ALVARENGA, 2013). Todos os animais avaliados eram mantidos 

em sistema semi-intensivo e recebiam silagem de milho e concentrando após as 

ordenhas. Durante a noite e em alguns horários do dia permaneciam em pastagens 

para descanso. 

Conforme descrito na Tabela 1 apenas um animal apresentou cetose 

subclínica com resultado de BHB superior a 1,2 mmol/L. Segundo o trabalho de 

Lemosquet et al., (2009) a incidência desta afecção no Brasil é muito variável em 

função da grande heterogeneidade dos rebanhos brasileiros mas tende a ser 

elevada nos rebanhos especializados. O animal em questão era da raça girolando, 

multípara, estava no terço inicial da lactação com produção diária de 25 litros. 

Segundo histórico da propriedade pariu com ECC máximo, mas não apresentou 

problemas no periparto. Apresentou moderada redução no ECC no início da 

lactação em função da mobilização de reservas que é característico do BEN que 

ocorre nesta fase. Acredita-se que o ECC elevado ao parto pode estar relacionado 

a este resultado já que contribui para menor ingestão de matéria seca (CAMPOS et 

al., 2005; NANTES, 2008; RABELO E CAMPOS, 2009; ALVARENGA et al., 2015). 

Devido à alta demanda energética para a produção de leite, o animal fica 

mais susceptível a mobilizar reservas corporais para produção de energia. Como 

consequência há intensa oxidação de ácidos graxos no fígado e aumento nos 

níveis de corpos cetônicos circulantes (MARKANTONATOS et al., 2011; SCHEIN, 

2012). Segundo Lemosquet et al., (2009) fatores inerentes ao próprio animal como 

uma maior sensibilidade a condições ambientais desfavoráveis também podem 

estar relacionados ao menor consumo de alimentos neste período, e com isso 

induzir maior mobilização de reservas corporais, justificando os valores de BHB 

encontrados (KERESTES et al., 2009; SILVA et al.,2011). 

Esperava-se uma maior ocorrência de cetose subclínica nos rebanhos 

avaliados já que os animais apresentavam ECC elevado ao parto. O histórico de 

ausência de problemas no pós-parto pode estar associado aos baixos valores de 

BHB encontrados, já que distocias e processos infecciosos reduzem o consumo de 
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alimentos agravando o BEN e induzindo maior mobilização de reservas corporais e 

produção de corpos cetônicos (CAMPOS et al., 2005; SCHEIN, 2012). 

O período do ano em que os dados foram coletados também podem 

justificar a baixa ocorrência de cetose subclínica encontrada, já que nos meses de 

abril e maio houve uma queda na temperatura ambiente. Tal fato implica em maior 

consumo de alimentos e consequentemente menor magnitude do BEN 

(MARKANTONATOS et al., 2011). 

Acredita-se que o maior número de vacas girolando nos rebanhos também 

contribuiu para os resultados encontrados. Apesar da elevada produção de leite 

alcançada por essas vacas, são animais de maior rusticidade e maior tolerância a 

condições ambientais desfavoráveis em comparação a vacas holandesas 

(RABELO E CAMPOS, 2009). 

Em todas as propriedades avaliadas os animais consumiam uma dieta de 

alto valor energético a base de silagem de milho e concentrado. Acredita-se que a 

alimentação utilizada também contribuiu para a menor incidência de cetose 

subclínica nos rebanhos avaliados, já que no terço inicial da lactação um maior 

aporte energético é fundamental para suprir as exigências de produção de leite 

(SCHEIN, 2012; ALVARENGA, 2013). 

 

5. CONSIDERAÇOES FINAIS: 

A cetose subclínica representa um grande problema na pecuária de leite 

intensiva em função dos prejuízos associados. Os resultados obtidos nas 

propriedades avaliadas mostraram que os rebanhos em questão apresentam baixa 

ocorrência de cetose subclínica apesar da identificação de risco para a doença 

principalmente em relação ao ECC elevado ao parto. O fornecimento de uma dieta 

com alta densidade energética no inicio da lactação associado a condições 

ambientais favoráveis são essenciais para reduzir a intensidade do BEN e a 

mobilização de reservas corporais no inicio da lactação.  

A utilização do aparelho portátil FreeStyle Optium Neo mostrou-se uma 

ferramenta fácil e viável para o diagnóstico de cetose subclínica. Desta forma é 

possível realizar o diagnóstico precoce da afecção possibilitando a adoção de 

medidas para a prevenção e tratamento desta doença. 
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AVALIAÇÃO DE MASTITE SUBCLÍNICA EM DUAS PROPRIEDADES LEITEIRAS 

UTILIZANDO O MÉTODO CMT 

 
Acadêmicos: Abel Coelho Batista Couto  e José Vilas Novas Neto 
Orientador: Paulo César Amorim e Amorim 
 
RESUMO 
 A mastite é caracterizada por um processo inflamatório de um ou mais quartos 
mamários. A forma subclínica está associada à redução na produção de leite e 
aumento na contagem de células somáticas (CCS). O diagnóstico da mastite subclínica 
é baseado na avaliação da CCS, que pode ser realizado a campo utilizando o California 
Mastitis Test (CMT) ou através da contagem de células somáticas em laboratório. Em 
função dos prejuízos relacionados a esta doença, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a ocorrência de mastite subclínica em propriedades leiteiras no município de 
Fernandes Tourinho (MG). Foram avaliadas 43 vacas em dois rebanhos que utilizavam 
diferentes sistemas de ordenha. No rebanho A, foram avaliadas 21 vacas ordenhadas 
manualmente e a ocorrência de mastite subclínica foi de 28,5%. Na propriedade B onde 
os animais eram submetidos à ordenha mecânica, das 22 vacas avaliadas, 40,9% 
apresentaram mastite subclínica. Foram avaliadas em ambas as propriedades a 
higiene dos ordenhadores, limpeza e manutenção adequada dos equipamentos de 
ordenha e realização de pré e pós-dipping. Na propriedade B, os procedimentos de 
limpeza e manutenção dos equipamentos de ordenha não eram bem conduzidos, o que 
pode estar relacionado à maior ocorrência de mastite subclínica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação qualitativa; bovinocultura; produção de leite; sanidade; 

saúde publica.  

 

1. INTRODUÇÃO  

O Brasil possui grande extensão territorial, sendo que em boa parte é explorada 

pela pecuária de leite. De acordo com dados do IBGE (2015), a produção leiteira 

cresceu significativamente. Em 2009 o país produziu cerca de 35 milhões de litros de 

leite, enquanto o levantamento realizado em 2014 demonstrou um aumento de 82,7% 

na produção de leite nacional.  

Diversas são as afecções que comprometem a eficiência produtiva dos animais. 

Problemas no manejo nutricional e na sanidade são pontos chave para o surgimento de 

doenças nos rebanhos, principalmente em vacas leiteiras. Dentre as doenças mais 

comuns destacam-se as afecções de cascos, problemas reprodutivos e mastite 

(FERREIRA et al., 2015).  

A mastite é um processo inflamatório dos quartos mamários, sendo que os 

agentes bacterianos são a principal causa desta afecção (COSTA, 1998). Os principais 
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agentes bacterianos relacionados à mastite são: Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis e coliformes. Estes 

microrganismos instalam-se na glândula mamária através dos esfíncteres dos tetos 

durante os procedimentos de ordenha e nas áreas de descanso dos animais, onde 

costumam ficar logo após a ordenha (BRITO et al., 1997).  

A forma de apresentação da mastite pode ser clínica ou subclínica. Na mastite 

clínica observam-se sinais inflamatórios no quarto afetado e alterações do leite. Já na 

mastite subclínica não é possível identificar alterações macroscópicas, dificultando 

assim seu diagnóstico (RIBEIRO et al., 2003).  

Para o correto diagnóstico da mastite subclínica é necessário à realização de 

algumas avaliações que determinam a contagem de células somáticas, como o 

California Mastitis Test (CMT), exame qualitativo, rápido e de baixo custo (RIBEIRO et 

al., 2003). Estão disponíveis também exames que avaliam diretamente a contagem de 

células somáticas e determinam com precisão animais com mastite subclínica nos 

rebanhos. Entretanto o custo mais elevado e a carência de laboratórios que realizam 

esses exames podem inviabilizar o seu uso na prática (BRITO et al., 1997).  

Em função dos prejuízos associados a esta doença e da necessidade de 

obtenção de um leite de melhor qualidade, este trabalho tem como objetivo avaliar os 

fatores de risco que contribuem para a ocorrência de mastite subclínica em dois 

rebanhos leiteiros no município de Fernandes Tourinho-MG.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. Aspectos Econômicos da Mastite 

Uma propriedade leiteira deve ser avaliada como uma empresa rural, portanto, 

qualquer decisão tem que ser economicamente viável para o sistema ser 

autossustentável. Para maior eficiência é essencial o controle da mastite subclínica, 

pois esta reduz a produção de leite e também sua qualidade (FERNANDES e 

NOGUEIRA, 2005).  

Além dos prejuízos diretos desta doença, existem os prejuízos secundários que 

se referem à desvalorização dos animais pela perda da função dos quartos afetados, 

ocasionando um descarte precoce do animal acometido (CUNHA et al., 2008).  

A mastite é um problema que vai além das propriedades de leite, pois, influencia 

diretamente na composição do mesmo gerando redução de cálcio, fósforo, proteínas, 
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gordura, lactose e aumento de sódio e cloro. Estas alterações interferem na produção 

de produtos lácteos como queijos e produtos que passam pelo processo de 

fermentação, gerando sabor indesejável e reduzindo a qualidade do produto final (REIS 

e LOPES, 2014).  

 

2.2. Mastite  

A palavra mastite é derivada do latim (mammae) e do grego (mastos) e se refere 

ao processo inflamatório da glândula mamaria (RADOSTITS et al., 2002). Está doença 

pode ser classificada como contagiosa ou ambiental e também ocorrer na forma clínica 

ou subclínica de acordo com o agente etiológico associado (MARTINS et al., 2010).  

A mastite é uma doença multifatorial podendo ser causada por diversos 

microrganismos. Os principais agentes etiológicos associados à mastite subclínica são: 

Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae. No entanto, outros microrganismos 

como o Streptococcus dysgalactiae e Streptococcus uberis também podem estar 

envolvidos (BRITO et al., 1997).  

O Staphylococcus aureus é um micro-organismo que apresenta grande 

resistência e persistência na glândula mamária, podendo ocasionar um estágio crônico 

da doença que dificulta a eficiência do tratamento e consequentemente a cura. A 

infecção por Staphylococcus aureus comumente tem apresentação subclínica. Essa 

bactéria apresenta grande capacidade de invasão do parênquima mamário limitando a 

ação dos antibióticos. A formação do tecido fibroso caracteriza uma infecção crônica 

com baixa taxa de cura microbiológica (SOUZA et al., 2016).  

A mastite bovina é classificada em contagiosa e ambiental. Na mastite 

contagiosa os microrganismos estão presentes em quartos mamários de animais com 

doença clínica, subclínica ou crônica e são transmitidos para outros animais durante a 

ordenha através de equipamentos contaminados e das mãos do ordenhador (LOPES et 

al., 2013). A mastite ambiental está associada a agentes presentes no ambiente de 

permanência dos animais e a infecção ocorre geralmente no período pós ordenha 

quando os esfíncteres mamários ainda estão abertos (RIBEIRO et al., 2003).  

A mastite subclínica não apresenta sinais de inflamação aparente e nem 

alterações macroscópicas no leite embora ocorram alterações na composição do leite e 

deste possam ser isolados micro-organismos patogênicos (BRITO et al., 1997). Esta 

forma está associada a um aumento na contagem de células somáticas e queda da 
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produção de leite. Já na mastite clínica podem ser observadas alterações no quarto 

mamário afetado, caracterizadas por dor, inchaço, aumento de temperatura e 

alterações macroscópicas no leite com formação de coágulos e grumos (LOPES et al., 

2013).  

O microrganismo alcança a glândula mamária através do esfíncter do teto e 

após a infecção ocorre a diapedese das células de defesa (leucócitos) para o quarto 

afetado. Essas células fazem parte dos mecanismos de defesa do animal, que migram 

da corrente sanguínea para o teto afetado e são chamadas de células somáticas do 

leite. O que influencia o aumento dessas células no leite é o estado infeccioso (BRITO 

et al., 1997). Estas células realizam a fagocitose dos microrganismos e sua eliminação, 

alterando todo o ambiente da glândula mamária. Podem ocorrer lesões no tecido 

mamário que comprometem o tratamento e a função do quarto afetado (VOLTOLINI et 

al., 2001).  

 

2.3. Diagnóstico da mastite subclínica  

O diagnóstico precoce é uma ferramenta essencial no controle da mastite 

subclínica. O diagnóstico pode ser tanto laboratorial, quanto realizado a campo. Os 

exames de campo apresentam melhor custo benefício, pois podem ser realizados 

durante a ordenha, já os exames laboratoriais são mais precisos, porém o custo 

elevado e a carência de laboratórios especializados limitam sua utilização, sendo 

escolhidos como opção secundária (RIBEIRO et al., 2008).  

O California Mastitis Test (CMT) avalia qualitativamente a contagem de células 

somáticas, sendo o principal exame realizado a campo para o diagnóstico de mastite 

subclínica, principalmente devido a sua praticidade e baixo custo. Esse teste avalia de 

forma indireta a quantidade de células somáticas presentes no leite através da ação de 

um detergente aniônico. O reagente promove a lise das células somáticas liberando 

material genético na solução. A formação de um material gelatinoso caracteriza um 

resultado positivo e se dá através da interação dos ácidos nucleicos presentes no meio 

com o reagente. Quanto maior o número de células somáticas, maior a viscosidade da 

amostra (RIBEIRO et al., 2008). Este teste pode ser empregado em várias situações na 

rotina da fazenda como no diagnóstico de mastite subclínica no rebanho e na avaliação 

de animais para mastite antes da aquisição. Deve-se fazer um exame periódico das 

vacas em lactação, e de vacas no pós-parto, para identificar infecções relacionadas ao 
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período seco e avaliar a eficácia do tratamento de vacas durante a secagem. O CMT 

pode se mostrar como um método subjetivo, visto que podem ocorrer resultados falso-

positivos ou falso-negativos (BRITO et al., 1997).  

 

2.4. Tratamento e prevenção da mastite subclínica  

A aplicação de antibióticos intramamários no dia da secagem tem como objetivo 

diminuir a incidência de mastite subclínica e prevenir infecções que possam ocorrer no 

período seco. O tratamento da mastite subclínica requer a utilização de antibacterianos 

pela via intramamária e podem ser realizados durante a lactação ou após a secagem 

da vaca, sendo que nesta ultima fase a taxa de cura é maior em comparação aos 

tratamentos realizados durante a lactação. Contudo, a resposta pode ser variável em 

função do microrganismo associado e do grau de comprometimento do parênquima 

mamário (MULLER, 2002).  

A prevenção da mastite envolve a adoção de uma série de medidas durante e 

após a ordenha dos animais. Destaca-se a realização do pré e do pós dipping, ou seja, 

pré e pós-imersão dos tetos em solução antisséptica (SIMOES e OLIVEIRA, 2012; 

MULLER, 2002), descarte de vacas cronicamente afetadas, a adequada limpeza e 

manutenção do equipamento de ordenha e treinamento dos ordenhadores para 

realização das práticas adequadas, visando diminuir a possibilidade de ocorrência da 

mastite contagiosa (SIMOES e OLIVEIRA, 2012). O fornecimento de alimentos logo 

após a ordenha evita que os animais se deitem antes do fechamento do esfíncter do 

teto evitando dessa forma a ocorrência de mastite ambiental. A Monitoração dos 

animais avalia a saúde do úbere e também auxilia na prevenção de mastites, 

contribuindo para redução do problema nos rebanhos (TOZZETI et al., 2008).  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1. Local do Experimento  

Foram avaliados 43 animais mestiços e das raças girolando em duas 

propriedades localizadas no município de Fernandes Tourinho (MG). Estes animais 

foram escolhidos, pois eram os que se encontravam em lactação nas respectivas 

propriedades. Esta avaliação ocorreu durante o mês de maio de 2017 para o 

diagnóstico de mastite subclínica através do California Mastitis Test (CMT).  
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3.2. Delineamento Experimental  

Os animais foram dispostos em dois grupos de acordo com o sistema de 

ordenha adotado. A propriedade A com 21 animais, utilizava ordenha manual com 

bezerro ao pé e a propriedade B com 22 animais, ordenha mecânica.  

 

3.2.2 Avaliação de mastite subclínica e do manejo de ordenha  

Avaliou-se o manejo de ordenha de acordo com a higiene do ambiente e do 

ordenhador, limpeza dos utensílios utilizados e realização de pré e pós dipping, 

utilizando-se um escore de 0 a 5, (sendo 0=Ausente, 1=Péssimo, 2=Ruim, 3=Bom, 

4=Ótimo e 5=Excelente). Foi feita uma planilha para obtenção de dados de cada animal 

relativos a nome, raça, período de lactação, produção e quartos afetados. Para 

realização do CMT os primeiros jatos de leite de cada quarto mamário avaliado foram 

descartados. Em seguida realizou-se a higienização dos tetos clorexidine 2% e 

secagem com papel toalha. Após a desinfecção, foram coletados aproximadamente 2 

mL de leite de cada quarto mamário e homogeneizados com 2 mL de reagente CMT. 

Os resultados foram interpretados da seguinte forma: 0) resultado negativo 

caracterizado pela presença de amostra fluida; +) fraco positivo, caracterizado por leve 

precipitação sem formação de gel; ++) médio positivo, caracterizado pela formação de 

um gel; +++) formação de gel altamente viscoso com adesão ao recipiente.  

 

3.3. Avaliação da produção de leite  

Realizou-se a pesagem do leite de todos os animais submetidos ao CMT.  

 

 

3.4. Avaliação dos resultados  

Os resultados encontrados foram dispostos em tabelas, comparados e 

discutidos com dados estabelecidos pela literatura.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A propriedade A apresentou 6 animais com mastite subclínica em pelo menos 

um dos quartos mamários, representando 28,5% das vacas em lactação. A propriedade 

B apresentou 9 animais com mastite subclínica em pelo menos um dos quartos 

mamários, representando 40,9% das vacas em lactação. Apesar de terem sido obtidos 
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esses valores de porcentagem de mastite subclínica nos rebanhos pesquisados, dados 

na literatura indicam valores próximos a 53% em propriedades avaliadas na Zona da 

Mata Mineira (AZEVEDO JUNIOR, 2016). Já em uma pesquisa realizada em 233 

animais no estado do Pará apenas 6,6% apresentaram mastite subclínica (OLIVEIRA et 

al., 2011). Estas variações podem estar relacionadas às diferentes práticas de manejo 

adotadas nestas regiões. Sabe-se que em sistemas de criação mais intensivos há 

maior ocorrência de mastite subclínica (OLIVEIRA et al., 2011). O sistema de criação 

utilizado nas propriedades A e B é o semi-intensivo. 

A Tabela 1 mostra a porcentagem de mastite subclínica em quartos mamários. 

Dos 84 quartos avaliados na propriedade A, 8 apresentaram mastite subclínica 

totalizando 9,5%. Na propriedade B, 88 dos quartos mamários foram avaliados sendo 

que deste total 14,7% foram reagentes ao teste CMT. 

Tabela 1: Avaliação de mastite subclínica em duas propriedades leiteiras em relação à porcentagem de 

quartos afetados. 

Avaliação de mastite subclínica através do CMT. (+) fraco positivo. (++) médio positivo e (+++) forte 

positivo. 

                                              

A Tabela 2 mostra a produção média de leite dos rebanhos avaliados. Apesar da 

ausência de análise estatística observa-se uma menor produção de leite em vacas que 

apresentam mastite subclínica principalmente no rebanho B. A produção média dos 

animais com mastite subclínica nesta propriedade foi de 6,8 Kg/animal/dia enquanto a 

produção média dos animais negativos foi de 7,92 kg/animal/dia. Sabe-se que a 

redução fisiológica na produção de leite ao longo da lactação pode refletir em um 

aumento na CCS (BUENO et al., 2005). No entanto, para esta afirmação seria 

necessário um acompanhamento da produção individual dos animais. Sabe-se também 

que a mastite subclínica pode refletir em menor produção nos animais acometidos 

(COSTA et al., 1999; CUNHA et al., 2008).       

 

    Tabela 2: Produção de leite dos animais avaliados.  

Propriedade N° de 
Animais 

N° de 
quartos 

mamários 
avaliados 

Média do 
n° de 

quartos 
mamários 

acometidos 
por animal 

+ +% ++ ++% +++ +++% Total de 
quartos 

positivos 

%de 
quartos 

positivos 

A 21 84 1,3 5 5,9 2 2,4 1 1,2 8 9,5 

B 22 88 1,44 4 4,5 8 9,1 1 1,3 13 14,7 
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Propriedades 

Média de 
produção de 

animais 
Positivos 

(kg) 

Média de 
Produção de 

Animais 
Negativos 

(kg) 

Média de 
Produção 
(kg/dia) 

Desvio padrão 
dos Animais 
positivos (kg) 

Desvio  padrão dos 
Animais negativos 

(kg) 

A 8 8,13 8,06 2,28035085 1,892969449 
B 6,88 7,92 7,4 1,536590743 2,296241989 

 

O manejo de ordenha foi avaliado em ambas as propriedades conforme descrito 

na tabela 3 e variou em função dos diferentes sistemas adotados. Na propriedade A os 

animais são ordenhados manualmente e no final da ordenha os bezerros são deixados 

com as vacas para amamentação. Durante este período as vacas recebem alimentação 

no cocho contribuindo para prevenção de mastites ambientais, pois evita que as vacas 

deitem-se logo após a ordenha durante o período em que o esfíncter do teto ainda está 

aberto (SIMOES e OLIVEIRA, 2012). 

Em relação à higiene dos ordenhadores foram observados erros em ambas as 

propriedades. A lavagem das mãos durante a ordenha não era uma prática realizada 

após a manipulação de cordas e materiais contaminados o que contribui para 

transmissão de patógenos entre os animais durante a ordenha (REIS e LOPES, 2014). 

Na propriedade B foi possível observar que os procedimentos de lavagem e 

sanitização dos materiais não eram realizados adequadamente assim como a 

manutenção do equipamento. Esses fatores contribuem para o acúmulo de resíduos de 

leite no equipamento e proliferação de microrganismos. Outro ponto relevante refere-se 

ao nível de vácuo do sistema de ordenha que na propriedade em questão encontrava-

se acima dos valores recomendados. Isso pode favorecer lesões no esfíncter mamário 

ou até mesmo prolapso de esfíncter predispondo a ocorrência de mastite (VOLTOLINI 

et al., 2001). 
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Tabela 3: Avaliação do manejo de ordenha em um escore de 0 a 5 (Sendo 0 = Ausente, 1 = Péssimo, 2 

= Ruim, 3 = Bom, 4 = Ótimo e 5 = Excelente).                                                                                                   

 

O pré-dipping não é realizado nas propriedades avaliadas, no entanto é 

essencial para reduzir a contaminação bacteriana dos tetos antes do início da ordenha. 

Já o pós-dipping é realizado apenas na propriedade B e trata-se de um procedimento 

altamente recomendado, pois contribui para eliminação de microrganismos presentes 

nos tetos antes do fechado do esfíncter. A presença do bezerro ao pé na propriedade A 

inviabiliza a utilização do pós-dipping no rebanho.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O controle da mastite subclínica representa um grande desafio nos rebanhos 

leiteiros afetando a produção de leite e sua qualidade em função da elevação na CCS. 

Os resultados encontrados neste estudo mostraram que os rebanhos avaliados 

apresentam elevada ocorrência de mastite subclínica e fatores de risco que contribuem 

para ocorrência deste problema. Considerando os prejuízos relacionados a esta 

doença é fundamental a adoção das práticas adequadas de ordenha para o seu 

controle, principalmente nos rebanhos submetidos à ordenha mecânica em função da 

presença de um maior número de fatores de risco.  
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RESUMO 

Os protocolos de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) têm a função de induzir 

o recrutamento de uma nova onda folicular, crescimento de novos folículos no 

momento da ovulação. O trabalho tem como objetivo avaliar a influência de um 

protocolo de IATF em fêmeas da raça Tabapuã sobre o momento de realização da 

inseminação artificial, o diâmetro do folículo dominante e taxa de concepção. Foram 

sincronizadas 16 vacas da raça Tabapuã, no dia 0 foi administrado 2mg de Benzoato 

de Estradiol associado a um dispositivo intravaginal de progesterona e um suplemento 

vitamínico. No dia 8 houve a retirada do Progesterona (P4), com administração de 

10mg de D-Cloprostenol, 1mg de Cipionato de estradiol, 300UI de eCG e mensurado o 

Folículo Dominante (FD). E no dia 10 inseminação e mensuração do FD, 45 após a 

IATF realizou-se o diagnóstico de gestação. Foi observado o adiantamento de cio em 6 

horas, taxa de concepção de 68,75%, e média do diâmetro do FD de 11,15±1,99mm. A 

eficiência do protocolo de IATF com o uso de Gonodotrofina Corionica equina (eCG), 

bom Escore de condição Corporal (ECC) e observação de cio pode prover melhores 

taxas de concepção ao observar também que a concepção ocorre mesmo que a 

ovulação ocorra em folículos com menor diâmetro. 

PALAVRAS-CHAVE: Concepção; eCG; Folículo dominante; Ovulação. 

1. INTRODUÇÃO  

O Brasil apresenta o segundo maior rebanho mundial de bovinos, ficando atrás 

apenas da Índia, e em relação a produção de carne, está na segunda posição do 

ranking encontrando-se atrás apenas dos EUA. Aproximadamente 80% do rebanho 

brasileiro pertence as raças zebuínas (Bos Taurus indicus) com maior domínio da raça 

Nelore, que apresenta características de rusticidade, tal como resistência à elevadas 

temperaturas ambientais e à ectoparasitas (LEMES, 2012). 

A eficiência reprodutiva tem uma ligação direta com a produtividade do mercado 

de carne. Por meio de algumas medidas direcionadas a alcançar bons índices 

reprodutivos, a atividade pecuária minimiza as dificuldades e maximiza os lucros. Uma 
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das técnicas que proporciona melhorias é a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) 

(BARUSELLI et al., 2012). 

 Os protocolos de IATF têm a função de induzir o recrutamento de uma nova onda 

folicular, provocando o crescimento de novos folículos, e controlando o momento da 

ovulação (BARUSELLI et al., 2006). Assim garante um aumento na taxa de prenhez no 

começo da estação de monta em um curto período de tempo em relação a inseminação 

convencional e monta natural (GOTTSCHALL et al., 2012). Podendo ter algumas 

variáveis nos resultados da IATF, como condição corporal da fêmea, hormônios, o 

estado do aparelho reprodutivo e comportamento estral (GOTTSCHALL et al., 2012).  

 Para que se obtenha o índice ideal da eficiência reprodutiva de uma fêmea 

bovina é necessário alcançar um intervalo de partos entre 12 meses, com o espaço de 

parto-concepção aproximadamente entre 85 (oitenta e cinco) dias (RABASSA et 

al.,2007).   

 O presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência de um protocolo de 

IATF em fêmeas da raça Tabapuã sobre o momento de realização da inseminação 

artificial, no diâmetro do folículo dominante e na taxa concepção. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) 

A demanda produtiva de animais é diretamente interligada a eficiência reprodutiva 

mostrando assim um aumento na produtividade, em consequência, na remuneração do 

produtor rural (GODOI et al., 2010). Dentro do mercado brasileiro a cadeia produtiva da 

carne possui grande demanda, para isso requer produção de um rebanho de qualidade e 

em grande escala. Ao utilizar as biotécnicas da reprodução, pode-se atingir o objetivo 

determinado pelo mercado (HENRIQUE, 2007). 

Entre as biotecnologias usadas na pecuária sobressaem a inseminação artificial 

(IA) e a IATF, sendo estratégias avançadas economicamente executáveis para a 

melhoria do rebanho fazendo uso de sêmen de touros comprovadamente superiores 

(FERRAZ et al., 2008). 

A IATF é um grande avanço na pecuária brasileira, sendo uma técnica 

reprodutiva que tem como vantagens eliminar a observação de estro, indução da 

ciclicidade em vacas em anestro, a diminuição do intervalo de parto e o aumento do 

número de bezerros nascidos (BARUSELLI et al., 2006). 
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Muitos são os benefícios obtidos com a utilização da IA nos rebanhos, incluindo 

a diminuição da taxa de serviço. Porém, a ineficácia na detecção do estro ou a elevada 

ocorrência de anestro no período pós-parto podem ser limitações para realização da IA, 

mas a IATF vem como uma alternativa para superar essas dificuldades (GODOI et al., 

2010). 

O uso da IATF disponibiliza grandes vantagens ou possibilitar inseminar um 

grande número de vacas em menor tempo. Na utilização desta técnica as vacas 

ovulam numa hora e data marcada através de indução, favorecendo o uso da IA 

economizando a mão-de-obra e visando o momento de nascimento dos bezerros. 

Assim, consegue reduzir o intervalo entre partos e elevara eficiência reprodutiva 

(EMBRAPA, 2002). 

Utilizando a técnica de IATF corretamente cerca de 50% das fêmeas 

sincronizadas ficam gestantes com uma inseminação, e os animais que não 

conceberam podem ser novamente sincronizados para uma nova inseminação (GODOI 

et al., 2010). 

A desvantagem da IATF está relacionada a disponibilidade econômica dessa 

técnica, de modo que o custo benefício poderá ser desfavorável, presumindo o custo 

dos medicamentos utilizados. Para que se tenha um bom retorno econômico para a 

propriedade é necessário fazer uma seleção de matrizes com a finalidade de obter 

excelentes progênies (GODOI et al., 2010).  

 

2.2. Regulação Hormonal do Ciclo Estral da Vaca 

Para o entendimento do protocolo de IATF é necessário conhecer o número de 

ondas foliculares durante o ciclo da fêmea bovina. Geralmente, são identificadas três 

ondas foliculares, embora, algumas vacas apresentem apenas duas ondas de 

desenvolvimento folicular (NOSEIR, 2003), e outras possuem a capacidade de 

apresentar até quatro ou mais ondas foliculares (BLEACH, 2004). Segundo Adams et 

al., (2008) em média as primeiras ondas foliculares iniciam logo após a ovulação, no 

dia 0 do ciclo estral, a segunda no dia 8 ou 9 já a terceira no dia 15 e 16. 

O ciclo estral das vacas é dividido em duas fases, folicular e luteal. A fase 

folicular compreende o proestro e o estro. O proestro inicia-se após a luteólise, induzida 

pela liberação de prostaglandina (PGF2α) resultando na diminuição de progesterona 

(P4) e o aumento da produção do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) 
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produzido pelo hipotálamo sendo concomitante para a produção de hormônio folículo 

estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH) pela hipófise, desempenhando função 

de estimulação das ondas foliculares e crescimento folicular. O estro possui duração 

nas vacas de 12 a 18 horas, a elevação de estrógeno produzida pelos folículos 

principalmente o dominante é responsável pelo comportamento de estro, produção de 

secreções do muco vaginal e uterino, abertura da cérvix para a passagem do sêmen. 

Já a fase luteal compreende o metaestro e diestro. O metaestro tem duração de dois a 

três dias, fase esta que ocorre a ovulação, geralmente de 12 a 16 horas após seu 

início, tendo formação assim do corpo hemorrágico. O diestro possui duração em 

média de 15 dias, é a fase que tem o desenvolvimento do corpo lúteo (CL) e aumento 

da produção de P4. Caso não houver a fecundação o útero produz PGF2α que tem 

ação no CL promovendo a luteólise, permitindo assim uma nova ovulação (MUKASA-

MUGERWA, 1989; GONÇALVES et al., 2008; GODOI et al., 2010). 

O protocolo de IATF tem como objetivo sincronizar o surgimento da onda 

folicular e terminar a fase luteínica de forma uniforme, assim como induzir a ovulação 

sincronizada do folículo dominante ao final do tratamento hormonal (MENEGUETTI et 

al., 2009). 

 

2.3. Hormônios Utilizados na IATF 

2.3.1. Progestágenos 

As substâncias farmacológicas utilizadas para produzir um efeito similar à progesterona 

recebem o nome de progestágenos. Essas substâncias podem ser administradas por 

via oral, por meio de implantes subcutâneos, ou através de dispositivos intravaginais da 

própria P4 (BÓ, 2000).  

A P4 atua sobre o hipotálamo regulando a liberação de gonadotrofina (GnRH), 

sendo responsável pela inibição do estro, da estimulação da ovulação e altera a 

dinâmica folicular (PETERS et al., 2000). A utilização desses progestágenos por um 

determinado tempo poderá levar ao estro sincronizado, parando o tratamento 

progestacional faz com o que ocorra o pico de LH e ovulação (COLAZO et al.,2008). 

 

2.3.2. Estradiol (E2) 
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           O estradiol desempenha uma grande influência na atividade folicular e na 

dinâmica folicular. Elevadas concentrações de E2 têm importância no comportamento 

da fêmea e acontecimentos copulatórios (GINTHER et al., 1999). 

O uso de E2 no início do protocolo inibe a secreção tanto de LH quanto de FSH 

(MARTINEZ et al., 2003) fazendo com que os folículos entrem em atresia. A liberação 

posterior de FSH, faz com que haja o recrutamento de uma nova onda folicular 

(BINELLI et al., 2006). Ao surgir folículos novos com a administração deste 

medicamento os animais podem ser submetidos ao protocolo de sincronização em dias 

aleatórios do ciclo estral e receberem um dispositivo intravaginal de P4 (LOIOLA, 

2015). De acordo com Atkins et al, (2013) citado por Loiola (2016), as taxas de 

concepção são favorecidas ao associar a concentração circulante de E2 no momento 

da inseminação e os níveis séricos de P4 após a ovulação. 

Existem resultados que podem atender a fundamentação, a respeito da taxa de 

concepção de animais observados em estro durante o protocolo de sincronização e que 

possuem maiores folículos no momento da inseminação artificial. Com base em 

Vasconcelos et al. (2001), isto está associado a maiores níveis circulantes de E2 

durante o estro e proestro. Assim, diversos ésteres de E2 têm sido utilizados para 

sincronizar o estro, na maioria são soluções injetáveis.  

Concentrações adequadas de E2 durante o crescimento do folículo são 

necessárias para aumentar a responsividade da hipófise e proporcionar um adequado 

ambiente tubárico e uterino, assim como favorecer o estabelecimento e manutenção da 

gestação (BARATTA et al., 2001; MANN e LAMMING, 2001; NETT et al., 2002; 

LOIOLA, 2016). 

 

2.3.3. Prostaglandina 

O útero é o principal responsável pela produção de PGF2α sendo produzida 

também pelo próprio CL, que é responsável em fazer a luteólise. Seu principal 

mecanismo luteolítico é favorecer a vasoconstrição consequentemente uma cascata 

apoptótica (LOPEZ, 2005).  

A PGF2α precisa de um CL demanda para que se tenha sucesso na 

sincronização do estro. Durante o uso da PGF2α necessita de um CL maduro para que 
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se tenha a resposta luteólica, visto que dentre os cinco a seis primeiros dias após a 

ovulação o CL não tem receptores para a ação da PGF2α (RATHBONE et al., 2001). 

Após a administração de PGF2α nas fêmeas cíclicas, pode ocorrer variação da 

ocorrência do estro em dois ou mais dias. Esta variação ocorre devido a grandes 

variações do tempo de resposta a ovulação, o que dificulta a detecção do estro. Assim, 

com a utilização somente da PGF2α não se torna viável os programas de IA e 

transferência de embriões em tempo fixo (TETF) (BO et al.,2002). 

Com os fundamentos de Santos (2002), pode-se entender que o uso de agentes 

luteolíticos como a PGF2α, ou os seus análogos, que têm sido largamente 

empregados, tanto na monta natural, como na inseminação artificial e na técnica de 

transferência de embriões, ao considerar ter sido uma metodologia prática que propicia 

um estro de fertilidade comparada ao natural. 

2.3.4. Gonadotrofina Coriônica Equina (eCG) 

O rebanho bovino brasileiro tem demonstrado um número significativo de 

animais com baixo escore de condição corporal e amplo período de anestro pós-parto. 

Isto significa uma baixa eficiência reprodutiva do rebanho nacional, ao considerar que a 

condição nutricional do animal e a ciclicidade são fatores que podem ter interferência 

no desempenho reprodutivo. Neste foco, tratamentos hormonais, associados com eCG, 

têm sido utilizados em rebanhos sob essas condições, com a finalidade de aumentar a 

pulsatilidade de LH para crescimento folicular e sincronização da ovulação (MELLO et 

al., 2014). 

O eCG auxilia no crescimento folicular e ovulação, por isso ele tem sido usado 

nos protocolos de IATF. O eCG tem função de FSH e LH, tendo assim a capacidade de 

desenvolver um ou vários folículos, conforme a dose usada e momento da aplicação 

(BARUSELLI et al., 2004). O eCG vem sendo utilizado para promover o 

desenvolvimento de folículos em vacas de baixa condição corporal, em anestro e em 

vacas recém paridas. 

Na fase final de crescimento do folículo dominante quando o eCG é 

administrado, é capaz de provocar ovulação e/ou luteinização devido sua atividade de 

LH (BARUSELLI et al., 2004).  

Nas fêmeas bovinas poderá ter ação no FSH e LH, quando administrado depois 

da fase de divergência folicular poderá levar a um folículo dominante maior, maior taxa 
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de crescimento folicular e maior CL, aumentando a eficiência do protocolo, em 

comparação às fêmeas que não foram sincronizadas com a utilização do eCG 

(BARUSELLI et al., 2003). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Animais 

O presente estudo foi realizado no período de fevereiro a abril de 2017, no 

município de Matipó, Minas Gerais. Foram utilizadas 16 vacas cíclicas da raça 

Tabapuã, com mais de 90 dias pós-parto, não lactantes. As vacas selecionadas para 

realização do protocolo de IATF foram classificadas de acordo com o escore de 

condição corporal – ECC, em uma escala de 1,0 a 5,0 apresentando uma variação 

entre 2,25 a 4,5. Os animais protocolados na IATF são criados em condições de 

manejo extensivo com pastagens de Brachiaria decumbens com fornecimento de sal 

mineral e água ad libitum de boa qualidade. 

3.2. Protocolo 

No dia zero (D0) às 8 horas foi realizado a administração por via intramuscular 

de 2 mg de benzoato de estradiol (Bioestrogen; Biogénis Bagó), inserção do dispositivo 

intravaginal com 0,558 g de Progesterona natural (Cronipres® Mono dose M-24; 

Biogénis Bagó) e 10 ml de suplemento vitamínico injetável (Aminoforte; Vitaforte). 

No oitavo dia (D8) às 8 horas, retirou-se o dispositivo intravaginal de 

progesterona, aplicação de 10 mg de D-Cloprostenol (Prolise®; TECNOPEC), mais 1 

mg de cipionato de estradiol (ECP®; Zoetis), 300 UI eCG (Folligon®; Intervet) e outra 

aplicação do suplemento vitamínico por via intramuscular.  

No décimo dia (D10), quarenta e oito horas após a retirada do dispositivo 

intravaginal, foi realizada a Inseminação Artificial.Protocolo: 

                                                                                                                                PGF2α 
 BENZOATO DE                                                                                                         + 
 ESTRADIOL                                                                                                          eCG                                               IA 
                                                                                                                                  +                               
                                                                                                                                 ECP 

 

 

D0                                                                                             D8                                  D10       

FIGURA 1: Representação esquemática do protocolo de sincronização de IATF. 

 
 
 

P4 
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3.3.  Mensuração do diâmetro folicular  
 

O diâmetro do maior folículo encontrado nos ovários foi mensurado nos dias 8 e 

10 do protocolo em cada animal, utilizando um ultrassom (Chison D600 VET), com uma 

probe linear transretal de 7 MHz. 

 

3.4. Inseminação artificial 

No D9 foi observado a antecipação geral do cio nas vacas, então foi adiantado o 

momento da IA. Pela manhã do D10 ao chegar à fazenda, foi organizado sobre uma 

mesa todo o material da IA dentre eles, o botijão de sêmen, caixa de luvas de 

palpação, papel toalha, tesoura, aplicador, termômetro digital, pinça, camisa sanitária, 

bainhas e recipiente com água na temperatura de 35ºC a 37 ºC.  

Após colocar as vacas no tronco foram avaliadas novamente com ultrassom 

(Chison D600 VET) para mensuração do FD. Logo depois, fez-se a higienização da 

região perineal. Uma paleta foi retirada do botijão com auxílio da pinça e mergulhada 

na água de 35ºC a 37 ºC por no mínimo 30 segundos para descongelar o sêmen, em 

seguida foi feito a retirada da paleta da água com a pinça e realizou-se a secagem com 

papel toalha e cortada a ponta da paleta na extremidade oposta à bucha em forma de 

bisel. A palheta foi introduzida na bainha e colocado o aplicador levando-a até a ponta 

da bainha, que foi revestida com a camisa sanitária. Logo depois realizou a abertura da 

vulva e colocado o aplicador, inserindo a mão no reto para fazer a captura da cérvix e 

transpô-la, e assim depositar o sêmen no corpo do útero. Após a retirada do aplicador 

foi realizada uma massagem no clitóris.   

 

3.5. Diagnóstico de gestação 

O diagnóstico de gestação dos animais em experimento foi realizado 45 dias 

após a inseminação com auxílio de um ultrassom (Chison D600 VET), acoplado a uma 

probe linear transretal de 7 MHz. 

 

3.6. Análise estatística  

Os dados foram submetidos a análise de variância e teste de Tukey a 5% de 

significância, utilizando o programa BioEstat 5.3. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a idealização do delineamento experimental, foi previsto a retirada do 

implante intravaginal de P4 no D8 às 8:00 horas da manhã e realizar a inseminação no 

D10, 54 horas após a retirada do implante. Conforme explica Rossa et al. (2009) em 

suas pesquisas a respeito de vacas Nelore, a IATF com protocolo semelhante ao 

utilizado neste experimento, deve ser realizada 54 horas após a retirada do implante. 

No entanto, neste trabalho foi notada a antecipação da ocorrência do estro no D9 no 

período da tarde, por isso, foi necessário antecipar a inseminação em 6 horas, o que 

representou 48 horas após a retirada do implante de P4. Dessa forma, como pode-se 

perceber uma diferenciação das respostas das fêmeas ao comparar com os estudos de 

Rossa et al. (2009). Esse adiantamento de estro pode ter se dado devido ao bom 

escore corporal do rebanho, utilização do eCG e fisiologia da raça, mais não se sabe 

ao certo o que pode ter levado a essa alteração em horas da manifestação do estro. 
A mensuração do Folículo Dominante (FD) no dia 8 teve média de 10,13 ± 

2,76mm e no dia 10 de 11,15 ± 1,99mm. Das 16 vacas utilizadas neste experimento, foi 

confirmada a gestação em 11 delas, obtendo uma taxa de concepção 68,75%, e escore 

de condição corporal médio de 3,45 (TABELA 1). 

 

Tabela 1 – Avaliação da média e desvio-padrão do diâmetro do FD no dia 8 e 10 do 
protocolo, taxa de concepção e ECC em vacas da raça Tabapuã.  

N Diâmetro FD (mm) D8 Diâmetro FD (mm) D10 
Taxa de 

Concepção (%) 
ECC 

16 10,13 ± 2,76 11,15 ± 1,99 68,75 
3,45±0,68 

Valores são mostrados como média ± desvio padrão. FD: Folículo Dominante; ECC: Escore de Condição 
Corporal 

A média do FD no D8 e D10 nas vacas gestantes foi de 9,68 ± 3,09mm e 11,3 ± 

1,95mm, respectivamente, com escore médio de 3,34 ± 0,74. Nas vacas não gestantes, 

a média do FD no dia 8 de 11,11 ± 1,75mm, no dia 10 de 10,64 ± 2,48mm e com ECC 

3,7 ± 0,43. Na comparação entre o FD no dia 8 e 10 do protocolo, não foi verificada 

diferença entre as vacas que ficaram gestantes e a não gestantes (P> 0,05), entre 

vacas gestantes e não gestantes (TABELA 2). 

 
Tabela 2 - Avaliação da média e desvio-padrão do diâmetro do FD no dia 8 e 10 do 
protocolo das vacas gestantes e não gestantes e ECC. 

  
Diâmetro FD (mm) 

D8 
Diâmetro FD (mm) 

D10 ECC 

Gestantes 9,68 ± 3,09a 11,3 ± 1,95a 3,34 ± 0,74a 



123 
 

Não gestantes 11,11 ± 1,75a 10,64 ± 2,48a 3,7 ± 0,43a 
Valores são mostrados como média ± desvio padrão. (P> 0,05). 

Ao contrário dos achados desta pesquisa, Ribeiro Filho et al. (2013) identificaram 

uma diferença significativa no tamanho do FD em novilhas Nelore que ficaram ou não 

gestantes após a realização de um protocolo de IATF. As vacas gestantes tiveram 

média de 13,33±2,40mm e as não gestantes 11,27±2,75mm. 

Outros autores como Borsato et al. (2004) apud Ribeiro Filho et al. (2010) 

também confirmam que a diferença no tamanho do folículo dominante influencia a taxa 

de concepção na IATF. Os autores em questão afirmam que novilhas (Bos taurus 

taurus x Bos taurus indicus) que apresentaram folículos com média de 12,31±2,03mm 

de diâmetro obtiveram maior taxa de concepção que novilhas com folículos com média 

de 6,57±4,59mm de diâmetro. 

Segundo Butler et al. (2011) a melhor resposta ovulatória está relacionada ao 

folículo de maior diâmetro, constatando que em novilhas de corte que apresentam 

folículos de maior diâmetro têm maior taxa de concepção, sugerindo assim, um maior 

sucesso nos protocolos de IATF. 

Sá Filho et al. (2010a) dividiram os animais de acordo com o diâmetro do FD e 

relacionaram com a taxa de concepção obtida em vacas da raça Nelore com 50,5% e 

Nelore/Angus com 54,7%. Os grupos de diâmetros analisados foram de <7,5mm; de 

7,5 a 11mm; de 11,1 a 14,4mm e >14,4mm, que corresponderam as taxas de 

concepção de 27,5%, 46,6%, 57,9% e 63,3%, respectivamente. Dessa forma, foi 

verificado que quanto maior o diâmetro do folículo dominante no momento da IA, maior 

foi a taxa de concepção alcançada. 

Também foi verificado por Sá Filho et al. (2010b) perante um estudo em vacas 

da raça Nelore submetidas a um protocolo de IATF com utilização de eCG, que ocorreu 

relação do diâmetro do FD e a maior probabilidade de concepção.  

No entanto, na pesquisa realizada não foi observado um resultado significante 

entre o diâmetro dos folículos das vacas que ficaram ou não gestante. Assim como 

observado por Meneguetti et al. (2009), que também confirmou que o diâmetro do 

folículo dominante afetou positivamente a taxa de ovulação mais não teve influência na 

taxa de concepção em vacas nelore com ECC entre 3 e 4. 

Neste trabalho, apesar do folículo dominante não ter atingido um diâmetro 

superior ao encontrado em outros relatos na literatura, a taxa de concepção obtida foi 
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elevada. Conforme dito por Simões et al. (2012), as vacas que atingem diâmetro do FD 

igual ou superior a 7,0mm aumenta a possibilidade de concepção com o aumento do 

diâmetro folicular. 

Ao considerar os avanços da IATF utilizando vários tipos de protocolos, notam-

se índices médios de concepção entre 45 a 65% em rebanhos de corte (MENEGUETTI 

et al.,2009; SÁ FILHO et al., 2010a). Neste trabalho o índice de concepção obteve uma 

média de 68,75% em vacas da raça Tabapuã, superior aos resultados encontrados por 

outros autores. Dias et al. (2013) relataram que em seu trabalho obtiveram uma taxa 

concepção de 50,2% em vacas Nelore, que é um resultado aceitável de acordo com 

Meneguetti et al. (2009) e Sá Filho et al. (2010a). Já Ribeiro Filho et al. (2013) alcançou 

uma média de 57,47% no seu estudo em vacas Nelore. 

Em nosso trabalho com a utilização do eCG obtivemos uma taxa de concepção 

elevada (68,75%) próximo aos resultados de Freitas et al. (2007). No entanto, foi 

utilizado um protocolo de ressincronização para obter uma taxa de concepção 75% em 

seu estudo.    

Portanto, vale destacar que o resultado deste trabalho incidiu acima da média 

descrita na literatura. No entanto, se fossem seguidas as orientações determinadas na 

literatura para a hora da IA em vacas de corte, este resultado não seria alcançado. 

Assim, novas pesquisas deverão ser realizadas com base nestes resultados para que 

possa elucidar com base na dinâmica folicular da raça Tabapuã, o melhor momento de 

resposta a cada hormônio empregado na IATF. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, a eficiência do protocolo de IATF com o uso de eCG associado ao bom 

escore corporal pode fazer o adiantamento do estro. Foi notado que a concepção 

acontece mesmo que a ovulação ocorra em folículos com menor diâmetro. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO OVOCITÁRIA E PRODUÇÃO DE 

EMBRIÕES EM DOADORAS DAS RAÇAS GIR E GIROLANDO SUBMETIDAS À 

ASPIRAÇÃO FOLICULAR GUIADA POR ULTRASSOM 

Acadêmicos: José Camilo Vaz Pedrosa e Jean Pedro Cordeiro Silva 
Orientadora: Vívian Rachel de Araújo Mendes 
 

RESUMO 
Com o desenvolvimento da técnica de aspiração folicular transvaginal guiada por 
ultrassom (OPU) em doadoras potenciais, o processo de produção in vitro de embriões 
(PIVE) gerou um avanço na multiplicação de descendentes por animal. O objetivo do 
trabalho foi avaliar a taxa de recuperação ovocitária e a produção de embriões de 
animais submetidos a aspiração folicular guiada por ultrassonografia.  Foram utilizados 
44 animais das raças Gir e Girolando, com diferentes idades, todos os animais foram 
submetidos aos cuidados sanitários adequados, vacinados contra febre aftosa, 
leptospirose, brucelose, clostridiose e fármacos para controle de ectoparasitas e 
endoparasitas, não sendo submetidas a nenhum tipo de estimulação hormonal.  A 
aspiração folicular foi realizada com auxílio de ultrassom usando o transdutor 
microconvexo de 5 ou 7,5 MHz conectado a uma guia transvaginal. Os resultados 
obtidos representaram um total de 1724 ovócitos recuperados e 3,92% de embriões por 
vaca, sendo que as doadoras da raça Gir 1523 ovócitos e 4,58% embriões e na raça 
Girolando 271 ovócitos e 1,84% embriões. Houve animais com índice inferiores de 
embriões, já outros tiveram excelente desempenho. É que quanto maior número de 
ovócito recuperados, maior a média de embriões em relações as que produziram 
menos.  
PALAVRAS - CHAVE: Aspiração; Biotecnologia; Bovino; Embrião. 

1- INTRODUÇÃO  

O agronegócio brasileiro tem como destaque a bovinocultura (RUNPF, 2007). E 

Brasil é o primeiro na lista de produção de embrião bovinos do mundo (THIBIER, 2008).  

A importância deste setor desperta o interesse de pesquisadores em buscar novas 

biotecnologias para o melhoramento genético e aproveitamento destes animais 

(FONSECA et al., 2001). Com o desenvolvimento da técnica de aspiração folicular 

transvaginal guiada por ultrassom (ovum pick up - OPU) em doadoras potenciais, o 

processo de produção in vitro de embriões (PIVE) gerou um avanço na multiplicação de 

descendentes por animal (RUMPF et al., 2000). A OPU vem sendo utilizada desde 

1988 (KRUIP et al.,1994) com intuito de melhorar a recuperação de ovócitos chegando 

ao maior número de embriões produzidos por animal. Adicionalmente, expandir o 

potencial reprodutivo aumentando número de animais de alto valor genético e 

zootécnico (RENESTO e COELHO, 2004). 
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 Na vida reprodutiva normal de uma vaca ela sendo inseminada ou coberta por 

monta natural ela vai obter no máximo um bezerro por ano (SAUMANDE et al.,1984). 

Quando se realiza a técnica de aspiração folicular para produção de embrião (PIVE) a 

média de produção pode chegar a 1,5 embriões por semana (KRUIP et al., 1994).  

A OPU é uma etapa que está relacionada com o resultado final de todo o 

processo de produção de embriões (SENEDA et al., 2005). Portanto, as pesquisas 

relacionadas à técnica visam melhorar o aproveitamento na recuperação de ovócitos, 

aumentar o aproveitamento reprodutivo dos animais em um intervalo de tempo menor 

que o natural. Desta forma, deve se ter o conhecimento e bom desempenho na 

realização da técnica visando o melhor aproveitamento e consequentemente melhores 

resultados (SENEDA et al., 2005). Objetivo avaliar o desempenho reprodutivo de 

animais submetidos a aspiração folicular guiada por ultrassonografia. Trabalho como 

este tem como importância demonstra a eficiência de novas biotécnicas aplicadas à 

reprodução, visando melhor aproveitamento reprodutivo de animais com autovalor 

zootécnico. 

 

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 A foliculogênese inicia-se na vida fetal, aproximadamente aos 90 dias de 

gestação com a produção de folículos primordiais, considerados uma unidade funcional 

do ovário que consiste do ovócito primário circundado por uma camada de célula da 

pré-granulosa (MAYES; SIRAND, 2002).  Os folículos primordiais consistem em uma 

reserva de folículos que são ativados ao crescimento, dando sequência ao 

desenvolvimento dos folículos. Durante este desenvolvimento, são observadas 

algumas modificações, como a transição do formato das células da granulosa de 

achatadas para cuboides e o aumento do número de camadas de células que 

envolvem o ovócito, denominados dessa forma de folículos primários. O folículo 

secundário apresenta duas camadas de célula cuboides e neste estágio ocorre o 

surgimento da zona pelúcida em volta do ovócito (FAIR et al., 1995).  

Zona pelúcida começa a se formar em volta do ovócito e as células da teca podem ser 

visualizadas em torno da lâmina basal (KACINKIS et al ., 1994).  

 No desenvolvimento do folículo pré-antral surge à junção gap, que faz a ligação 

com as células da granulosa, permitindo levar aminoácidos, metabolitos e moléculas 

sinalizadoras que auxilia na formação do ovócito (GILCHRIST et al., 2008).  É 
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necessário que haja a célula do cúmulo que nutri o ovócito (DUMESIC et al., 2015). 

Folículos terciários se diferem por presença do antro, o liquido presente no antro tem 

função controladora de secreção como esteroides, enzimas, glicoproteínas, 

lipoproteínas e fator de crescimento (VAN DEN HURK; ZHAO, 2005). Na fase antral o 

folículo necessita das gonadotrofinas em que consiste em crescimento de ondas 

foliculares, que se difere em três etapas, recrutamento, seleção e dominância. Na fase 

de recrutamento os folículos se encontram ativos havendo um grupo recrutado para 

crescer sendo dependentes de hormônio estimulante folicular (FSH), (MARTINS et al., 

2008).  Em fêmeas bovinas os folículos a partir de 4 mm passam para fase de 

recrutamento e quando atinge de 7-8 mm continua o crescimento de apenas um dos 

folículos selecionado sendo aquele que tiver o maior número de receptores LH, 

impedindo o desenvolvimento dos demais folículos subordinados (FAIR, 2003). O 

folículo selecionado atinge tamanho de 8 mm e passa a ser dominante, ou folículo pré-

ovulatorio, que irá ovular   dependente do pico de LH (HYTTEL et al., 1997), (SIRARD 

et al., 2006) . 

 Aspiração folicular transvaginal guiada por ultrassom (ovum pick up - OPU) é um 

método de recuperação de ovócitos assistida de fêmeas bovinas vivas, com objetivo de 

produzir embriões in vitro (PIVE).  Hoje este método se encontra em diversos países 

sendo o Brasil uma referência nesta técnica (STROUD e CALLESEN, 2012). Esta 

biotecnologia vem sendo o pilar do melhoramento do rebanho bovino, sendo a cada dia 

mais necessário para vencer os problemas que vem surgindo ao longo dos anos. Com 

o uso da (OPU-PIVE) podemos produzir inúmeros descendentes ao ano, tendo um 

aproveitamento maior de animais com alto valor zootécnico e genético (VISHWANATH, 

2003).Pode se dizer que o método de produção in vitro de embriões em laboratório é 

uma biotecnologia nova e de grande interesse que vem auxiliando o aumento do 

números de animais geneticamente  superiores. Este método fica reconhecido em 1978 

com o nascimento de Louise Brown primeiro bebê de proveta (STEPTOE e EDWARS, 

1978). Mas o pioneiro na espécie bovina foi o nascimento de bezerros por uma 

fecundação in vitro em 1981 (BRACKETT et. al., 1982). No entanto, a PIVE para o 

mercado só veio ser realizado com o auxilio da técnica de obtenção de ovócitos de 

vacas vivas através da aspiração folicular guiada por ultrassom. Os benefícios da OPU-

PIV foram descritos por Pieterse et al., (1988), que despertou interesse de 

pesquisadores sobre a técnica com o objetivo de otimizar a PIVE (HASLER, 2003) 
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Produção in vitro de embriões (PIVE) tem como beneficio a possibilidade de escolha do 

sexo, maior aproveitamento genético, proliferação de raças, auxiliar na venda de 

material genético, armazenamento de material, melhor aproveitamento do gameta 

masculino (GONÇALVES et al., 2002).  Nos últimos anos o número de embriões 

produzidos in vitro cresceu no Brasil. Empresas especializadas na venda de embriões 

destacaram-se no mercado com a disseminação da biotécnica e um grande número de 

embriões produzidos e transferidos, chegando a ter uma produção no Brasil, mas de 

450 mil embriões produzidos em 2015 segundo a Sociedade Brasileira de Tecnologia 

de Embriões (RODRIGUES et el., 2016). Na aplicação da técnica de aspiração folicular 

é realizada uma avaliação prévia das doadoras que consiste na avaliação dos ovários, 

supondo que este animal terá uma boa resposta na futura aspiração. Após a avaliação, 

o animal pode estar ou não apto a ser aspirado. Pela monta natural ou inseminação 

artificial (IA) conseguimos ter no máximo um descendente a cada ano, e com o avanço 

das biotecnologias da reprodução surgiram novos métodos para o melhor 

aproveitamento genético. Um destes métodos é a superovulação e a transferência de 

embrião (SOV-TE), que pode ter um aproveitamento de cerca de 25 embriões ao ano 

chegando ao um somatório de 100 embriões ao longo da vida de uma doadora 

(SAUMANDE et al., 1984). Com o uso da OPU-PIVE pode se obter uma média de 

ovócitos aspiração de (1,1±0,9 a 38,6±12,9) dando uma média de 0,6 e 3,5 embriões 

coletados por aspiração, dando cerca de 1,5 embriões por semana (WATANABE et al. 

1998a).  Temos a vantagem reduzir o espaço de tempo entre as gerações sendo uma 

importante ferramenta para o melhoramento genético em bovinos (BETTERIDGE et al., 

1989). Este método pode ser realizado também em vacas até o 3º mês de gestação 

(KRUIP et al.,1994), animais a partir dos oitos meses de idade (SAUVÉ et al.,1998), 

doadoras com anomalias reprodutiva como cisto, metrites crônica (LOONEY et al., 

1994),  

 Existe uma diferença entre doadoras em resposta à OPU, podendo ter animais 

com melhor desempenho e outros não tão favoráveis (NIBART et al.,1995). Existe uma 

grande influência em relação à raça da doadora, as fêmeas Bos taurus taurus possuem 

em média 2 a 3 ondas foliculares enquanto os Bos taurus indicus possuem 3 a 4 ondas 

foliculares. As raças Bos taurus indicus ainda exibem um maior número de folículos 

recrutados a cada onda folicular comparado às Bos taurus taurus, o que fazem que 

estas fêmeas de origem zebuína tenham uma melhor resposta na OPU (BARUSELLI et 
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al., 2007). O desempenho individual de cada doadora também reflete um número 

diferente de ovócitos recuperados mesmo tratando-se de animais de uma mesma raça 

(BONI et al.,1997). Outros fatores como idade, escore de condição corporal (ECC), 

utilização de hormônios e também fatores relacionados a técnica como mobilização não 

suficiente para o procedimento, ausência de habilidade do aspirador, tipo e formato do 

transdutor, intensidade do vácuo, tipo de agulha para punção também podem 

influenciar a taxa de recuperação de ovócitos aspirados (BOUSQUET et al., 1999; 

BOLS et al., 2004; SENEDA et al., 2005).  

 A frequência de aspiração pode influenciar diferentes resultados dependendo do 

intervalo de tempo entre aspiração (KRUIP et al., 1994), podendo chegar a uma 

frequência de até 2 vezes por semana (REICHEMBACH et al., 1994). 

O ovócito pode apresenta sua capacidade de maturação, fecundação e potencial de 

desenvolvimento embrionário visto que pela (CCO) células do cumulus ovócito.  

Aparentemente, os ovócitos que tem maior capacidade de viabilidade devem 

apresentar o plasma homogêneo com granulações finas de coloração marrom e 

completamente envolvidas por várias camadas de células do cumulus dispostas de 

forma compacta. (MIRANDA et al., 2010).  

Grau I: CCO compacto, mais do que 3 camadas de células do cumulus e ovócito com 

citoplasma homogêneo. 

Grau II: CCO compactos, com 3 ou menos camadas de células do cumulus, ou ovócito 

com citoplasma levemente heterogêneo. 

Grau III: Ovócitos mostrados remoção completa das células do cumulus em menos de 

1/3 da superfície da zona pelúcida. 

Desnudo e/ou degenerado: Ovócitos com nenhuma célula do cumulus sobre a maior 

parte da zona pelúcida e/ou vacuolização retração do citoplasma 

Cumulus expandido: CCO mostrando expansão das células do cumulus. Grázia et al., 

(2014).  

 A maturação in vitro ocorre para que os ovócitos atinjam a sua capacidade de 

serem fecundados e de atingir forma estádio de blastocisto. Nesta etapa ocorrem várias 

modificações no seu citoplasma e no núcleo. Durante o desenvolvimento, os ovócitos 

encontram-se na fase diplóteno da prófase I ou fase de vesícula germinativa. In vivo a 

progressão do desenvolvimento meiótico recomeça logo após um pico de LH, e in vitro 

a remoção ovócito do ambiente folicular é necessário para iniciar a maturação nuclear. 
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A maturação nuclear do ovócito é o desenvolvimento da fase diplóteno da primeira 

prófase meiótica AA fase de metáfase II. Em bovinos a maturação tem duração que 

varia de 18 a 24 horas, realizada em atmosfera controlada 5% de CO2 com umidade 

saturada (GONÇALVES et al., 2002). 

  A fertilização in vitro ocorre através da incubação dos ovócitos maduros com 

espermatozoides capacitados ocorrendo a junção do material genético masculino e 

feminino para a formação do zigoto.Nesta etapa é realizada uma seleção dos 

espermatozoides eliminando aqueles não viáveis e as impurezas, aumentando a 

quantidade de espermatozoides aptos a fecundar o ovócito. A incubação dos ovócitos 

junto aos espermatozoides dura em média 18 a 22 horas nas mesmas condições de 

maturação (GONÇALVES et al., 2002). O cultivo in vitro é o período de 

desenvolvimento embrionário até o estádio de blastocisto, com duração de sete dias 

(HOLM et al., 1999).  

 

3-  METODOLOGIA  

O experimento foi realizado em uma fazenda, no município de Miradouro Minas 

Gerais na Zona da Mata, latitude 20º 53’26’’S e longitude 42º 20’33” w no período de 14 

de abril de 2014 até 12 de agosto de 2016. Foram utilizados 44 animais das raças Gir 

leiteiro e Girolando, com idades diferentes. Os animais são mantidos em regime de 

pastejo rotacionado com capim Mombaça, entre os meses de maio a outubro foi 

fornecido silagem de milho, além de água e sal mineral ad libitum. Todos os animais 

foram submetidos aos cuidados sanitários adequados, vacinados contra febre aftosa, 

leptospirose, brucelose, clostridiose e drogas para controle de ectoparasitas e 

endoparasitas.  As fêmeas estudadas apresentam um alto valor genético, não sendo 

submetidas a nenhum tipo de estimulação hormonal.   

 O procedimento foi realizado por um Medico Veterinário de uma empresa 

especializada em produção in vitro de embriões. Foi realizada a avaliação 

ultrassonográfica do ovário, visando a seleção de animais com maior número de 

folículos. Os animais selecionados foram contidos em tronco de contenção apropriado, 

sendo realizada tricotomia e antissepsia com iodo a 2% e álcool 70% na região da 2º e 

3º vertebra coccígeas, e submetidos anestesia epidural intercoccígea neste local, com 

a administração de 2 a 4 ml de cloridato de lidocaína 2%, o volume administrado 
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dependeu do peso e raça do animal, tendo como objetivo facilitar o manuseio dos 

ovários através do reto durante aspiração folicular. Em seguida, foi realizado a limpeza 

do reto retirando todas as fezes seguido de lavagem do períneo e vulva desinfecção 

com álcool e secagem com papel toalha.  

 A aspiração folicular foi realizada com auxilio de ultrassom usando o transdutor 

microconvexo de 5 ou 7,5 MHz conectado a uma guia transvaginal. Com auxílio de uma 

agulha 18G conectada a uma linha de aspiração e bomba de vácuo ajustada a uma 

pressão de vácuo de 72 a 78 mmHg, com vazão de 15 ml de meio de coleta por 

minuto. Como meio de coleta foi utilizado o PBS suplementado com heparina e soro 

fetal bovino, que deverá estar a uma temperatura de aproximadamente 36ºC, assim 

como o tubo coletor. Os folículos aspirados foram posicionados no percussor da linha 

de punção indicada no monitor do ultrassom, possuíam ter entre 2 a 8mm de diâmetro.  

 O material aspirado foi transferido para o filtro de coleta de embriões e lavado 

com a mesma solução utilizada na aspiração, o sedimento restante no filtro foi 

observado em placas com a utilização de um estereomicroscópio, sendo selecionados 

os ovócitos que apresentarem grau de qualidade ótima ou boa. Os ovócitos foram 

transportados ao laboratório em meio de maturação TCM 199 com sais de Earle 

suplementado com SFB e 1,0μg/mL de FSH, 50UI/mL de hCG ,1,0μg/mL de estradiol, 

0,2mM de piruvato de sódio, 83,4μg/mL de amicacina à temperatura de 38,5ºC e 

atmosfera de 5% de CO2 em ar, acondionado em caixa transportadora adaptada, 

sendo ideal não ultrapassar 8 horas após o início da aspiração da fazenda até o 

laboratório. Chegando ao laboratório os ovócitos foram transferidos para as microgotas 

cobertas por óleo mineral montadas em placas descartáveis de 30 cm de diâmetro e 

maturados por 24 horas a partir do horário da aspiração incubadas em estufa a 38,5ºC 

em atmosfera de 5% de CO2 e 95% de umidade. Após a maturação foi realizada a 

fecundação in vitro dos ovócitos. O sêmen utilizado foi preparado pelo método 

gradiente de densidade de Percoll, onde foram separados os espermatozoides viáveis. 

Após o tempo de fecundação os prováveis zigotos foram cultivados por 7 dias em meio 

CR2aa acrescido de 10% de soro fetal bovino em gotas de 50µL sob óleo mineral e 

cultivados com células granulosas nas mesmas condições de fecundação. No dia 6 e 7 

serão avaliados os estágios de desenvolvimento dos embriões formados, em 

blastocisto inicial, blastocisto, blastocisto expandido, blastocisto eclodido. O meio de 

cultivo é renovado em cada microgota no 4º dia de cultivo. 
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4-   RESULTADOS  

 Para o experimento foram utilizados dados de 11 sessões de aspiração de 44 

doadoras da fazenda Alegria, totalizando 108 aspirações no período do experimento. 

Foram recuperados no total de 1794 ovócitos, uma média de 16,61 ovócitos por 

aspiração, sendo 1179 viáveis e média de 10,91 ovócitos por aspiração. 429 embriões 

foram produzidos, o que representou uma média de 3,92 embriões por aspiração 

(TABELA 1). 

Tabela 01. Número total e médias de ovócitos recuperados, ovócitos viáveis e embriões produzidos de 
108 aspirações foliculares guiadas por ultrassom. 

 Ovócitos Ovócitos viáveis Embriões 

Média 16,61 10,91 3,92 
Total 1794 1179 429 

 

 Das 44 doadoras submetidas a aspiração folicular, 26 eram vacas da raça 

Girolando que proporcionaram um total de 271 ovócitos com média de 10,42 ovócitos 

por aspiração. Destes ovócitos recuperados, 164 foram classificados como viáveis, com 

média de 6,3 por aspiração, e resultando uma produção de 48 embriões com média de 

1,84 por aspiração. As outras 18 doadoras aspiradas eram vacas da raça Gir que foram 

responsáveis por 1523 ovócitos coletados, com uma média de 18,42 por aspiração, 

sendo 1015 destes viáveis com média de 12,37 por aspiração, obtendo 376 embriões 

produzidos, em média de 4,58 por aspiração (TABELA 2). 

Tabela 02. Número total e médias de ovócitos recuperados, ovócitos viáveis e embriões produzidos de 

doadoras da raça Gir e Girolando submetidas à aspiração folicular guiada por ultrassom. 

 

 

Fora

m 

analisados os dados de doadoras que foram submetidas a repetidas sessões de 

aspiração folicular durante o período do estudo. Duas vacas foram aspiradas 9 vezes 

cada, totalizando 18 aspirações das quais foram recuperados um total de 382 ovócitos 

com média de 21,22 por aspiração, sendo 267 viáveis com uma média de 14,38 e 

produziram 133 embriões média de 7,38 por aspiração. As duas doadoras 

apresentaram uma variação de 7 a 50 ovócitos aspirados em seções diferentes. Duas 

vacas foram aspiradas 6 vezes cada, dando um total de 12 aspirações, sendo 

 Gir Girolando 

 Média Total Média Total 

Ovócitos 18,42 1523 10,42 271 
Ovócitos viáveis 12,37 1015 6,3 164 
Embriões produzidos 2,58 376 1,84 48 
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coletados 214 ovócitos com uma média de 17,83 por aspiração, sendo 135 viáveis com 

média de 12,25, e produziram 39 embriões uma média de 3,25 por aspiração, e 

apresentaram uma variação de 15 a 40 ovócitos. Seis vacas foram aspiradas 5 vezes 

totalizando 30 aspirações, das quais foram coletados 614 ovócitos uma média de 20,46 

sendo que 401 viáveis com média de 13,36 produzindo 136 embriões uma média de 

4,53 por aspiração tendo a variação de 35 a 10. Para três vacas que foram aspiradas 3 

vezes foram obtidos 111 ovócitos, uma média de 12,33 ovócitos por aspiração, sendo 

71 ovócitos viáveis, com média de 7,88, produzindo 39 embriões uma média de 4,33 

por aspiração. Estes três animais apresentaram uma variação de 13 a 22 ovócitos. 

Sete doadoras foram aspiradas 2 vezes, representando 14 aspirações, das quais foram 

coletados 185 ovócitos, e uma média de 13,21 sendo selecionados 111 viáveis, em 

média 7,92 por aspiração, que produziram 25 embriões uma média de 1,78 por 

aspiração. Também foram contabilizados os dados de aspiração folicular de vinte e 

duas doadoras submetidas a uma única sessão. O total de ovócitos obtidos dessas 

doadoras foi de 269 ovócitos, uma média de 12,22, sendo 174 viáveis, média de 7,9, e 

produzindo 42 embriões, média de 1,9 por aspiração (TABELA 03). 

Tabela 03. Análise do número de aspirações por vaca. 

 Ovócitos Ovócitos viáveis Embriões produzidos   
  Nº animais Nº vezes aspiradas Total Média Total Média Total Média 

02 09 382 21,22 267 14,83 133 7,38 
02 06 214 17,83 135 12,25 39 3,25 
06 05 614 20,46 401 13,36 136 4,53 
03 03 111 12,33 71 7,88 39 4,33 
07 02 185 13,21 111 7,92 25 1,78 
22 01 269 12,22 174 7,90 42 1,9 

 

 Dados da produção de embriões mostraram que não houve o desenvolvimento 

de nenhum embrião proveniente de ovócitos coletados em 17 aspirações. As 

aspirações que não resultaram na produção de embriões foram de 16 doadoras 

diferentes, que totalizaram 147 ovócitos, uma média de 8,64, sendo 93 viáveis uma 

média de 5,47 ovócitos por aspiração (TABELA 04). 

Tabela 04. Número total e médias de ovócitos recuperados e ovócitos viáveis de doadoras submetidas à 
aspiração folicular guiada por ultrassom que não produziram embriões. 

 Total Média 

Ovócitos 147 8,64 
Ovócitos viáveis 93 5,47 
Embriões produzidos 0 0 
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 Onze aspirações provindas de 10 vacas obtiveram uma produção de 100% de 

embriões. Dessa forma, os 36 ovócitos viáveis selecionados à partir dos 59 ovócitos 

coletados, produziram 36 embriões, uma média de 3,27 embriões por aspiração 

(TABELA 05). 

Tabela 05. Número total e médias de ovócitos recuperados e ovócitos viáveis de doadoras submetidas à 
aspiração folicular guiada por ultrassom que produziram 100% de embriões. 

 Total Média 

Ovócitos 59 5,36 
Ovócitos viáveis 36 3,27 
Embriões produzidos 36 3,27 

 

 As aspirações foram divididas de acordo com o número de ovócitos coletados 

das doadoras em: mais de 30, de 20 e 29, de 12 a 19 e menos de 12 ovócitos.  Treze 

aspirações realizadas em 6 doadoras obtiveram 515 ovócitos, com média de 39,61 que 

produziram 124 embriões com média de 9,53 embriões por aspiração. Aspirações que 

foram coletados 20 a 29 ovócitos foram provenientes de 13 doadoras em 16 

aspirações, onde foram coletados 381 ovócitos, que resultou numa média de 23,81 e 

produzindo 89 embriões com uma média de 5,56 embriões por aspiração. De 38 

aspirações utilizando 25 vacas foram coletados entre 12 a 19 ovócitos, uma média de 

15,78 de um total de 600 ovócitos, dos quais foram produzidos 128 embriões com uma 

média de 3,36 por aspiração. Os procedimentos que resultaram na coleta de menos 

que 12 ovócitos, foram provenientes de 41 aspirações em 29 vacas com obtenção de 

298 ovócitos, com uma média de 7,26, e produzidos 83 embriões tendo uma média de 

2,02 por aspiração (TABELA 06). 
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Tabela 06. Número total e médias de ovócitos recuperados e ovócitos viáveis de doadoras divididos em 
grupos de acordo com o número de ovócitos coletados por aspiração folicular guiada por ultrassom. 

  
N° 

aspirações Ovócitos Ovócitos viáveis Embriões produzidos 

  
 

Total Média Total Média Total Média 

>30 12 515 39,61 341 26,23 124 9,53 

        20-29 17 381 23,81 263 16,43 89 5,56 

        12-19 38 600 15,78 393 10,34 128 3,36 

        <12 41 298 7,26 182 4,43 83 2,02 

 

5-          DISCUSSÕES 

 Avaliando a média do total de ovócitos coletados nas 108 aspirações realizadas, 

que resultou em 16,61 ovócitos por aspiração, foi constatado médias semelhantes na 

literatura. Oliveira et al., (2011), encontraram uma média de 17,8 ovócitos por aspiração 

em vacas da raça Gir, mesmo sendo utilizado hormônios na sincronização das 

doadoras. No presente experimento não houve uma pré-sincronização das doadoras 

submetidas à aspiração folicular. A utilização dos hormônios em bovinos resulta no 

aumento do número de folículos em crescimento nos ovários, no qual os animais da 

raça gir do experimento apresentou de 18,57 sendo próximo a de 17,8 segundo Oliveira 

et al., (2011),  o valor do experimento que foi média de 16, 61 por aspiração, 

comparando com a raça Girolando segundo o Zanin et al.,(2013) que apresentou valor 

de 16,7 foi semelhante ao do estudo mas em relação as doadoras Girolando do 

trabalho que apresentou média de 10,42 foi inferior segundo Zanin et al.,(2013) .  

 O número de ovócitos viáveis coletados neste trabalho apresentou uma média 

de 10,91 por aspiração que foi inferior comparado ao valor de 12,7 na raça Gir 

(OLIVEIRA et al., 2011). Esta diferença pode ser devido a utilização de hormônios na 

sincronização das doadoras, é também devido os animais da raça Girolando do 

experimento ter tido uma média inferior de 6,3 ovócitos viáveis fazendo com que a 

média geral do experimento fosse menor. Os animais da raça Gir deste experimento 

apresentaram uma média de 12,37 sem utilização de hormônios próximo o valor de 

12,7 ovócitos viáveis em vacas Gir com a utilização de hormônios na sincronização nas 

doadoras segundo Oliveira et al., (2011). A média de ovócitos viáveis em vacas 
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Girolando no presente trabalho foi de 6,3 por aspiração, sendo inferior o valor de 9,0 

encontrado por Zanin et al., (2013), que pode estar relacionado à condições ambientais 

inadequadas, manejo e dieta.  

 Os embriões produzidos no experimento representaram uma média total de 3,92 

por aspiração, sendo inferior o valor de 2,1 encontrado em vacas da raça Holandesa 

por Zago et al., (2011). A média de embriões produzidos na raça Gir foi superior, 

alcançando 4,58 por aspiração Diferente das raças Bos taurus, os animais da raça Gir, 

que é a maior parte dos animais utilizados no experimento, apresentam maior número 

de folículos recrutados por onda de crescimento folicular, e dessa forma apresentam 

um maior número de ovócitos coletados e consequentemente a possibilidade de um 

maior número de embriões produzidos à partir destes ovócitos. As vacas Girolando do 

experimento obtiveram uma média de 1,84 embriões semelhante ao de 2,3 para vacas 

Girolando segundo Zanin et al., (2013). Os animais com uma produção superior a 30 

ovócitos tiveram uma média total e de ovócitos viáveis e embriões produzidos por 

aspiração de 39,61; 26,23 e 9,53 a categoria de animais que produziram de 20 a 29 

ovócitos tiveram a produção total de 23,81 ovócitos com a média de 16,41 ovócitos 

viáveis e 5,56 embriões na categoria de 12 a 19 teve a produção de 15,78 ovócitos 

totais sendo 10,34 viáveis e produzindo 3,36 embriões.   

 Os animais que obtiveram uma produção abaixo de 12 ovócitos produziram 7,26 

ovócitos totais sendo 4,43 viáveis produzindo 2,02 embriões sendo Oliveira et al. (2011) 

também separou as doadoras em categorias de acordo com a quantidade de ovócitos 

coletados por aspiração e que as médias obtidas para número total de ovócitos, 

ovócitos viáveis e embriões produzidos foi semelhante entre os grupos. O desempenho 

dos animais do experimento em relação a eficiência de acordo com a produção de 

embriões para avaliar o aproveitamento de 80%- 100% de ovócitos viáveis na produção 

de embriões, e de   animais que tiveram aproveitamento de 0 -20%  na produção. 

Segundo o estudo realizado as doadoras que obtiveram de 80- 100% de 

aproveitamento tiveram uma produção média por vaca de 6,23 ovócitos referindo-se 

3,92 ovócitos viáveis obtendo o aproveitamento de  80 -100% ou seja de média de 3,77  

embriões produzidos sendo um valor inferior ao de 17 ovócitos totais q produziram 9,7 

ovócitos viáveis tendo o aproveitamento de 80-100% de embriões segundo Grázia et 

al.,(2014), segundo  esta variação pode ser devido os animais de diferentes regiões, 

tendo relação sobre o histórico reprodutivo, idade, número de aspiração. As doadoras 
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que obtiveram a produção de 0- 20% de embriões teve uma média de ovócitos 13,86 

sendo 9,08 de ovócitos viáveis produzindo 0-20% de embriões produzidos valor 

aproximado o valor de 13,6 de ovócitos total e de 7.9 para ovócitos viáveis  tendo um 

aproveitamento de 0-20% Grázia et al.,(2014),  segundo  esta pequena diferençam 

pode ser devido o autor citar vacas gir é no experimento ter vacas Gir e Girolando. 

 

6-         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento do presente estudo concluímos que as doadoras da raça Gir 

obtiveram uma maior média de ovócitos recuperados e maior produção de embriões 

em relação as doadoras da raça Girolando. 
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Acadêmicos: Israel Viana Amaral e Pamella Felipe Silva Benevides 
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RESUMO 

 
O leite é um dos alimentos mais consumidos pela população e traz diversos benefícios 
à saúde. Entretanto, aqueles que exibem uma má qualidade podem ser a origem de 
transtornos como a veiculação de patógenos, tornando-se um risco à saúde pública. As 
análises microbiológicas dos leites destinados ao consumo humano são de grande 
importância à medida que garantem a segurança e qualidade dos alimentos. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica do leite cru refrigerado da região 
de São João do Oriente - MG. Para este fim, foram analisadas 10 amostras de leite cru 
refrigerado, coletados em propriedades da região, das quais oito apresentaram 
contagem de aeróbios mesófilos acima do limite permitido pela Instrução Normativa 62. 
Realizou-se também o teste presuntivo de coliformes onde 6 das 10 amostras foram 
positivas, 2 confirmadas para presença de coliformes a 35°C e ausência de coliformes 
a 45°C em todas as amostras. Os resultados reafirmam a necessidade de medidas 
higiênico-sanitárias na coleta e processamento do leite para que a melhoria na 
qualidade microbiológica seja alcançada. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade do leite, produtos de origem animal, análise do leite 

 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o leite é um dos alimentos de consumo diário da população que traz 

benefícios à saúde. Possui ótimo valor nutricional, sendo fonte de nutrientes essenciais 

à alimentação humana por apresentar alto teor de proteínas, gorduras e sais minerais. 

Trata-se de produto perecível e possível veículo de patógenos, portanto merece 

atenção especial na sua produção (DOMARESKI et al., 2010).  

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) iniciou há 10 anos 

uma discussão nacional envolvendo os setores científicos e econômicos do setor 

leiteiro, buscando alternativas para melhoria na qualidade do leite produzido no país. 

Esse grupo desenvolveu o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite 

(PNMQL), cuja versão definitiva foi publicada na Instrução Normativa n° 62 (IN62), de 

29 de dezembro de 2011 que determina regras de estocagens, transporte e exigências 

de qualidade (BRASIL, 2011). 
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 Em certas regiões do Brasil, o leite é obtido em condições higiênico-sanitárias 

precárias que geram a presença de micro-organismos acima do limite da Legislação da 

Normativa 62 (BRASIL, 2011). Os cuidados de higiene, manipulação e transporte do 

leite influenciam diretamente na sua qualidade microbiológica e de seus derivados, 

sendo assim considerado de importância à saúde pública, pois pode oferecer riscos à 

saúde do consumidor (GIOMBELLI et al., 2011). 

 Os principais micro-organismos encontrados no leite pertencem ao grupo dos 

coliformes termotolerantes, coliformes totais, mesófilos aeróbios e psicrotróficos (SILVA 

et al., 2010). Estes são os principais causadores de alterações físico-químicas no leite, 

produzindo ácido lático a partir da lactose ou causando danos à caseína e aos 

triglicerídeos a partir de suas enzimas proteolíticas e lipolíticas que colaboram para a 

diminuição da qualidade e vida de prateleira do produto e seus derivados (GIOMBELLI 

et al., 2011). 

 Além do método de coleta e manipulação, as condições de armazenamento do 

leite fresco influenciam na sua contaminação. Um dos métodos para minimizar a 

multiplicação microbiana é a refrigeração imediata após a ordenha, dificultando a 

multiplicação dos micro-organismos mesófilos, maioria dos contaminantes. Entretanto, 

em baixas temperaturas pode ocorrer a proliferação de outro grupo de micro-

organismos, os psicrotróficos, que são capazes de se desenvolver em temperaturas de 

refrigeração, por este fato é obrigatório o recolhimento do leite refrigerado pelos 

caminhões isotérmicos em até 24h à 48h (DOMARESKI et al., 2010). 

Levando em consideração o exposto acima, o objetivo deste trabalho foi analisar 

a qualidade do leite cru refrigerado da Região de João do Oriente - MG, através da 

avaliação de indicadores microbiológicos. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Leite e qualidade 

Leite é uma secreção animal produzida pelas glândulas mamárias, que tem sua 

qualidade influenciada pela sanidade dos animais (DUARTE et al., 2002). Possui 

excelente valor nutricional, é rico em vitaminas, proteínas, sais e gorduras e por isso 

apresenta alto índice de consumo nacional e internacional o que gera a necessidade de 

uma avaliação que garanta segurança e qualidade (GUERREIRO et al., 2005).  
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A qualidade do leite é definida por parâmetros de sua composição física-química, 

biológica e microbiológica. O mercado está se tornando cada vez mais exigente, graças 

à percepção do papel exercido pelos alimentos e seus componentes sobre a saúde do 

consumidor. O leite deve apresentar composição química (sólidos totais, gordura, 

proteína, lactose e minerais), microbiológica (contagem total de bactérias), 

organoléptica (sabor, odor, aparência) e número de células somáticas que atendam os 

parâmetros exigidos internacionalmente (ZANELA et al., 2006). 

Devido ainda ao seu alto valor nutricional, trata-se de um ambiente favorável ao 

crescimento de micro-organismos indesejáveis que podem contaminá-lo por problemas 

na higienização da ordenha, armazenamento e manuseio, o que diminui 

consideravelmente a sua qualidade final (MARTINS et al., 2016). 

A higiene é um dos principais fatores a serem observados durante a obtenção do 

leite, a fim de minimizar o risco de contaminação. A refrigeração após a ordenha é 

essencial, pois irá impedir a multiplicação dos micro-organismos contaminantes. O 

transporte a granel deve ser feito sob refrigeração, diariamente, e com um limite 

máximo de 24 horas a 48 horas após o armazenamento nos tanques de expansão 

(DOMARESKI et al., 2010). 

A comercialização do leite cru foi desaprovada no Brasil pelo Decreto-lei 

n°66.183, de 5 de fevereiro de 1970 (BRASIL,1970). Na década de 90, iniciou-se no 

país a prática de armazenamento do leite cru refrigerado após a ordenha, passando a 

ser regulamentada pelo MAPA em 2002. Este armazenamento do leite cru refrigerado 

reduziria os gastos na produção e o seu deterioramento pela ação acidificante de 

bactérias mesófilas também seria reduzido (PINTO et al., 2006). 

A definição de novas medidas e regras para a produção do leite cru tenciona a 

uma melhoria na qualidade do produto final, tornando-o apto a um processamento 

correto, obtendo características desejáveis e com isso satisfazer o comércio interno e 

externo. As indústrias alimentícias estão buscando essas características desejáveis 

através de programas de qualidade como Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (YAMAZI et al., 2010). 

De acordo com os programas de qualidade BPF e APPCC, para diminuir a 

propagação de micro-organismos indesejáveis e garantir o padrão exigido de qualidade 

e segurança do produto, devem ser feitos a pesquisa no leite para presença de micro-

organismos e vigilância durante as principais etapas da produção. Quando se trata do 
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leite, um dos principais pontos críticos é durante a obtenção da matéria prima, pois ela 

influencia diretamente na seguridade de qualquer produto processado e proveniente do 

mesmo (YAMAZI et al., 2010).  

Os micro-organismos que contaminam o leite estão divididos em 3 grupos 

principais: os mesófilos, que se multiplicam rapidamente quando o leite não é 

armazenado sob refrigeração, os termodúricos, que sobrevivem à pasteurização (30 

minutos a 63°C ou 15 segundos a 72°C) e os psicrotróficos, que se multiplicam em 

temperaturas baixas (7°C ou menos) (RIBEIRO et al., 2009). 

As bactérias mesófilas desenvolvem-se melhor em condições de temperatura 

moderada, entre os 15 e os 40 °C. O seu habitat inclui o solo, o corpo humano, e 

animais. A temperatura ótima de muitos mesófilos patogênicos é 37 a 39°C, a 

temperatura normal do corpo humano, e suas principais cepas são Staphylococcus 

aureus, Enterococcus e Pseudomonas. Alguns organismos mesófilos têm funções 

importantes na preparação de alimentos como iogurte, queijo e vinho (RIBEIRO et al., 

2009). 

As bactérias termodúricas são bastante resistentes às altas temperaturas, 

sobrevivendo até mesmo à pasteurização. Os principais gêneros com espécies 

esporuladas são Clostridium e Bacillus. São produtoras de esporos bastante resistentes 

ao calor, necessitando de temperaturas bastante elevadas para serem inativados, por 

isso pode levar à diminuição do tempo de prateleira do leite (RIBEIRO et al., 2009). 

As bactérias psicotróficas se multiplicam lentamente em baixas temperaturas. A 

contaminação do leite por esses micro-organismos se dá pela falha da higienização na 

hora da ordenha, mão do ordenhador, equipamentos de ordenha sujos, teto sujo e 

tanques mal higienizados antes de receber o leite. Os principais gêneros são 

Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, Clostridium, Achromobacter, Lactobacillus e 

Flavobacterium, que liberam enzimas protease e lípase que degradam proteína 

(caseína) e gordura do leite diminuindo seu valor nutricional (ARCURI et al., 2008). 

 

2.2 Indicadores de qualidade 

Os indicadores de qualidade são grupos ou espécies de micro-organismos que, 

quando presentes em um alimento, fornecem informações sobre a ocorrência de 

contaminação, sobre a presença de patógenos ou sobre a deterioração do alimento. 

Ainda podem indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Patog%C3%A9nico
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produção ou armazenamento dos alimentos (GOTTARDIL et al., 2008). Os indicadores 

apresentam de forma quantitativa, dentro de uma organização, a evolução e o 

desempenho do produto que estão associados ao objetivo de qualidade. Pode-se ter 

mais de um indicador para um único objetivo.  

Os indicadores comumente utilizados são: contagens de Coliformes, 

Staphylococcus, Clostridium, Bacillus, Listeria, Salmonella e Escherichia coli, micro-

organismos que podem estar presentes no leite (GOTTARDIL et al., 2008). 

Os coliformes termotolerantes descrevem coliformes que fermentam a lactose 

com produção de gás a 44,5°C. E. coli e algumas cepas de Klebsiella e Enterobacter 

apresentam essa característica de termotolerância, porém somente E. coli tem como 

habitat primário o intestino de animais e humanos tornando-o um excelente indicador 

de qualidade (SILVA et al., 2006). 

A maioria das cepas de E. coli não são patogênicas, todavia algumas podem 

causar graves doenças transmitidas por alimentos (DTAs). 

A transmissão ao homem pode ocorrer pelo consumo de alimentos contaminados, 

principalmente carne e leite crus ou mal cozidos, e também pelo consumo de vegetais 

crus. O controle das contaminações por E.coli e outras bactérias patogênicas pode ser 

realizado através da desinfecção dos alimentos que forem consumidos crus, utilizando 

solução clorada, ou através da cocção dos alimentos (GOTTARDIL et al., 2008). 

A infecção por Clostridium perfringens está normalmente associada à ingestão de 

derivados animais pré-cozidos e que foram rapidamente congelados, permitindo assim 

a germinação dos esporos que sobrevivem ao pré-cozimento. Após a germinação dos 

esporos, tem capacidade de crescer a uma temperatura de 45°C e a pH 7 (PINTO, 

1996). Outro micro-organismo deste gênero é C. botulinum, causador do botulismo, 

esta enfermidade é o resultado da ação de uma potente neurotoxina de origem proteica 

decorrente da ingestão de alimento, em que a toxina foi previamente produzida pela 

bactéria (CERESER et al., 2008). 

A causa mais comum de contaminação de alimentos por S. aureus é o contato 

direto com manipuladores que carregam a bactéria. A intoxicação alimentar pelo 

mesmo é atribuída à ingestão de toxinas produzidas e liberadas pela bactéria, durante 

sua multiplicação no alimento, representando risco para saúde pública. A toxina é 

termo estável, podendo permanecer no alimento mesmo após cozimento, favorecendo 

a ocorrência da intoxicação (FORSYTHE, 2013). 
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A Salmonella é amplamente distribuída na natureza, sendo o trato intestinal dos 

seres vivos o principal reservatório natural. Em função da sua capacidade de 

disseminação no ambiente, essa bactéria pode ser isolada de locais variados e, 

consequentemente, de diversas matérias primas alimentares. Devido à sua alta 

patogenicidade, a legislação prevê a ausência completa deste micro-organismo nos 

alimentos (GERMANO & GERMANO, 2000). 

Bacillus cereus está amplamente distribuído na natureza, sendo o solo seu 

reservatório natural. A presença da bactéria ou de seus esporos em alimentos é 

relativamente frequente, devido à algumas propriedades dos esporos como a 

sobrevivência em diferentes temperaturas e valores de pH, resistência à desidratação e 

irradiação e capacidade de adesão às superfícies que contatam alimentos. A indústria 

de alimentos encontra dificuldades para eliminar o micro-organismo do ambiente 

industrial (PAIVA et al., 2009). 

Listerias são bactérias sensíveis ao calor. A sua temperatura ótima de 

crescimento situa entre 20 e 37°C, mas também se multiplicam a uma temperatura de 

refrigeração 2 a 4ºC. Isso possibilita uma fácil disseminação nos alimentos refrigerados. 

A infecção por Listeria pode ocorrer pelo consumo de alimentos contaminados, mas 

também por contato direto entre animais e humanos ou menos entre humanos (SÁ et 

al., 2007). 

2.3 Doenças transmitidas por alimentos 

Muitas doenças podem ser causadas pelos alimentos. Elas são conhecidas como 

Doenças Transmitidas pelos Alimentos (DTA), provocadas principalmente por micro-

organismos ingeridos através de água ou alimentos contaminados (AMSON et al., 

2006). As DTAs geralmente se desenvolvem por falhas múltiplas as quais podem incluir 

o uso de matérias primas inadequadas, refrigeração inadequada, preparo de alimento 

muito antes do consumo, manipuladores contaminados, processamento térmico 

insuficiente, conservação sob temperatura inadequada, contaminação cruzada, 

higienização incorreta e utilização de sobras contaminadas. A investigação de DTA é 

um componente essencial na prevenção de síndromes e na promoção da saúde 

pública (EDUARDO et al., 2003).  

As toxinfecções alimentares são enfermidades causadas pela ingestão de 

alimentos contaminados por micro-organismos e suas substâncias tóxicas, e 
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constituem um importante problema sanitário. Os alimentos são excelentes substratos 

para o desenvolvimento de micro-organismos e comportam-se como autênticos meios 

de cultura. Essa característica depende, entretanto, da associação de fatores ligada ao 

próprio alimento, além de fatores ambientais que permitem o desenvolvimento dos 

micro-organismos (CARDOSO et al., 2006). 

A intoxicação alimentar é causada por ingestão de alimentos contendo 

substâncias tóxicas específicas, enterotoxinas ou neurotoxinas, produzidas por micro-

organismos. A intoxicação alimentar ocorre mais frequentemente quando, durante o 

crescimento de patógenos específicos, são liberadas toxinas no alimento que será 

subsequentemente consumido pelo ser humano (CARDOSO et al., 2006). 

As principais causas de DTAs são Salmonella, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Bacillus e Brucella. A salmonelose leva a quadros de diarreia, dor 

abdominal, calafrios, febre, vômitos e desidratação, podendo haver também septicemia 

e infecção focal (osteomielite, meningite, pneumonia, pielonefrite, endocardite e artrite 

supurativa) podendo levar à morte (BARROS et al., 2002).  

Surtos de DTAs causados por Staphylococcus aureus estão associados à 

produção de toxinas no alimento, na maioria das vezes contaminados por manipulação 

humana, e com menor frequência provenientes de matéria prima contaminada 

(CARDOSO et al., 2000).  

A Colibacilose é causada pela bactéria Escherichia coli proveniente de alimentos 

contaminados com fezes, principalmente leite cru e derivados lácteos não processados 

termicamente (GOTTARDIL et al., 2008). O agente etiológico da listeriose é a Listeria 

monocytogenes associada a quadros de febre, cefalalgia, náuseas, vômitos, 

monocitose, meningite, septicemia, abortos, lesões externas ou internas localizadas e 

faringite (CASAROTTI et al., 1994). 

A contaminação por Bacillus cereus, que se encontra amplamente distribuído no 

solo, é considerada uma DTA. Está presente no leite cru, primariamente na forma de 

esporos resistentes à pasteurização. Este agente é responsável por intoxicações 

devido à produção de toxinas, mesmo no leite pasteurizado, que podem causar 

gastrenterites em humanos. A brucelose é uma doença de notificação obrigatória, os 

principais agentes etiológicos são Brucella melitensis, B. abortus e B. suis, cujas 

principais fontes são o leite cru proveniente de vacas infectadas (BARUFA, 1978). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta de materiais 

Foram coletadas 10 amostras de 50 ml de leite cru refrigerado no município de 

São João do Oriente – MG. As amostras de leite foram acondicionadas em tubos 

estéreos, conservados em uma caixa térmica e transportadas para o laboratório de 

microbiologia da Faculdade Univértix - Matipó. As coletas foram realizadas no mês de 

maio, diretamente de tanques de expansão, em propriedades leiteiras associadas ao 

Laticínio Gardingo. 

 

3.2 Diluição da amostra 

Foram diluídos 25 ml de cada amostra em 225 ml de solução salina peptonada 

0,1%. Essa diluição foi a 10-1. A partir da diluição inicial (10-1), foram efetuadas 

diluições 10-3 em solução salina peptonada. 

 

3.3 Contagem de aeróbios mesófilos 

Para contagem padrão em placa, foi inoculado 1 ml de cada diluição em Agar 

padrão de contagem, pelo método Spread Plate em duplicata, e então incubados a 36° 

C por 48h. Foram contadas as placas que apresentaram de 25 a 300 colônias. 

 

3.4 Determinação de coliformes totais e coliformes termotolerantes 

Para a determinação de coliformes totais e coliformes termotolerantes foi 

inoculado 1 ml de cada diluição em placas de Petri com ágar cristal violeta vermelho 

neutro bile (VRBA) e incubadas em posição invertida em temperatura de 36 ± 1°C por 

18 a 24 horas. 

Após esta etapa foram enumeradas placas que continham entre 15 e 150 

colônias, somente as colônias que apresentaram morfologia típica de coliformes, ou 

seja, colônias róseas, com 0,5 a 2 mm de diâmetro rodeado ou não por uma zona de 

precipitação da bile presente no meio. Foram anotados os resultados de contagem, 

separadamente, das colônias típicas e atípicas, e submeteram-se 3 a 5 colônias de 

cada uma às provas confirmativas. 

Cada uma das colônias típicas e atípicas selecionadas foram inoculadas em tubos 

contendo caldo verde brilhante, bile 2% lactose, e incubadas a 36 ± 1°C por 24 a 48 

horas. A presença de coliformes totais foram confirmadas pela formação de gás 
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(mínimo 1/10 do volume total do tubo de Durhan) ou efervescência quando agitado 

gentilmente. Anotou-se o resultado obtido para cada colônia, bem como a diluição 

utilizada. A leitura foi feita após 24 horas de incubação, porém só foram válidos os 

resultados positivos. Os tubos que apresentaram resultado negativo foram reincubados 

por mais 24 horas. 

Para avaliação de coliformes termotolerantes, as culturas suspeitas de coliformes 

termotolerantes foram inoculadas em tubos contendo caldo EC e incubadas a 45 ± 

0,2°C por 24 a 48 horas. A presença de coliformes termotolerantes foi confirmada pela 

formação de gás (mínimo 1/10 do volume total do tubo de Durhan) ou efervescência 

quando agitado gentilmente. Os resultados obtidos para cada tubo, bem como a 

diluição utilizada foram anotados. A leitura foi feita após 24 horas de incubação, porém 

só foram válidos os resultados positivos. Os tubos que apresentaram resultados 

negativos foram reincubados por mais 24 horas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em todas as propriedades selecionadas para coleta de amostra, o leite foi 

acondicionado em tanques de expansão entre 1 a 3 horas após ordenha. A obtenção 

das amostras foi realizada após o leite atingir a temperatura de 4°C, verificada através 

do termostato presente nos tanques de expansão. A queda da temperatura auxilia a 

redução do crescimento microbiológico do leite. O quanto antes for refrigerado, menor a 

multiplicação de micro-organismos patogênicos, em especial do grupo dos mesófilos, 

dentro do qual encontram-se alguns gêneros de micro-organismos patogênicos para 

humanos. Além disso, a refrigeração ainda agirá sobre a multiplicação e produção de 

enzimas protease e lipase que degradam a caseína e a gordura presente no leite por 

bactérias psicotrópicas, grande problema nesta etapa da produção do leite 

(FAGUNDES et al., 2006).  

Das 10 amostras analisadas, 8 apresentaram-se acima do limite estabelecido 

pela legislação para aeróbios e mesófilos, que é 1,0 x 105UFC/ml segundo IN 62 

(BRASIL, 2011). Os valores podem ser observados juntamente com os resultados para 

coliformes na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Avaliação microbiológica do leite cru refrigerado para contagem de aeróbios mesófilos, 

coliformes totais e coliformes termotolerantes. 

Amostra Contagem Padrão em Coliformes (UFC/ml) Coliformes a 35°C Coliformes a 45° 
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Placa (UFC/ml) (Presuntivo) (Confirmatório) 

1 83.000 Abaixo do contável - - 
2 299.000 Abaixo do contável - - 
3 248.000 15000 Positivo  - 
4 281.000 5700 - - 
5 Acima do contável Acima do contável Positivo - 
6 159.000 60000 - - 
7 20.400 Abaixo do contável - - 
8 Acima do contável 22000 - - 
9 235.000 4500 - - 
10 239.000 Abaixo do contável - - 

 

Segundo Maike et al., (2013) a contagem de aeróbios mesófilos acima dos 

limites estabelecidos pela normativa IN 62 é um indicativo de obtenção da matéria 

prima com higienização deficiente, podendo ser na ordenha, equipamentos mal 

higienizados, mão do ordenhador, tanque de expansão ou até mesmo no transporte do 

leite em temperaturas elevadas, fora do limite estabelecido. 

Os trabalhos de Badini et al., (1996), Quintana & Carneiro (2006) e Beloti et al., 

(1999), apresentaram resultados semelhantes com valores de contagem padrão em 

placa em mais de 60% das amostras, ultrapassando os limites permitidos pela 

normativa IN 62. Foi verificado que, independente da região ou prevalência de 

patógenos, a execução diária dos métodos de higiene sanitária configura a forma mais 

efetiva de obtenção de leite de boa qualidade.  

Neste trabalho identificou-se a presença de coliformes em 60% (6 das 10 

amostras) das propriedades avaliadas (Tabela 1). Resultado semelhante foi relatado 

por Citadin et al., (2009) onde foi verificado coliformes em 58% das propriedades 

analisadas, provenientes de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, ao 

analisar também amostras de propriedades leiteiras em que o leite era refrigerado em 

tanques de expansão com refrigeração de 4°C, logo após a ordenha. 

A presença de coliformes oriundos do ambiente e fezes é um indicativo de 

qualidade que prejudica o valor nutricional do leite, deixando-o mais ácido, além de 

representar um perigo potencial à saúde humana. Das amostras positivas do teste 

presuntivo de coliformes totais, 2 foram confirmadas com presença de coliformes a 

35°C, que por sua vez são indesejáveis na composição do leite em virtude da 

fermentação da lactose e formação de ácido lático, acético, propiônico e fórmico, 

originando a acidez adquirida e resultando em aumento da acidez total (SILVANA & 

BERTAGNOLLI, 2014). 
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A análise deste trabalho constatou ausência de coliformes a 45°C em todas as 

amostras, o que sugere ausência de determinados micro-organismos patogênicos 

como Escherichia coli, uma das principais bactérias deste gênero, que podem ser 

oriundas da glândula mamária de vacas com mastite ou de equipamento de ordenha 

mal higienizado (RIBEIRO et al., 2009). 

A presença pouco expressiva de coliformes no teste confirmatório, mesmo em 

amostras com valores acima do permitido para aeróbios, pode indicar a presença nas 

amostras avaliadas de outros micro-organismos isolados com frequência deste tipo de 

amostra como Staphylococcus, Clostridium, Bacillus, Listeria, Salmonella e Escherichia 

coli (GOTTARDIL et al., 2008). Para a prevenção dos mesmos, são realizadas medidas 

sanitárias de controle bastante eficientes, como pré e pós-dipping, eliminando os micro-

organismos que estão presentes no teto do animal, fornecendo alimentos aos animais 

após a ordenha, forçando-os a permanecerem de pé, para que ocorra o fechamento do 

esfíncter do teto, evitando assim a infecção facilitada com micro-organismos ambientais 

(BRASIL, 2011). 

Resultado diferente ao deste trabalho é descrito por Tebaldi et al., (2008), onde 

uma avaliação feita em Boa Esperança - MG, detectou que 31% das amostras 

analisadas estavam contaminadas por coliformes termotolerantes, o que caracteriza 

risco à saúde pública.  

Segundo Alves et al., (2009), 38% das amostras coletadas em São Luiz - MA e 

Moraes et al., (2005), 97% das amostras coletadas em um município do Rio Grande do 

Sul, apresentaram indicação positiva para coliformes a 45°C. Desta forma, embora 

algumas amostras tenham apresentado altos valores de aeróbios mesófilos, a ausência 

de coliformes a 45°C demonstra a ausência de importantes patógenos comumente 

encontrados e associados à falta de higiene na manipulação do leite cru. 

Elevadas concentrações de micro-organismos aeróbios mesófilos, indicadores 

de qualidade, foram encontradas no leite cru refrigerado indicando necessidade de 

otimização das boas práticas para prevenção de contaminação. 

 

 

 5 CONCLUSÃO 

Das 10 amostras avaliadas, 8 apresentaram indicador microbiológico (aeróbios 

mesófilos) acima do limite permitido pela legislação vigente, e ausência em 2 delas. 
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Sendo assim, o leite apresentou ser de baixa qualidade, demonstrando a necessidade 

de adoção de métodos que previnam, principalmente, a contaminação do leite por 

agentes possivelmente presentes no animal, visando melhoria na qualidade e 

segurança do leite. 
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RESUMO 
O iogurte pode ser considerado um dos produtos lácteos mais importantes do mercado 
brasileiro, devido sua digestibilidade e benefícios à microbiota intestinal. Durante sua 
fabricação podem ser utilizados aromatizantes, corantes, polpas de frutas, mel, aveia e 
outros condimentos. A produção é realizada em várias etapas sendo a primeira e mais 
importante a escolha das matérias-primas, que influenciarão na sanidade e qualidade 
do produto. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica e físico-
química de dois iogurtes inspecionados pelo Serviço de Inspeção Federal e dois não 
inspecionados, comercializados na cidade de Matipó – MG. Para isto, foram avaliados 
os indicadores microbiológicos, coliformes totais e termotolerantes, bolores e leveduras, 
além dos parâmetros de pH e acidez Dornic. As analises feitas revelaram que somente 
em uma amostra havia presença de coliformes, e duas estavam com a acidez acima do 
permitido pela legislação. As alterações foram encontradas nos iogurtes inspecionados, 
e pode indicar problemas durante o armazenamento. As demais amostras não 
apresentaram valores acima do permitido em nenhuma das avaliações, o que sugere 
que o processamento e armazenamento dos produtos é eficiente e gera boa qualidade 
e segurança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: produtos lácteos, leites fermentados, qualidade e segurança 

alimentar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O iogurte surgiu na antiguidade, na região dos Bálcãs, onde o leite era exposto a 

altas temperaturas e armazenado em recipientes incorretos, causando assim o 

desenvolvimento de bactérias que fermentavam e causavam alterações no leite 

(CARNEIRO et al., 2012).  

Quando comparado aos países desenvolvidos, o consumo de iogurte no Brasil 

ainda é pequeno, de apenas 3 kg/pessoa por ano, enquanto em países como França, 

Uruguai e Argentina, o consumo do produto é de 7 a 19 kg/pessoa ao ano (FERREIRA 

et al., 2016). Contudo, depois do queijo, o iogurte pode ser considerado o produto 

lácteo mais importante no mercado brasileiro (LENGLER et al., 2007), existindo uma 

grande diversidade de acordo com o desejado, podendo ser utilizados aromatizantes, 

corantes permitidos, poupa de frutas, mel, aveia e outros, para uma aparência e sabor 

agradável ao consumidor (SILVA et al.,  2010). 
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Além disso, a digestão do iogurte, particularmente o natural, é fácil e benéfica à 

microbiota intestinal. As bactérias láticas pré-digerem as proteínas do leite, permitindo 

assim uma melhor digestão, facilitando a absorção pelo organismo (CIRIBELI et al., 

2011).  

A produção do iogurte é realizada em várias etapas, sendo a primeira e mais 

importante a escolha das matérias-primas, atestando que os produtos são de alta 

qualidade e livres de impurezas para a produção do iogurte. O leite deve ter suas 

características controladas como a baixa contagem de bactérias, baixa acidez isenta de 

conservantes, sem enzimas ou elementos que retardem o desenvolvimento da cultura 

do iogurte, como antibióticos e microrganismos patogênicos (SILVA et al., 2010). Já 

que o cultivo iniciador é composto pelas bactérias Streptococcus thermophilos e 

Lactobacilus bulgaricus, deve ser mantido em equilíbrio, para manter a acidez e aroma 

suficiente no produto (SILVA et al., 2012).    

Entre as causas de prejuízos para indústrias e perdas de produtos, destacam-se 

a contaminação microbiana, quando não atendidas às condições de higiene e 

sanidade, podendo causar diversos surtos de doenças. Entre os microrganismos à 

presença de bolores, leveduras, bactérias psicrotróficas, coliformes totais e 

termotolerantes e Staphylococcus aureus, que podem causar estufamento de 

embalagem nas prateleiras refrigeradas e alterações de cor e sabor (MOREIRA et al., 

1999).  

O iogurte por ser veículo de microrganismos patogênicos de importância para 

saúde pública e de grande consumo, deve ser avaliado quanto à sua segurança e 

qualidade, para que não ofereça risco aos consumidores. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a qualidade microbiológica e físico-química de iogurtes inspecionados e não 

inspecionados, comercializados na cidade de Matipó - MG, pela pesquisa de 

indicadores microbiológicos como coliformes totais, coliformes termotolerantes, bolores 

e leveduras, e físico-químico como pH e acidez. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

2.1. Iogurte e sua fabricação 

 Compreende-se como iogurte produtos dos quais a fermentação realiza-se com 

cultivos protosimbióticos de Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus e 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, aos quais se podem acrescentar, de forma 
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complementar, outras bactérias ácido-lácticas (BRASIL, 2007). Diferente do leite 

fermentado ou cultivado onde a fermentação é realizada com um ou vários dos 

seguintes cultivos: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium sp., 

Streptococus salivarius subsp. thermophilus e/ou outras bactérias acido-lácticas que, 

por sua atividade, colaboram para a determinação das características do produto final 

(BRASIL, 2007). 

Para se alcançar um enorme mercado consumidor são fabricados diversos tipos 

de iogurte, variando de acordo com os ingredientes, a consistência, o sabor, o valor 

calórico, a composição, a textura e o processo de preparação (FERREIRA et al., 2016). 

O iogurte pode ser classificado de três formas, sendo elas, iogurte tradicional, 

batido e líquido. O iogurte tradicional é um produto firme, moderadamente consistente, 

feito a partir do processo de fermentação que ocorre na própria embalagem, não 

sofrendo homogeneização. O batido é produzido a partir do processo pelo qual ocorre 

fermentação em incubadoras ou fermentadores seguidos da quebra do coágulo. No 

iogurte líquido seu processo de fermentação é executado em tanques, distribuídos em 

embalagens plásticas tipo garrafa ou do tipo cartonadas. Todos devem conter a mesma 

mistura básica de ingredientes (BECKER, 2009). 

O processamento varia para cada um dos tipos de iogurte citados acima, 

podendo ser feito de maneira mais rápida, no caso do iogurte tradicional, ou de forma 

mais demorada, como por exemplo, o iogurte líquido, onde passa por mais etapas 

durante o procedimento (BRASIL, 2007).  

Os processos de produção de leites fermentados contêm algumas fases, sendo 

elas: adição de ingredientes, homogeneização, tratamento térmico, resfriamento para 

adição do fermento, adição de fermento/ fermentação, resfriamento, quebra do gel, 

acondicionamento, estocagem e distribuição (CARNEIRO et al., 2012). 

A fabricação do iogurte começa com o transporte da matéria prima, no caso o 

leite que será conduzido cru em um caminhão-tanque com temperatura de até 7ºC com 

acidez máxima de 18ºD livre de qualquer tipo de fraude (BRASIL, 2007). Após esta 

etapa é feito a adição de ingredientes no preparo do iogurte podendo ser utilizados 

edulcorantes e estabilizantes. As frutas podem ser adicionadas ao leite associados à 

sacarose ou glicose. E para aumentar a viscosidade do produto final são utilizados 

estabilizantes e espessantes que auxiliam na prevenção da separação do soro 

(ROBIM, 2011).  
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A homogeneização é uma operação fundamental para uma separação, e melhor 

divisão dos glóbulos de gordura, melhorando a viscosidade e preservação do coágulo 

no produto final. Esse procedimento traz também outros benefícios, como evitar a 

produção de camadas de gordura na superfície, atingindo um produto mais cremoso, 

de melhor sabor, contribuindo na desnaturação das proteínas do soro e melhorando a 

digestibilidade (MEDEIROS et al., 2006).  

O tratamento térmico consiste em eliminar os organismos patogênicos e outros 

que possam disputar com o fermento do iogurte, além de favorecer a desnaturação das 

proteínas do soro e promover o crescimento das bactérias do iogurte (MEDEIROS et 

al., 2006). No aquecimento devem ser severamente observados o tempo e a 

temperatura em que o leite deve manter-se, sendo que as condições sugeridas são: 80 

a 85ºC por 30 minutos (RODAS et al., 2001). O resfriamento para adição de fermento 

irá depender da cultura lática a ser adotada (37 até 42-43ºC), essa temperatura é 

sustentada até a coagulação, para ação do fermento lácteo (SENAI, 1999). 

Durante a etapa de fermentação o iogurte obtém a consistência, acidez e sabor 

especificam. Ocorrerá a junção do fermento dentro dos tanques de fermentação. Os 

micro-organismos viáveis devem proporcionar uma população em equilíbrio com o 

número de indivíduos das espécies que intervêm na fermentação (Streptococcus 

thermophilos e Lactobacilus bulgaricus). Streptococcus thermophilos entra na etapa de 

crescimento exponencial, correspondente a sua capacidade de expandir em pH neutro 

iniciando a fermentação lática limitando o pH até 5,5, ao mesmo tempo que 

Lactobacilus bulgaricus aguarda o acúmulo de acido láctico para começar seu 

crescimento. O ácido láctico, acetaldeido e diacetil são os principais produtores do 

aroma do iogurte metabolizados pelos microrganismos iniciadores. Deve ser realizada 

a análise de acidez durante todo o segmento de fermentação. Quando o produto 

chegar à acidez desejada, este deve ser resfriado imediatamente. A acidez deve estar 

por volta de 70 a 72º Dornic e o pH em torno de 4,5 a 4,7 (CARNEIRO et al.,  2012). 

O resfriamento tem por objetivo evitar que a fermentação continue, parando a 

atividade do iniciador e suas enzimas. Aconselha-se que a temperatura final não 

exceda a 5ºC, o pH baixo e a temperatura de refrigeração devem cooperar para a 

conservação do iogurte em um estado adequado para ser consumido, por no mínimo 

20 dias (ROBIM, 2011). 



166 
 

Na quebra do gel ocorre a alteração da estrutura coloidal formada, levando a 

diminuição da viscosidade aparente e liberação do soro. O gel poderá ser fragmentado 

depois de resfriado a 10ºC, possibilitando uma absorção maior do soro pelas micelas 

de caseína, impedindo a sinérese. Essa etapa é ideal para acrescentar polpa de fruta 

pasteurizada, sabores e aroma dependendo do caso (CARNEIRO et al., 2012). 

Na etapa de acondicionamento o produto deve ser colocado em recipientes 

resistentes, invioláveis, opacos, resistente ao oxigênio, umidade, não deve absorver 

corante, impermeável a sabores e odores estranhos (BRASIL, 2007).  

O iogurte dever ser mantido a temperatura de mais ou menos 5ºC armazenado 

em câmaras frigoríficas por até 15 dias preservando seus aspectos normais. Se houver 

um aumento de temperatura, poderá ocorrer uma elevação da acidez chegando a 85-

95ºD, o que é indesejável. No final dessas etapas o iogurte esta pronto pra sua 

distribuição em caminhões frigoríficos ou em carros isotérmicos (OLIVEIRA  et al., 

2013). 

   

2.2. Riscos e Perigos  

 Várias etapas durante a produção e processamento do iogurte podem 

enquadrar-se como ponto crítico de controle. Afim de minimizar os riscos e garantir 

melhor qualidade do produto utiliza-se o HACCP – Hazard Analysis and Critical Control 

Points, sistema que identifica, avalia e controla os perigos significativos para a 

segurança alimentar (CODEX, 2003). 

Vários são os possíveis perigos identificados em uma indústria de iogurtes, 

sendo possível realizar a classificação dos mesmos em: perigos microbiológicos de 

origem alimentar, que incluem organismos como bactérias, vírus e parasitas, 

frequentemente associados a manipuladores e produtos crus contaminados; perigos 

químicos onde se agrupam aqueles presentes naturalmente nos alimentos, como 

micotoxinas, histamina, toxina de cogumelos, alcalóides da pirrolizidina, 

fitohemaglutinina e ciquatoxina e aqueles adicionados, intencionalmente ou não, em 

alguma etapa do processo, colheita, armazenamento, embalagem ou distribuição, por 

exemplo, metais pesados, resíduos de pesticidas, fungicidas, fertilizantes, inseticidas, 

agentes de limpeza/desinfecção e lubrificantes entre outros, e perigos físicos, que 

incluem uma grande variedade de materiais ou objetos estranhos, como por exemplo: 

vidro (lâmpadas, vidros, relógios, etc.), metal, plástico, pedras, cabelos, pela madeira e 
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papel, introduzidos em práticas deficientes ou insuficientes em vários pontos da cadeia 

produtiva (SARMENTO, 2011; AMSON et al., 2006). 

 

2.3. Doenças transmitidas por alimentos 

As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são causadas por agentes 

etiológicos que atingem o organismo durante a ingestão de água ou alimentos 

contaminados. Estes agentes podem ser biológicos como microrganismos patogênicos 

ou químicos por meio dos pesticidas ou também por metais tóxicos (AMSON et al., 

2006). 

O risco de DTA envolvendo produtos de origem animal é grande, por isso deve-

se ter maior atenção na manipulação, produção e comercialização desses alimentos, 

para evitar um dano à saúde do consumidor (SILVA et al., 2012). 

As DTAs são consideradas hoje em dia como um grande problema na saúde 

pública mundial. O leite e seus derivados são grandes veículos de bactérias 

patogênicas, como é o caso da tuberculose e brucelose, que são transmitidas pelo 

alimento contaminado (MARTINS et al., 2013). O Staphylococcus aureus quando 

presente pode causar gastrenterites alimentares. No caso da Escherichia coli, ela é 

capaz de ocasionar toxinfecção alimentar (CAMPOS et al., 2006). 

 

2.4. Indicadores de qualidade 

Existem conjuntos de microrganismos cuja presença ou número são usados para 

indicar a qualidade e segurança dos alimentos, por exemplo: a contagem total de 

bactérias mesófilas, apontando o nível de bactérias; coliformes totais sinalizando a 

adoção ou não de Boas Praticas de Fabricação ao longo do processamento e 

Escherichia coli que indica a exposição à contaminação fecal (CESARINO et al., 2010).  

O elevado nível de Staphylococcus coagulase positiva indica uma contaminação 

que pode ter ocorrido devido uma diversidade de sistemas de produção e de manejo, 

ou também ocorre por presença de mastite (MARTINS et al., 2016). Bolores e 

leveduras quando encontrados em grau notável representam um risco a saúde publica 

devido a possível produção de micotoxinas, além da aparência deteriorante e 

comprometimento da vida de prateleira (SANTOS et al., 2008). 

A presença de coliformes totais pode ser um indicativo de condições higiênicas 

insuficientes, como deficiência nos procedimentos de limpeza, multiplicação durante o 
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processamento ou estocagem (MOREIRA et al., 2016). Já a Salmonella quando 

detectada em comida pode provocar infecção alimentar, isso faz com que esse 

alimento seja classificando como produto improprio para consumo (FEITOSA et al., 

2003). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Coleta de amostras 

Foram obtidas quatro amostras de iogurtes, sendo dois iogurtes inspecionados 

(A e B) e dois iogurtes não inspecionados (C e D), adquiridas em estabelecimentos 

comerciais na cidade de Matipó – MG. As mesmas foram acondicionadas em caixa 

térmica com gelo e encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia Veterinária do 

Hospital Escola Gardingo da Faculdade Vértice Univértix. 

 

3.2. Diluição das amostras 

Foram pipetados 25 ± 0,2 ml de cada amostra e adicionados 225 ml de solução 

salina peptonada 0,1%, seguido de homogeneização por aproximadamente 60 

segundos. Para obtenção da diluição 10-1. A partir da diluição inicial (10-1), foram 

efetuadas diluições seriadas até 10-3 em solução salina peptonada. 

 

3.3. Determinação de coliformes totais e coliformes termotolerantes  

Para analisar coliformes totais e coliformes termotolerantes foi adotada a 

metodologia de Número Mais Provável, em série de 3 tubos. Para isto, 1 ml de cada 

amostra foram inoculadas em Caldo Lauril Sulfato de Sódio e incubadas a 36ºC por 

48h. O resultado positivo foi identificado pela formação de gás nos tubos de Durhan, 

em consequência da fermentação de lactose contida no meio.  

Os tubos positivos ao Caldo Lauril Sulfato de Sódio foram repicados em caldo 

verde brilhante bile 2% lactose. A confirmação foi feita pela formação de gás (mínimo 

1/10 do volume total do tubo de Durhan). A leitura foi realizada após 24 horas de 

incubação. 

A confirmação da presença de coliformes termotolerantes foi feita por meio da 

inoculação dos tubos positivos ao Caldo Lauril Sulfato de Sódio, em caldo EC e 

posterior incubação em temperatura seletiva de 45 ºC por 24 a 48 horas.  
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Os Resultados foram observados pela formação de gás (mínimo 1/10 do volume 

total do tubo de Durhan) ou efervescência quando agitado gentilmente. Foi anotado o 

resultado obtido para cada tubo, bem como a diluição utilizada. O caldo EC apresenta 

em sua composição uma mistura de fosfatos que lhe confere um poder tamponante 

impedindo a sua acidificação. 

 

3.4. Contagem de bolores e leveduras 

Para a contagem de bolores e leveduras foram inoculados 0,1 ml das diluições 

sobre a superfície seca de ágar batata glicose 2% acidificado a pH 3,5, com o auxílio 

de alça de Drigalski, espalhando o inóculo cuidadosamente por toda a superfície do 

meio, até sua completa absorção. Após este procedimento foram incubadas as placas, 

a 25 ± 1°C, por 7 dias, em incubadora de B.O.D. Foram selecionadas as placas que 

continham entre 15 e 150 colônias. A partir dos dados obtidos, foi calculado o número 

de microrganismos presentes e os resultados expressos em UFC/g ou ml. 

Nesta etapa foi verificada a capacidade desses microrganismos se 

desenvolverem em meios acidificados a pH 3,5 ± 0,1 promovendo seletivamente o 

crescimento de fungos, inibindo a maioria das bactérias presentes no alimento. 

3.5. Determinação do pH 

O pH foi determinado pela medida direta em potenciômetro QUIMIS modelo 

Q400AS, introduzindo-se o eletrodo diretamente nas amostras (FIGURA 1). 

 

Figura 1: A – Determinação direta de pH; 

 

3.6. Determinação da acidez titulável (º Dornic) 

A acidez, em termos de ácido láctico, foi determinada titulando-se 10  ml da 

amostra colocado três gotas de fenolftaleína em solução alcoólica, após por meio de 

viragem do indicador básico foi colocado solução Dornic (NaOH N/9) por gotejamento. 

Para o calculo da acidez utilizou-se a seguinte formula 1 ml de NaOH 0,1 N= 0,0090g 

A 
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de acido lático, acidez (°Dornic) = V x f x 10, onde V= volume da solução de hidróxido 

de sódio 0,1 N gasto na titulação, em ml; f= fator de correção da solução de hidróxido 

de sódio 0,11N ou N/9; 10= transformação de ácido lático para grau Dornic. (FIGURA 

2) 

 

Figura 2: B –Titulação da acidez (°Dornic) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todas as amostras foram obtidas no município de MATIPÓ-MG, sendo as 

amostras inspecionadas obtidas de estabelecimentos comerciais, onde se encontravam 

em refrigeradores e as amostras de iogurte não inspecionado foram adquiridas 

diretamente com os fabricantes que também os armazenavam sob refrigeração. No 

momento das coletas as condições de armazenamento apresentavam-se 

aparentemente dentro da normalidade (os refrigeradores nos estabelecimentos 

comerciais indicavam a temperatura de 4°C).  

As avaliações microbiológicas revelaram resultado presuntivo para presença de 

coliformes totais em apenas uma das quatro amostras avaliadas, sendo esta 

pertencente ao grupo das inspecionadas (TABELA 1). A mesma amostra foi testada e 

confirmou-se a presença de coliformes totais (35°C) (FIGURA 3) e ausência na mesma, 

de coliformes termotolerantes (45°C). Para as demais amostras não foi observadas 

crescimento indicativo de coliformes, portanto não se fizeram necessárias as etapas 

seguintes da colimetria (coliformes totais e termotolerantes). 

 

Tabela 1: Avaliação microbiológica das amostras de iogurte 

Amostra NMP/ml 
Coliformes 
(Presuntivo) 

NMP/ml  Coliformes 
35°C 

NMP/ml 
Coliformes 45°C 

Bolores e 
levedura 

B 
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A - - - < 15 
B 23 (4,6-94) 23 (4,6-94) AUSENTE < 15 
C - - - 

 
< 15 

D - - - < 15 

A e B – iogurte inspecionado; C e D – iogurte não inspecionado 
 

Embora tenha sido encontrada a presença de coliformes totais em uma das 

amostras inspecionadas, todas as amostras apresentaram ausência de crescimento de 

coliformes a 45°C. Para coliformes a 35° o limite mostrado pela legislação é de 100 

NMP/ml (BRASIL, 2007), permanecendo assim dentro do permitido pela Resolução 

N°46 de 23 de outubro de 2007 que define o limite de contagem total de coliformes 

termotolerantes de até 10 NMP/ml (BRASIL, 2007), portanto, todas as amostras 

apresentaram-se dentro dos parâmetros exigidos. Entretanto a presença de coliformes 

totais não é comumente descrita em iogurtes e bebidas lácteas (COELHO et al., 2009). 

 

   
Figura 3: A – produção de gás em caldo Lauril Sulfato de Sódio característico de resultado positivo para 
coliformes; B – produção de gás em caldo verde brilhante (confirmatório para coliformes a 36°C); C – 
ausência de gás em caldo EC (confirmatório para coliformes a 45°C) 

 

Segundo Coelho et al., (2009) o número alto de coliformes totais em alimentos 

processados aponta um processamento inadequado, recontaminação pós-

processamento e ou proliferação microbiana.  

De acordo com Paiva et al., (2014) a ausência de coliformes termotolerantes 

pode ter ocorrido devido ao baixo pH do produto, que pode ocorrer por estresse dos 

microrganismos e não serem detectados nas análises. Essa ausência por outro lado 

pode indicar boas condições higiênico-sanitárias no processo de elaboração do iogurte. 
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A contagem de bolores e leveduras nos iogurtes avaliados não ultrapassaram os 

limites descritos na Resolução N°46 de 23 de outubro de 2007 que estabelece limite 

máximo de 200 UFC/ml (BRASIL, 2007). Segundo Oliveira et al., (2013) a ausência 

deste indicador de qualidade, sugere boas praticas sanitárias na fabricação, 

embalagem do produto e refrigeração adequada após o envase e durante a 

comercialização. As boas práticas minimizam as contaminações durante o 

processamento e manipulação e/ou inibem o crescimento de possíveis contaminantes 

(MOREIRA et al., 2016). 

Conforme pode ser observado na Tabela 2, houve uma pequena variação de pH 

nas amostras de iogurte, de 4,10 a 4,45, entretanto todos encontram-se dentro dos 

padrões (BRASIL, 2007). Segundo SILVA et al., (2012) o controle do pH é 

indispensável, visto que o iogurte com pouca acidez (pH >4,6) promove durante a sua 

fabricação a separação indesejável do soro, uma vez que o gel não foi suficientemente 

formado. Já o pH < 4,0, gera o encolhimento do coágulo devido à redução da 

hidratação das proteínas, gerando também o enfraquecimento do produto. 

Tabela 2: Avaliação físico-química (pH e Acidez Dornic) das amostras de iogurte 

AMOSTRA pH ACIDEZ TITULÁVEL 
(g de ácido láctico/100g) 

A 4,15 1,6 
B 4,10 1,7 
C 4,45 1,4 
D 4,44 1,3 

A e B – iogurte inspecionado; C e D – iogurte não inspecionado. 

 

Os valores de pH interferem ainda na atividade metabólica das bactérias, o que 

pode beneficiar um grupo de microrganismos e inibir outros grupos bacterianos. 

Durante a fermentação, bactérias do gênero Lactobacilos crescem e suportam pH mais 

baixos do que as do gênero Streptococcus (SILVA et al.,  2012). 

Os resultados encontrados nas amostras de acidez foram variáveis entre 1,3 a 

1,7 (TABELA 2). Na Instrução Normativa N°46 (BRASIL, 2007) estabelece que para o 

iogurte a acidez possa variar de 0,6 a 1,5%, portanto as duas amostras de iogurtes 

inspecionadas (A e B) deram valores acima dos padrões estabelecidos. De acordo com 

Oliveira et al., (2013) o aumento da acidez altera as características organolépticas do 

iogurte, deixando-o incompatível com suas características de identificação 

estabelecidas pela legislação, podendo ser explicados por diversos fatores, falhas no 
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controle da temperatura, durante o processo de produção ou no momento do 

armazenamento.  

As amostras A e B apresentaram acidez acima do permitido, o que pode ter sido 

causada pelo crescimento incontrolável de Lactobacillus bulgaricus nas temperaturas 

de refrigeração pós-acidificação. Essa elevação na acidez pode favorecer o aumento 

de outros microrganismos mais resistentes à acidez (FERNANDES et al., 2011). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al., (2012) mostrando um 

maior valor para acidez, e menor valor para pH, isso é possível de ocorrer devido à 

conversão da lactose em ácido lático pela fermentação das bactérias presente no 

iogurte. 

Segundo Silva et al., (2012) e Coelho et al., (2009) a acidez do iogurte varia 

durante a estocagem, em menor ou maior grau, de acordo com a acidez inicial, da 

temperatura de armazenamento e da capacidade de acidificação da cultura.  

5. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos mostraram que todos os iogurtes avaliados apresentavam 

valores microbiológicos e de pH dentro do permitidos pela legislação, o que confere a 

este produto boa qualidade. Já nas análises de acidez, as amostras A e B, iogurtes 

inspecionados, apresentaram resultados acima dos exigidos pela legislação vigente o 

que demonstra a necessidade de melhorias no processo produtivo e a implantação de 

uma fiscalização mais efetiva tanto industrial, quanto informal, para que não seja 

comercializado produto impróprio ao consumo, que possam causar doenças 

transmitidas por alimentos, garantindo, assim, uma qualidade do produto final. 
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COMPARAÇÃO DA DOR NA REALIZAÇÃO DE OVARIOSSALPINGO-
HISTERECTOMIA (OSH) PELA LINHA MEDIANA E PELO FLANCO EM GATAS 

Acadêmicos: Jonara Fernandes de Souza e Carina Conceição Reis 
Orientadora: Vanessa Guedes Pereira 
 

RESUMO 
A ovariossalpingohisterectomia (OSH), é considerado uma das técnicas mais utilizadas 
na clínica de pequenos animais. O presente trabalho teve como objetivo comparar a 
dor pós-operatória em gatas submetidas a OSH pela linha mediana e pelo flanco. 
Foram utilizadas oito gatas divididas em dois grupos experimentais. Os animais foram 
pré-medicados com acepromazina, morfina e cetamina e induzidos com propofol e a 
manutenção anestésica foi realizada com isoflurano. A avaliação da dor foi realizada 
através da escala de dor aguda para gatos do Centro Médico Veterinário da 
Universidade do Estado do Colorado, no momento basal até 12 horas após o término 
da cirurgia. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 
experimentais, com relação a freqüência cardíaca, respiratória, temperatura corporal e 
escores de dor. Uma gata submetida à OSH pela linha mediana recebeu um resgate 
analgésico quatro horas após o término da cirurgia. Gatas pré-medicadas com 
acepromazina, morfina e cetamina e submetidas à OSH pelo flanco necessitam de 
menor requerimento analgésico em 12 horas após o procedimento cirúrgico. A 
avaliação da dor pós-operatória em gatos é difícil de realizar, mesmo com o uso de 
escalas objetivas, devido ao comportamento característico destes animais. 
 

PALAVRAS CHAVES: OVARIOSSALPINGO-HISTERECTOMIA., GATAS., DOR., 

ESCALA., 

 

1. INTRODUÇÃO 

A ováriossalpingo-histerectomia (OSH), é considerado uma das técnicas mais 

utilizada na clínica de pequenos animais devido sua eficácia em tratamentos como 

piometra, tumores, prolapsos, (MARTINS & LOPES, 2005; PLIEGO et al., 2008; ROLIM 

et al., 2010). Além disso mantém o controle populacional, e prevenção do cio e de 

prenhes indesejadas(BALTHAZAR DA SILVEIRAet al., 2013). 

 Este procedimento realiza laparotomia com a remoção dos ovários, trompas e 

útero, podendo ser por videolaparoscopia (FERREIRA et al., 2011). Além da tradicional 

técnica de OSH pela linha mediana, existe a castração pelo flanco como opção na 

clínica de pequenos, apesar de ser pouco realizada (MINGUEZet al., 2005). 

 No caso de gatas, a OSH pelo flanco se torna necessário quando há 

constatação de hiperplasia mamária e exacerbado desenvolvimento das glândulas 
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mamárias mediante a lactação por exemplo, dificultando o acesso pela linha mediana 

ventral (FONINI, 2010). 

A dor pós-operatória está presente em todas as cirurgias em tecidos com 

inervação, ela é controlada no momento da cirurgia pela anestesia, e está intimamente 

relacionada a morbidade pós-operatória, portanto deve ser tratada e controlada de 

forma eficaz (ALMEIDA et al., 2006). Os traumas teciduais estão relacionados com o 

tipo de intervenção cirúrgica, podendo variar de intensidade. Independente da técnica 

utilizada, nota-se que o procedimento cirúrgico gera dor e desconforto para o paciente 

no período pós-operatório (BARBOSA et al., 2014). 

 Uma minuciosa observação e avaliação do comportamento do animal é de 

extrema importância para o diagnóstico da dor. Animais com estímulos dolorosos 

tendem a ficar deprimidos e indiferentes ao ambiente, ou apresentar manifestação de 

extrema agressividade. Ao apresentarem dor, os gatos alteram a postura corporal e, 

podem perder o hábito de se lamber como forma de higienização.  

Sua freqüência respiratória torna-se elevada e as inspirações curtas, os olhos 

permanecem constantemente abertos e com as pupilas dilatadas (FOSSUM, 2015). Há 

também o aumento da frequência cardíaca e da temperatura corporal, e em amostras 

de sangue pode-se observar elevação nas concentrações de glicose, cortisol ou 

catecolaminas. A inexistência de sinais evidentes de dor não significa sua ausência, 

pois desarranjos metabólicos tendem a mascarar o comportamento animal frente à dor 

(RAUBER, 2011). 

O presente trabalho tem como objetivo principal comparar os parâmetros de dor 

em gatas após a realização de OSH pelo flanco e pela linha mediana, afim de 

estabelecer e indicar melhores protocolos de técnica cirúrgica e melhor recuperação 

para a pacientes. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. FISIOPATOLOGIA DA DOR PÓS-OPERATÓRIA 

Em animais, a dor é uma percepção emocional e sensorial, que resulta em 

ações motoras protetoras. Pode modificar as características da espécie, inclusive o 

comportamento social (BERNO & MENDES, 2015). A nocicepção é o termo utilizado 

para descrever a transdução, transmissão e a modulação dos sinais neurais gerado por 

um estímulo nocivo externo (KLAUMANN, 2008).  
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Durante a transdução ocorre a conversão do estímulo nocivo, seja ele mecânico, 

químico ou térmico em energia elétrica pelas terminações nervosas aferentes. Na 

transmissão ocorre a propagação do impulso nervoso via nervos aferentes em dois 

modos: propagação rápida pelas fibras delta A, responsável pela dor aguda inicial e 

propagação lenta pelas fibras C, responsável pela dor secundária, latejante.  A 

modulação surge quando neurônios destas fibras realizam sinapse com os neurônios 

do corno dorsal da medula espinhal (CASTRO, 2011). 

 O impulso nociceptivo gerado é processado na medula espinhal e, por 

conseguinte, os aspectos físicos da dor serão atribuídos as vias aferentes do tálamo 

que chegam ao córtex cerebral e as vias aferentes ao sistema límbico que está 

relacionado aos componentes emocionais da dor (KLAUMANN, 2008). 

Quando não tratada corretamente, a dor pós-operatória deixa de ser benéfica 

(dor fisiológica) e passa a ser nociva ao organismo animal, promovendo alterações 

sistêmicas relacionadas à ativação do sistema neuroendócrino. Ao ser ativado, este 

eixo tem o potencial de promover alterações cardiovasculares tais como hipertensão, 

taquicardia e arritmias, alterações respiratórias que levam a uma hipoxemia e 

hipercapnia, anorexia, sonolência, deficiências no sistema imune, hiperglicemia e 

distúrbios eletrolítico (PEREIRA, 2007). 

A sensação de dor no pós-operatório é subjetiva e pessoal, sendo um processo 

natural de proteção do organismo quando ocorre lesão tecidual, proporcionando ao 

indivíduo um despertar para remover o estimulo de dor. A incidência, intensidade e 

localização da dor está relacionada a vários fatores, tais como ansiedade, medo, 

depressão, fatores genéticos e ambientais que influenciam a sensibilidade à dor. 

Também está relacionada a extensão do trauma, a gravidade do procedimento, das 

doenças preexistentes e do método analgésico prescrito para o paciente 

(HORTA&FUKUSHIMA, 2014). 

A dor após procedimentos cirúrgicos gera consequências como a ausência de 

resposta do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) ao retro controle negativo, que 

exerceria a elevação de cortisol plasmático, chegando a um nível superior necessário 

para uma resposta do córtex da suprarrenal.  Outra consequência é  um aumento dos 

níveis plasmáticos dos hormônios hipofisários anteriores (GH, ACTH), hipofisários 

posteriores (prolactina, ADH), das catecolaminas e corticosuprarenais do glucagon.  

Pacientes que se submetem a protocolos anestésicos que levam em conta as 
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exigências analgésicas nos períodos pré, inter e pós procedimento cirúrgico retomam 

as funções normais mais cedo em relação aos que não receberam analgésicos 

(ALMEIDA et al., 2006).   

 O procedimento cirúrgico gera  uma dor nociceptiva principalmente em nível 

central com uma reorganização funcional no corno dorsal da medula espinhal, e em 

nível periférico liberando mediadores inflamatórios como prostaglandinas, histamina, 

serotonina e bradicinina que aumentam a sensibilidade dos nociceptores (KLAUMANN, 

2008). 

 

2.2. AVALIAÇÃO DA DOR EM GATOS 

 A dor em felinos se manifesta de forma discreta em comparação a outras 

espécies (HORTA & FUKUSHIMA, 2014). Em alguns casos, animais com dor aguda 

podem apresentar aumento do tônus da musculatura abdominal e protegem a área 

acometida (RAUBER, 2011). 

 Conforme o grau da dor, incômodo ou estresse repentino do animal, torna-se 

dificultoso o exame físico no local da cirurgia. O Paciente apresenta reações, como 

olhar atento, abdômen tenso, resistência ao estímulo, vocalização e tentativa de morder 

o examinador (BRONDANI et al., 2012) 

 Os gatos quando se encontram com dor intensa, tendem manifestar sons 

ronronantes, além de choros e lamurias (PINTO DA CUNHA et al., 2002). Além disso, 

podem assumir comportamentos agressivos quando alguém se aproxima ou quando 

são manipulados (HORTA &FUKUSHIMA, 2014). 

   A vocalização pode ser constante, intermitente ou ocorrer somente após 

manipulação do paciente, além de poder ser interrompida ou não quando o paciente é 

confortado. No entanto, animais com dor não precisam, necessariamente, manifestar 

vocalização (BERNO & MENDES, 2015). 

    Assim como qualquer outro indicador de nocicepção ou de dor, é importante a 

inclusão de um conjunto de sinais comportamentais para sugerir uma condição 

dolorosa (BERNARDI et al., 2012).  

Com esse objetivo foi escolhida a escala da Universidade do Colorado, entre 

outras escalas pesquisadas tais como, Escala Composta de Glasgow e Escala da dor 

da Universidade de Melbourne, por se mostrar mais detalhada e completa, na avaliação 

dor aguda em gatos (CASTRO, 2011). 
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 A escala varia de 0 (zero) a 4 (quatro), onde são observados os 

comportamentos, o estado psicológico do animal, resposta a palpação e tensão 

corporal. No nível 0 (zero) de dor, o animal se encontra confortável, curioso, satisfeito, 

não havendo qualquer sensibilidade á palpação, com tensão corporal mínima 

(COMASSETTO, 2017). 

 No nível 1 (um), os sinais comportamentais são discretos e de difícil 

reconhecimento, como por exemplo a mudança em seu comportamento normal em seu 

território, podendo reagir ou não a palpação da ferida cirúrgica havendo tensão leve 

(ALEIXO et al., 2016). 

 Já no nível 2 (dois) o animal tende a se isolar, permanecendo quieto e enrolado, 

apresenta perda do apetite, sua reação pode ser agressiva ou de fuga durante a 

palpação, e tensão leve a moderada com necessidade de rever a analgesia (HORTA et 

al., 2014).  

 Com referência ao nível 3 (três) da dor em gatos, é possível encontrá-los emitido 

sons próprios desta espécie quando solitários, mordendo a ferida, se tornam agressivos 

a palpação e relutante, sendo moderada a tensão corporal, necessitando de reavaliar 

plano analgésico (CASTRO, 2011). 

  Por fim no nível 4 (quatro), o animal se encontra em decúbito permanente, 

disperso ao ambiente, não se importando com o contato, a palpação pode não ser 

respondida com possível rigidez, a tensão vai de moderada a severa, de ser revista a 

analgesia (HORTA et al., 2014). 

 

3- METODOLOGIA  

O presente estudo foi submetido à Comissão de Ética para Uso de Animais 

(CEUA) da Faculdade Vértice – UNIVÉRTX e foi realizado no Hospital Escola 

Gardingo, na Faculdade Vértice Univertix – Matipó. Os proprietários foram esclarecidos 

sobre o experimento e autorizaram a utilização dos animais através da assinatura do 

termo de livre consentimento livre. 

 

3.1. Animais 

Foram utilizadas 8 (oito) gatas, clinicamente sadias selecionadas a partir da 

avaliação clínica geral no pré-operatório, e normalidade dos exames laboratoriais: 
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Hemograma completo e dosagem de ureia, creatinina, alanina aminotransferase (ALT), 

transaminase glutâmico-oxalacética (AST). 

 

3.2. Período pré-operatório e protocolo anestésico  

Previamente ao procedimento cirúrgico os felinos foram submetidos ao jejum 

alimentar por 8 (oito) horas e jejum hídrico por 6 (seis) horas e foram acomodadas em 

gaiolas individuais para aclimatação com o ambiente até o momento do preparo 

anestésico. 

Os pacientes receberam como medicação pré-anestésica (MPA) a associação 

de 0,03 mg/kg de acepromazina 0.2%, 0,3mg/kg de morfina 1% e 3 mg/kg de cetamina 

10% por intramuscular (IM); em seguida foi realizada tricotomia da região abdominal 

ventral, flanco esquerdo e direito e a região da veia cefálica. A cateterização foi 

realizada na veia cefálica, com cateter 22G e administração da fluidoterapiacom Ringer 

lactato na taxa de 10mL/kg/h. Foram avaliados os parâmetros basais, incluindo 

frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), temperatura corporal (TC) (T0). 

Os animais foram então distribuídos aleatoriamente em dois grupos 

experimentais onde; os animais do grupo 1 (G1) foram submetidos à OSH pelo flanco e 

o grupo 2 (G2) os animais foram submetidos à OSH pela linha mediana. 

Após o preparo dos pacientes, foi realizada a indução anestésica com propofolna 

dose de 2mg/kg intravenoso e foi instilado 0,1 ml de lidocaína 2% na região da faringe 

para a intubação orotraqueal. Imediatamente após intubação, a sonda endotraqueal 

com cuff foi conectada ao circuito circular valvular para a administração de isoflurano 

diluído em 100% de oxigênio por meio de vaporizador calibrado, sendo este ajustado 

para a manutenção do plano anestésico compatível com o procedimento cirúrgico, 

sendo os animais mantidos em ventilação mecânica para a manutenção da 

normocapnia. 

 Em todo o procedimento cirúrgico, os animais foram monitorados com auxílio 

eletrocardiograma, saturação de oxihemoglobina, frequência cardíaca, temperatura 

retal e pressão arterial sistólica, mediana e diastólica pelo método oscilométrico, sendo 

o manguito selecionado de acordo com o tamanho do animal e colocado imediatamente 

acima da articulação úmero-radio-ulnar, comprimindo-se a artéria braquial e obtendo-se 

pulso da artéria radial do carpo. 
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As gatas foram posicionadas em decúbito dorsal ou decúbito lateral dependendo 

do acesso cirúrgico e acomodados sobre colchão térmico, permanecendo assim até o 

fim do procedimento cirúrgico.  

 

3.3. Avaliação da dor pós-operatória  

Os escores de dor foramavaliados logo após a extubação (T1) e 1, 2, 4, 6, 8, e 

12 horas após o término do procedimento cirúrgico (T2, T3, T4, T5, T6, e T8, 

respectivamente). As características comportamentais dos animais foram avaliadas 

desde a consulta pré-operatória antecedente ao estudo para evitar que 

comportamentos característicos dos animais, fossem interpretados como sinais de dor. 

A dor foi avaliada pela escala de dor aguda para gatos do Centro Médico 

Veterinário da Universidade do Estado do Colorado (FIGURA 1), que utiliza escore de 0 

(zero) a 4 (quatro), dividida em 4 etapas, que possui locais específicos para registro de 

presença de dor, calor e tensão muscular. Esta escala permite avaliar o comportamento 

a partir de imagens que retratam posições corporais dos felinos, os sinais psicológicos 

e a resposta a palpação. 

A avaliaçãoda dor pós-operatória foi realizada em três etapas. Primeiramente, o 

animal foi observado em frente à gaiola onde este ficou acomodado. Em seguida, a 

porta da gaiola foi aberta observando a reação do animal na presença do avaliador. Na 

última etapa da avaliação, o animal foi, de forma sequencial, chamado pelo nome, 

encorajado a se levantar e andar pelo recinto para então ser manipulado pelo avaliador.  

Os animais que apresentaram escore de dor igual ou superior a 2 pontos 

receberam analgesia suplementar com o tramadol 5mg/kg intramuscular. 

 Foi avaliado o tempo para a primeira analgesia suplementar definido como o 

intervalo de tempo entre a do término da cirurgia e a primeira suplementação 

analgésica, podendo variar de 1 a 12 horas. Também foi registrado o número de vezes 

em que foi realizada a analgesia suplementar em cada grupo.  
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Figura 1: Escala de dor aguda para gatos do Centro Médico Veterinário da Universidade do Estado do 
Colorado (CASTRO, 2011). 

 

 

3.4. LIBERAÇÃO DOS ANIMAIS APÓS O ESTUDO  

Após o último momento de avaliação (12 horas após o término do procedimento 

cirúrgico), os animais receberam tramadol 5% na dose de 5mg/kg IM, independente do 

escore da dor atribuído em T8. Foi prescrito aos animais meloxicam 0,1mg/kg por via 

oral, a cada 24 horas, por três dias. Todos os animais retornaram ao hospital 

veterinário com cerca de 10 dias após o procedimento cirúrgico para a retirada dos 

pontos. 

 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para verificar a normalidade dos dados, foi realizado o teste Shapiro-Wilk. Os 

dados foram submetidos ao teste Two Way RepeatedMeasures ANOVA para a 

comparação entre os grupos experimentais e os tempos de avaliação dentro de cada 

grupo. Para avaliação dos escores de dor, foi realizado o teste não paramétrico 

Kruskal-Wallis.Todos os testes foram realizados por meio do programa estatístico 

SigmaPlot 12.5, sendo adotado o grau de significância de 5% (p<0,05). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos parâmetros cardiovasculares respiratórios estão apresentados 

na Tabela 1 e figuras 1, 2 e 3. Os valores de escores da dor obtidos pela Escala de dor 

aguda para gatos do Centro Médico Veterinário da Universidade do Estado do 

Colorado (CASTRO, 2011), estão relacionados na tabela 2. 

 

Tabela 1. Médias e desvio padrão dos parâmetros de frequência cardíaca (FC), frequência respiratória 
(FR) e temperatura retal (TR) de gatas pré-medicadas com acepromazina, morfina e cetamina e 
anestesiadas com propofol e isoflurano, submetidas à OSH pelo flanco (G1) ou pela linha mediana (G2). 

 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 

FC         

G1 
 

181±29 
Aa 

 
174±51 

Aa 

 
199±10 

Aa 

 
195±34 

Aa 

 
196±41 

Aa 

 
181±18 

Aa 

 
174±37 

Aa 

 
184±26 

Aa 

G2 
 

204±25 
Aa 

 
179±40 

Aa 

 
209±15 

Aa 

 
207±6 

Aa 

 
193±7 

Aa 

 
199±23 

Aa 

 
200±16 

Aa 

 
192±14 

Aa 

FR         

G1 
 

74±17 
Aa 

 
34±9 
Aa 

 
49±20 

Aa 

 
54±23 

Aa 

 
64±5 
Aa 

 
61±13 

Aa 

 
60±9 
Aa 

 
47±16 

Aa 

G2 
 

67±25 
Aa 

 
37±8 
Aa 

 
48±10 

Aa 

 
50±14 

Aa 

 
46±7 
Aa 

 
61±12 

Aa 

 
49±10 

Aa 

 
55±16 

Aa 

TR         

G1 
 
38.9±0.8 

Aa 

 
37±0.1 

Aa 

 
37.5±1,2 

Aa 

 
38.5±0,7 

Aa 

 
39.3±1 

Aa 

 
37.9±0,9 

Aa 

 
38.5±1,4 

Aa 

 
38.9±1,2 

Aa 

G2 
 

38.4±0,2 
Aa 

 
36.4±0,6 

Aa 

 
37.7±20,7 

Aa 

 
38.1±0,5 

Aa 

 
38.1±1,6 

Aa 

 
38.6±0,5 

Aa 

 
38.2±0,9 

Aa 

 
38.2±0,7 

Aa 

Letras iguais maiúsculas na coluna, os tratamentos não diferem entre si e letras iguais minúsculas nas 
linhas, os tratamentos não diferem na comparação entre os tempos, segundo o teste de Tukey (p<0,05). 

 
 

Não houve diferença significativa na frequência cardíaca entre os grupos 1 e 2 

(TABELA 1, FIGURA 2), sendo que este parâmetro foi mantido dentro dos limites 

fisiológicos para a espécie, que segundo Feitosa (2014), variando de 120 à 240 

batimento por minuto (bpm).  Esses resultados corroboram com Schiochet (2009) onde 

foi observado que felinos submetidos a OSH laparoscópica também não apresentaram 

alterações cardíacas. Além disso, Cambridge et al., (2000) relataram que alterações na 

frequência cardíaca e respiratória não são bons indicadores em gatos e não variaram 

na comparação de gatos submetidos à cirurgia dos gatos não operados. No entanto, o 

protocolo anestésico pode ter influência no controle da dor pós-operatória destes 
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animais, onde a utilização da cetamina na dose de 3mg/kg, como descrito por Bianchi 

(2010) que a utilização de cetamina em doses baixa promove efeito analgésico e não 

causa efeitos cardiovasculares o mesmo pode ser associado ao uso da morfina 

administrada pela via intramuscular, pois Manfrinate (2009) relata que em geral, os 

opioides geram poucos efeitos cardiovasculares. 

 

 
Figura 2: Valores médios da FC (bpm) de gatas pré-medicadas com acepromazina, morfina e cetamina 
e anestesiadas com propofol e isoflurano e submetidas à OSH pelo flanco (G1) ou pela linha mediana 
(G2). 
 

 

Em relação a frequência respiratória não houve diferenças estatísticas entre 

grupos (TABELA 1, FIGURA 3). No entanto houve pode-se observar menores médias 

deste parâmetro em T1, que corresponde o momento após a extubação e pode ser 

justificado pelo efeito depressor sobre o sistema respiratório tanto do propofol quanto 

do isoflurano (BERRY, 2015; STEFFEY et al., 2015). Este efeito foi observado mesmo 

com a administração do propofol em dose baixa (2mg/kg) estando de acordo com Mata 

(2006) que relata a dose para indução anestésica é de 2 a 8 mg/kg para gatos. Além 

disso, o isoflurano utilizado no protocolo anestésico apresenta a vantagem de não 

reduzir a resistência vascular sistêmica e não sensibilizar o miocárdio às catecolaminas 

(SCHIOCHET, 2009). 

Os fármacos utilizados na medicação pré-anestésica destes animais 

provavelmente tiveram pouca influência sobre a diminuição da frequência respiratória 

em T1 pois segundo Pinto da Cunha et al. (2002) a morfina pode causa depressão 

respiratória nos primeiros 30 minutos após a aplicação intramuscular, e o efeito da 

cetamina se mostra mínimo sobre o sistema respiratório quando administrado em 
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baixas doses (BARROS DE OLIVEIRA et al., 2004). Já a acepromazina pode promover 

depressão respiratória leve mas atua como potencializador farmacológico dos 

anestésicos gerais, reduzindo-lhes assim a dose total e potencializando a ação 

depressora de outros agentes (ARAUJO et al., 2001). 

 

 

Figura 3: Valores médios da FR (mpm) de gatas pré-medicadas com acepromazina, morfina e cetamina 
e anestesiadas com propofol e isoflurano e submetidas á OSH pelo flanco (G1) ou pela linha mediana 
(G2). 

 

Com relação a temperatura, também não houve diferença significativa entre os 

grupos, no entanto observou-se menores médias da temperatura corporal, em T1 e T2 

(TABELA 1, FIGURA 4). Os animais de ambos os grupos em T1, mantiveram a 

temperatura corporal abaixo da faixa considerada fisiológica para a espécie, que 

segundo Feitosa (2014) varia de de 37,8 a 39,2ºC. Resultado semelhante foi relatado 

por Manfrinate (2009) utilizando a morfina e a metadona associadas à acepromazina 

em gatas anestesiadas com propofol e halotano e submetidas à OSH.  
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Figura 4: Valores médios da TC (ºC) de gatas pré-medicadas com acepromazina, morfina e cetamina e 
anestesiadas com propofol e isoflurano e submetidas á OSH pelo flanco (G1) ou pela linha mediana 
(G2). 

 

  A hipotermia observada no presente estudo, mesmo com os animais sendo 

mantidos em colchão térmico, pode estar relacionada à inibição central do centro 

térmico regulador pelo uso de anestésicos gerais, associada a alta perda de calor 

durante o procedimento cirúrgico prejudicando a termoregulação. Os medicamentos 

pré-anestésicos também promovem vasodilatação periférica, principalmente a 

acepromazina (LOPES et al., 2011). Já os opioides afetam o sistema termorregulador 

mesmo quando utilizados durante a MPA (MANFRINATE, 2009). 

Para se reconhecer a dor dos animais é necessária uma avaliação completa do 

comportamento do animal, o que gera uma dificuldade, pela dependência da avaliação 

de parâmetros subjetivos (PINTO DA CUNHAet al., 2002). O uso de escalas para o 

reconhecimento da intensidade da dor é muito utilizado em humanos (COELHO DA 

SILVA & DELIBERATO, 2011) e mais recentemente, o uso de escala para a avaliação 

de dor pós-operatória em cães aumentou, (CAMBRIDGE et al., 2000), porém, estudos 

com gatos ainda são escassos.   

Para a avaliação da dor pós-operatória, optou-se pela avaliação da dor com o 

auxílio da Escala de dor aguda para gatos do Centro Médico Veterinário da 

Universidade do Estado do Colorado, para detectar de forma mais objetiva a sensação 

de dor nos animais do presente estudo. Esta escala foi a primeira escala de avaliação 

da dor aguda em gatos e apresenta como vantagem a fácil aplicação com mínimas 

interpretações requeridas. A presença de descrições dos sinais psicológicos e 
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comportamentais da palpação da ferida cirúrgica e a ainda, a tensão corporal, critério 

não abordado em outras escalas, reduz a variabilidade entre os observadores 

(CASTRO, 2011). 

 Não houve diferença na comparação dos grupos experimentais com relação aos 

escores de dor pós-operatória (TABELA 2) e apenas um animal do G2, OSH pela linha 

mediana, necessitou de resgate analgésico em T4. 

 

Tabela 2: Mediana, quartil inferior e superior dos escores de dor de gatas pré-medicadas com 
acepromazina, morfina e cetamina e anestesiadas com propofol e isoflurano, submetidas à OSH pelo 
flanco (G1) ou pela linha mediana (G2) avaliadas pela Escala da Universidade do Estado do Colorado. 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 

         

         

G1 0 
0-0 
Aa 

0 
0-0,37 

Aa 

0,1 
0-0,45 

Aa 

0,15 
0,02-0,45 

Aa 

0,3 
0,2-1,25 

Aa 

0,2 
0,05-0,27 

Aa 

0,25 
0,2-0,3 

Aa 

0,3 
0,2-0,37 

Aa 
         

G2 0 
0-0 
Aa 

0,25 
0-0,5 
Aa 

0,2 
0,02-0,45 

Aa 

0,25 
0,12-0,45 

Aa 

0,4 
0,3-2,0 

Aa 

0,15 
0-0,45 

Aa 

0,25 
0,05-0,45 

Aa 

0,35 
0,3-0,47 

Aa 

Letras iguais maiúsculas na coluna, os tratamentos não diferem entre si e letras iguais minúsculas nas 
linhas, os tratamentos não diferem na comparação entre os tempos (p<0,05). 

 

Este resultado demonstra que a utilização da Escala de dor aguda para gatos do 

Centro Médico Veterinário da Universidade do Estado do Colorado e utilizando-se este 

protocolo anestésico não foi possível diferenciar a dor pós-operatória de gatas 

submetidas OSH pela linha mediana ou pelo flanco. Este resultado confirma o relatado 

por Cambridge et al., (2000) sobre a particularidade e o desafio da detecção de dor em 

gatos, cujo sinais de dor são muitas vezes sutis, e alterações nos parâmetros 

fisiológicos não costumam ser indicadores de dor pós-operatória nesta espécie. Neste 

trabalho as gatas eram acomodadas em gaiolas individuais oito horas antes da cirurgia, 

no entanto, Cambridge et al. (2000) relatam que o tempo de aclimatação dos gatos 

antes do procedimento cirúrgico não é suficiente para que estes animais não se 

estressem fazendo com que ocorra mudanças fisiológicas e comportamentais no 

ambiente hospitalar.  

No presente estudo, o resgate analgésico foi realizado quando os animais 

atingissem a pontuação de 50% do valor máximo da escala, conforme utilizado em 

outros estudos (PEKCAN& KOC, 2010; 2011; VETTORATO e BACCO, 2011) pois este 
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valor se mostra eficiente para detectar a presença de dor pós-operatória, embora 

pontuações inferiores possam ser utilizadas em escalas, considerando a subjetividade 

da avaliação. A utilização de menores pontuações resultaria em maiores números de 

resgates e provavelmente, maior distinção entre os grupos (PEREIRA, 2013). 

Uma das limitações do presente estudo foi o número de animais, sendo assim, 

sugere-se que novos estudos sejam realizados para diminuir a variabilidade inter 

individual. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base no presente estudo podemos concluir que não houve diferença na dor 

pós-operatória de gatas submetidas à OSH pela linha mediana ventral ou pelo flanco. 

Gatas pré-medicadas com acepromazina, morfina e cetamina e submetidas à 

OSH pelo flanco necessitam de menor requerimento analgésico em 12 horas após o 

procedimento cirúrgico em comparação à OSH pela linha mediana ventral. 

A avaliação da dor pós-operatória em gatos é difícil de ser realizada mesmo com 

o uso de escalas objetivas devido ao comportamento característico destes animais, 

mostrando que novos estudos são necessários para a avaliação de dor nesta espécie. 
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RESUMO 

A ovariosalpingohisterectomia (OSH) é um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns 
praticados em pequenos animais. As técnicas mais utilizadas são a OSH por 
laparotomia (flanco) e por celiotomia (linha mediana). Estas técnicas cirúrgicas são 
aplicadas para profilaxia das afecções dos órgãos genitais, controle endocrinológico e 
esterilização de fêmeas. Esta pesquisa tem por objetivo comparar as técnicas de OSH 
praticadas no Hospital Veterinário Gardingo LTDA. Foram incluídos neste estudo uma 
amostragem de 06 cadelas, saudáveis, de diferentes raças e pesos submetidas a 
castração (OSH) eletiva no Hospital Gardingo LTDA, sendo as mesmas distribuídas ao 
acaso em dois grupos para cada técnica. Apesar de ambas as técnicas apresentarem 
diferenças entre si, as duas são eficientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cadelas; celiotomia; laparotomia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A ovariosalpingohisterectomia (OSH) é um dos procedimentos cirúrgicos mais 

comuns praticados em pequenos animais. As cirurgias de esterilização de fêmeas se 

mantêm como uma opção para prevenir ou cessar gestações, possuindo vários tipos de 

técnicas (COE et al., 2013.; GAUTHIER et al., 2014).  

As técnicas mais utilizadas são a OSH por celiotomia (abordagem retro umbilical 

pela linha mediana ventral) e por laparotomia (abordagem lateral pelo flanco). Estas 

técnicas cirúrgicas são aplicadas para profilaxia das afecções dos órgãos genitais, 

controle endocrinológico e esterilização de fêmeas. Indica-se a OSH como tratamento 

para afecções do ovário e útero, e quando realizada precocemente, para a prevenção 

de tumores mamários e piometra. O momento mais propício para realizar esse 

procedimento é na puberdade próximo ao primeiro cio (GONÇALVES, 2007; ATAIDE et 

al., 2010). 

Esta pesquisa tem por objetivo comparar as técnicas de OSH em cadelas, 

praticadas no Hospital Veterinário Gardingo LTDA. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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2.1 Anatomia dos músculos abdominais 

A união dos quatros músculos (M) abdominais (M. oblíquo externo do abdômen, 

M. oblíquo interno do abdômen, M. reto do abdômen e M. transverso do abdômen), que 

formam a parede abdominal. Dois deles se posicionam obliquamente, um 

transversalmente e o outro longitudinalmente próximo a linha mediana ventral (SISSON 

e GROSSMAN, 2008). 

O músculo oblíquo externo do abdômen localiza-se superficialmente como uma 

lâmina expansiva da terceira e décima segunda costela, ao longo de toda área lombar 

da fáscia toracolombar, na lateral dos músculos epaxiais e tendo suas fibras 

localizadas caudoventral. Através da aponeurose dos músculos abdominais, forma uma 

união fibrosa na linha mediana ventral, tendo o seu início na cartilagem xifoide até o 

tendão pré-púbico denominado de linha alba. O músculo oblíquo interno do abdômen 

localiza-se mais profundamente ao músculo oblíquo externo do abdômen, tendo suas 

fibras cranioventralmente, posicionando os dois músculos oblíquos em ângulo reto. Ele 

se origina a partir da fáscia toracolombar e da região da espinha ilíaca cranial e insere 

ao longo do arco costal. Já o músculo transverso do abdômen localiza-se fora da fáscia 

transversa, sendo o mais profundo entre os quatro, tendo sua origem pelo lado medial 

do arco costal, cranialmente, até a cartilagem xifoide e o músculo transverso do tórax. 

As fibras se posicionam transversalmente e através de uma aponeurose que passa 

profundamente ao músculo reto do abdômen para se juntar com a linha alba. O 

músculo reto do abdômen se posiciona longitudinalmente e entre as bainhas 

aponeuróticas interna e externa (SISSON e GROSSMAN, 2008). 

 

2.2 Anatomia dos órgãos genitais das fêmeas 

 Mesmo que as cirurgias sejam simples, necessitam de um conhecimento 

anatômico e fisiológico do órgão reprodutor, já que durante o procedimento é 

necessário identificar componentes anatômicos e avaliar a presença de anormalidades. 

O aparelho reprodutor das fêmeas é composto por: vulva, vagina, cérvix, útero, tubas 

uterinas, cornos uterinos e ovários (BARROS, 2010). 

Os ovários são gônadas femininas em pares, situados na cavidade abdominal 

geralmente em relação com a parede dorsolateral da mesma. Sua forma varia 

conforme as espécies, assim como volume, idade e fase do seu ciclo. São comumente 

ovóides, apresentando sua superfície lisa ou multilobada e assimétricos (SISSON e 
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GROSSMAN,2008). São compostos por alguns ligamentos de tecido conjuntivo 

contendo músculo liso, sendo eles: ligamento mesovário, ligamento suspensório do 

ovário e ligamento próprio do ovário. O mesovário é uma continuação cranial do 

mesométrio onde se encontram vasos e nervos. O ligamento suspensório do ovário é 

desenvolvido nos carnívoros unindo-se à extremidade tubária do ovário aos pilares do 

diafragma, o ligamento próprio do ovário une a extremidade uterina do ovário à 

extremidade cranial do corno uterino ipsilateral, tendo revestimento externo feito pelo 

epitélio superficial (MACHADO, 2017). 

Abaixo do epitélio superficial se encontra uma fina camada de tecido conjuntivo, 

chamada túnica albugínea. Nos mamíferos, os ovários são compostos por duas 

camadas, chamadas córtex e medula. O córtex ovárico é formado por um estroma onde 

se distribuem os folículos ováricos envoltos por um epitélio folicular variando de acordo 

com cada estágio de seu desenvolvimento (MACHADO, 2017). 

O útero é composto por duas extremidades voltadas cranialmente, denominadas 

cornos uterinos direito e esquerdo, uma parte mediana (corpo do útero), e uma parte 

mais caudal (cérvix uterina). A mucosa do canal da cérvix é composta por pregas 

circulares, longitudinais ou relevos arredondados. Essas pregas, em junção com 

secreção mucosa densa, favorece o fechamento do canal da cérvix (GONÇALVES, 

2007.; SISSON e GROSSMAN, 2008.; BARROS, 2010.; MACHADO, 2017). 

As duas projeções craniais do útero dos mamíferos (útero bicórneo) são os 

cornos uterinos, tendo suas extremidades craniais dando continuidade com as tubas 

uterinas, apresentando duas margens, mesométrio e margem livre. O ligamento 

redondo do útero localiza-se longitudinalmente aos cornos uterinos, envolvido pela 

prega lateral do mesométrio. Este ligamento se estende aproximadamente até o anel 

inguinal interno (GONÇALVES, 2007.; SISSON e GROSSMAN, 2008.; BARROS, 

2010.; MACHADO, 2017). 

O útero contém três camadas: túnica serosa (perimétrio), tela subserosa tendo 

uma camada média e túnica muscular (miométrio), tendo sua formação por fibras 

musculares lisas, e tendo também uma camada mais interna, túnica mucosa 

(endométrio), onde se nota um grande número de glândulas denominadas glândulas 

uterinas. Nesta túnica também existem células responsáveis pela produção do 

hormônio luteolítico. As artérias uterinas, ramos das artérias pudendas internas e 

ramos uterinos das artérias ovarianas, são responsáveis pela irrigação sanguínea do 
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útero e a drenagem sanguínea realizada por veias homônimas, e os vasos linfáticos 

drenam para os linfonodos lombares (GONÇALVES, 2007.; SISSON e GROSSMAN, 

2008.; BARROS, 2010.; MACHADO, 2017).  

 

2.3 Ovariosalpingohisterectomia 

A OSH é considerada um dos procedimentos cirúrgicos rotineiros mais utilizados 

na Medicina Veterinária, tendo como finalidade de tratamento e profilaxia de doenças 

do aparelho reprodutor e como método de esterilização eletiva em pequenos animais 

(SLATTER, 2007.; FERREIRA et al., 2011). Se realizada na época adequada, é 

possível prevenir neoplasias mamárias e piometra, que geralmente aparecem em 

cadelas de meia-idade e idosas. Essas patologias caso não sejam reconhecidas 

precocemente podem levar o animal a óbito (DUNN, 2001). 

A esterilização cirúrgica é uma opção viável para prevenção e término de 

gestações não desejadas, diminuindo o número de animais abandonados, 

principalmente quando nenhuma cria for permitida ao animal. (SLATTER, 2007.; 

GUTJAHR, 2013). 

Segundo FONSECA, DALECK (2000) e SANTOS et al. (2009), o tumor mamário 

em cadelas é causado por influência de caráter hormonal em fêmeas já na maturidade. 

Com isso, a realização da OSH antes do primeiro ciclo estral reduz a ocorrência de 

desenvolvimento de tumores mamários a valores abaixo de 0,5%, quando realizada 

após o segundo ciclo estral aumenta para 8% o risco de desenvolver a patologia e 

sofre um aumento de 26% passando de 2 anos e 6 meses de idade. 

A castração de cadelas após dois anos e meio de idade, e gatas após dois anos 

de idade acarreta impacto mínimo no desenvolvimento de tumores mamários (TOBIAS, 

2011). 

Dentre as principais complicações que a OSH pode oferecer, indiferente da 

técnica, destacam-se hemorragia, estro recorrente, ligadura acidental do ureter e 

piometra de coto uterino (ATAIDE et al., 2010). 

Apesar das indicações para a esterilização, existem efeitos colaterais advindos 

do procedimento cirúrgico. Os mais citados são: obesidade e cálculos uretrais 

(BARROS, 2010), alteração no pelame, incontinência urinária, inatividade, vaginites e 

dermatites perivulvar (STUBBS et al.,1996). Existe também o risco de complicações no 
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procedimento cirúrgico, como exemplo hemorragias, trauma do ureter e 

desenvolvimento de fístulas e granulomas de colo uterino (SANTOS et al., 2009). 

 

2.3.1 OSH pela linha mediana ventral 

A OSH pela linha mediana ventral é a mais utilizada na Medicina Veterinária e é 

considerada um procedimento tradicional (BARROS, 2010). 

O acesso pela linha mediana ventral não é aconselhável em animais que 

possuem um desenvolvimento excessivo das glândulas mamárias, devido à lactação ou 

à hiperplasia das glândulas, e caso utilize essa abordagem, pode resultar 

complicações, dentre as quais podemos destacar hemorragia no tecido subcutâneo, 

inflamação ou infecção da ferida, infiltrações de leite na região onde foi realizada a 

incisão (GONÇALVES, 2007). 

O período mais indicado para a realização da OSH é durante o anestro, ou seja, 

no período em que os animais não apresentam cio. Nesta fase os órgãos reprodutivos 

e mamários são menos vascularizados devido a influência do estrogênio (TOBIAS, 

2011).  

Em fêmeas menores de 3 meses de vida a realização do procedimento cirúrgico 

é dificultoso. Este fato ocorre devido a questão da espessura dos órgãos e do tamanho 

do corpo uterino serem menores. Sendo assim, existe então uma dificuldade na 

exposição do útero no uso da OSH pela linha mediana (MINGUÉZ et al., 2005). 

Na OSH pela linha mediana em cadelas faz-se uma incisão mediana pré-

retroumbilical, em seguida é feita a exposição dos órgãos, para que os pedículos 

ovarianos direito e esquerdo sejam transfixados e seccionados. O corpo uterino é 

transfixado próximo a cérvix para ligar as veias e artérias uterinas. O próximo passo é a 

secção do corpo uterino. Sutura-se a parede abdominal em três planos, primeiro 

peritônio, fáscia e músculo, segundo subcutâneo com sutura tipo Cushing, terceiro a 

pele com sutura simples separados, utilizando fio não absorvível (BARROS, 2010). 

Nessa técnica, complicação do tipo hemorrágica pode ocorrer devido à ruptura 

dos vasos ovarianos antes da ligadura completa (SLATTER, 2007).  Outra complicação 

é a síndrome do ovário remanescente, ocasionada caso os ovários não sejam 

removidos completamente (SLATTER, 2007.; SANTOS et al., 2009). Pode-se também 

desenvolver fístulas que se estendem do pedículo ovariano em decorrência da reação 

inflamatória ao fio de sutura (SLATTER,2007).  
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2.3.2 OSH pelo flanco 

A OSH pelo flanco é uma técnica de uso rotineiro em alguns centros cirúrgicos, 

porém, na medida em que vem sendo praticada, está sendo cada vez mais aceita. Esta 

aceitação talvez se dê pelo diferencial nos protocolos de anestesia, manejo pós-

operatório do paciente e pela diferença no planejamento cirúrgico (MINGUÉZ et al., 

2005). 

A OSH pelo flanco possui algumas vantagens com relação a OSH pela linha 

mediana ventral, tais como: menor risco de evisceração caso haja deiscência da sutura, 

monitoramento da incisão à distância, caso seja aplicada em animais agressivos. Outra 

vantagem é a eficiência com a qual uma OSH pode ser realizada, uma vez que um 

cirurgião se torna confortável com a técnica. Nessa incisão o ovário ipsilateral e a tuba 

uterina ficam imediatamente abaixo da incisão, o que facilita a sua localização 

(MINGUÉZ et al., 2005.; MCGRATH e HARDIE, 2014). 

Quando se castra um animal com as glândulas mamárias desenvolvidas para 

lactação ou hiperplasia da glândula mamária, pode-se utilizar a abordagem lateral, que 

pode evitar complicações associadas com a técnica pela linha mediana ventral, como 

hemorragia excessiva no subcutâneo, inflamação da ferida ou de infecção, e 

vazamento do tecido mamário. Além do mais, a cirurgia pelo flanco em animais 

lactantes minimiza o impacto para as glândulas mamárias, de modo que os animais são 

mais propensos para continuar amamentando adequadamente após a cirurgia (FONINI, 

2010). 

A hiperplasia mamária também denominada como fibroadenomatose 

hiperplásica, hipertrofia mamária ou fibroadenoma complexo, é caracterizada como um 

período rápido de crescimento anormal das glândulas mamárias de gatas gestantes ou 

apresentando cio, mas essa condição é considerada benigna. Evita-se também a 

dissecção próxima às glândulas mamárias para diminuição das complicações 

perioperatórias, causando perturbação nas glândulas. O tratamento com OSH promove 

a regressão da hiperplasia mamária no período de 3 a 4 semanas (HAYDEN et al., 

1981.; WEHREND et al., 2001.; MINGUÉZ et al., 2005.; MCGRATH e HARDIE, 2014). 

A exposição limitada ao abdômen é uma das principais desvantagens da OSH 

pelo flanco, pois pelo flanco a exposição dos órgãos reprodutivos é limitada em relação 
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à OSH pela linha mediana ventral (MINGUÉZ et al., 2005.; MCGRATH e HARDIE, 

2014). 

A OSH pelo flanco não é indicada para castrações com distensão uterina 

causada por gestação ou piometra, uma vez que não oferece uma visualização e 

exposição das vísceras de forma adequada e recomendada para fazer o procedimento, 

caso a identificação desses casos seja feita de forma inesperada, a incisão poderá ser 

maior que o normal, aumentando o trauma muscular, proporcionando um maior risco a 

hemorragias (MINGUÉZ et al., 2005.; MCGRATH e HARDIE, 2014). 

A obesidade também entra como desvantagem causando dificuldade no acesso 

ao ovário (MINGUÉZ et al., 2005.; MCGRATH e HARDIE, 2014). 

Cadelas com menos de 12 semanas tem o corpo uterino mais curto em relação 

aos animais mais velhos e animais no cio, por ter um aumento na vascularização do 

órgão também não se aconselha a técnica. Alguns autores não aconselham a 

castração pelo flanco por causa do risco de cicatrizes visíveis ou imperfeições na cor 

ou no crescimento dos pelos (MINGUÉZ et al., 2005.; MCGRATH e HARDIE, 2014). 

A incisão por esta abordagem é feita numa posição lateral, que o ovário proximal 

e o corno uterino se encontram imediatamente logo abaixo do acesso cirúrgico, 

facilitando a localização, com isso, irá reduzir boa parte do tempo adquirido na 

localização e também o tempo de cirurgia (BOCARDO, 2008). 

O animal deve ser posicionado em decúbito lateral direito e alguns médicos 

veterinários optam pelo flanco direito, porque o acesso fica mais fácil ao ovário direito, 

por ter sua posição mais cranial em relação ao esquerdo, e porque o omento recobre 

os órgãos do lado esquerdo (HOWE, 2006). Essa incisão deve ser realizada em sentido 

oblíquo-dorsoventral iniciando caudal ao ponto médio entre a última costela e a 

tuberosidade ilíaca. De modo geral, a incisão deverá ser aproximadamente três 

centímetros, tendo variações de acordo com o porte do animal, com o estágio do ciclo 

estral ou com a presença de outros fatores que possam interferir na cirurgia 

(BOCARDO, 2008). 

Após o ovário ser localizado, artérias e veias ovarianas são ligadas com fio de 

sutura absorvível 0 a 2-0, posteriormente seccionando-se o pedículo ovariano, a artéria 

e veia uterina, na extremidade cranial do corno uterino. Após este procedimento é 

realizada a sutura em massa do abdômen (SLATTER, 2007).  

 



201 
 

3 METODOLOGIA 

3.1 Seleção dos animais:  

A população deste estudo foi constituída por 6 cadelas de raças diversas, idade 

superior a 15 meses e peso menor que 10 kg, com média e desvio (TABELA 1). 

TABELA 1: Média e desvio padrão da idade e peso das cadelas submetidas a OSH pela linha mediana 
ventral (A) e flanco (B). 

GRUPOS PESO (g) IDADE (M) 

A 6533 ± 3066 52 ± 39 

B 6367 ± 1986 27 ±13 

Além disso, todos os animais passaram por avaliação laboratorial pré-operatória, 

padronizada pela instituição (hemograma, coagulograma, dosagens de ureia (U) e 

creatinina (C), de alanina Aminotransferase (ALT) e aspartato amino transferase 

(AST)), e apresentaram-se dentro da normalidade. 

Os animais foram divididos em 4 grupos: 

 A: 3 cadelas OSH pela linha mediana ventral;  

 B: 3 cadelas OSH pelo flanco; 

 

3.2 Procedimento cirúrgico  

Foi estabelecido jejum hídrico e alimentar de 8 horas, para ambos os grupos. No 

pré-operatório, realizou-se tricotomia nas fossas paralombar direita nos grupos da 

técnica pelo flanco e no abdômen nos grupos da técnica pela linha mediana ventral. 

Foram administrados cefalotina sódica (25 mg/kg, IV) como antibiótico e Meloxicam (1 

ml/ 10 kg, IV) como anti-inflamatório, 30 minutos antes da indução anestésica com a 

finalidade de profilaxia cirúrgica. Para medicação pré-anestésica (MPA) foram utilizados 

Morfina e Acepromazina com manutenção de Propofol e anestésico inalatório 

Isoflurano. 

 

3.2.1 Grupos 1 e 2: OSH pela linha mediana ventral 

As cadelas foram posicionadas em decúbito dorsal, e realizada uma incisão 

abdominal na linha mediana-ventral (FIGURA 1). Após o acesso à cavidade abdominal 

o corno uterino direito foi localizado e exteriorizado da cavidade com subsequente 

hemostasia e secção do pedículo ovariano, a mesma técnica foi realizada com o corno 

direito. O corpo uterino foi identificado, ligado com fio 2-0 e seccionado logo acima da 

cérvix. A hemostasia foi verificada e a celiorrafia plano a plano com fio de Náilon 2-
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0para a musculatura, Ácido Poliglicólico 2-0 para a tela subcutânea e Náilon 2-0 para 

dermorrafia. Roupa protetora foi confeccionada para proteção da ferida e mantida até a 

data de remoção dos pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Incisão no plano ventro-dorsal, na linha mediana ventral. 

 

3.2.2 Grupos 3 e 4: OSH pelo flanco 

As cadelas foram posicionadas em decúbito lateral direito (FIGURA 2), foi 

realizada uma incisão cutânea em sentido oblíquo com orientação ao nível da fossa 

paralombar direita (FIGURA3). No subcutâneo foi realizada dissecção romba e a 

musculatura da parede abdominal, e peritônio foram abordados e rebatidos com auxílio 

de pinças hemostáticas e afastadores de Farabeuf de tamanho apropriado. O ovário 

direito foi identificado, exteriorizado e excisado. O corno uterino foi seguido até sua 

bifurcação uterina para identificação do corno contralateral e do ovário esquerdo que foi 

exteriorizado e excisado. A hemostasia foi verificada e a laparorrafia plano a plano com 

fio de sutura Ácido Poliglicólico 2-0 para a musculatura em massa e tela subcutânea e 

Náilon 2-0 para dermorrafia. Roupa protetora foi confeccionada para proteção da ferida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cadela em decúbito lateral direito.   Figura 3 – Incisão no Flanco. 
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3.3 Parâmetros avaliados durante os procedimentos cirúrgicos 

Foi cronometrado o tempo de todas as etapas dos procedimentos cirúrgicos 

(QUADRO 1). O tempo inicial foi a partir do momento da incisão cutânea e o tempo 

final foi marcado com a finalização da dermorrafia. 

Quadro 1: Etapas do tempo cronometrado durante as técnicas do OSH. 

Etapas analisadas durante a realização do procedimento cirúrgico: 

Tempo 1: o início da incisão da pele até à entrada na cavidade abdominal; 

Tempo 2: intervalo desde a entrada na cavidade abdominal até à exteriorização do ovário direito; 

Tempo 3: intervalo utilizado para ligar e dissecar o ovário direito até à exteriorização do ovário esquerdo; 

Tempo 4: intervalo utilizado para ligar e dissecar o ovário esquerdo até à exteriorização do útero; 

Tempo 5: intervalo desde a dissecação do corpo uterino até à celiorrafia; 

Tempo 6: intervalo necessário para encerrar a dermorrafia. 

 

3.4 Graus de dificuldade da técnica adotada 

Foi elaborado e aplicado um questionário (ANEXO 1) ao cirurgião no término de 

cada procedimento cirúrgico, contendo informações relacionadas às cirurgias e sobre a 

dificuldade encontrada em cada procedimento. 

 

3.6 Avaliações da ferida cirúrgica 

A ferida cirúrgica foi avaliada no pós-operatório imediato quanto ao seu tamanho 

em centímetros e no pós-operatório tardio através de avaliação clínica utilizando régua 

de 10 cm. 

 

 

3.7 Análise e processamento dos dados 

Os dados obtidos foram organizados em folha do Microsoft Office Excel 2013 e 

foram obtidas as médias das dificuldades do cirurgião, médias e desvios padrão de 

todos os tempos marcados e do tamanho das incisões cirúrgicas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Tempo cirúrgico 

Foram calculadas as médias e desvios padrão do tempo de acesso à cavidade 

abdominal (ACA), ligadura do pedículo direito (LDP) e esquerdo (LPE), ligadura do 
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corpo do útero (LCU), rafia (R), dermorrafia (DR) e o tempo total (TT), e as técnicas de 

OSH pela linha mediana ventral e pelo flanco para os grupos A e B (TABELA 2). 

TABELA 2: Média e desvio padrão do tempo de ACA, LDP e LPE, LCU, R e DR das cadelas submetidas 
a OSH pela linha mediana ventral (A) e flanco (B). 

GRUPOS ACA LPD LPE LCU R DR TT 

A 138 ± 44 207 ± 132 255 ± 135 260 ± 102 218 ± 90 177 ± 84 1197 ± 190 

B 97 ± 28 193 ± 83 333 ± 136 308 ± 32 200 ± 63 177 ± 81 1257 ± 186 

 

Comparando os dados obtidos de média e desvio padrão nas duas abordagens 

da OSH observa-se que, o ACA no grupo B foi menos demorado em relação ao grupo 

A, provavelmente devido a uma complexidade maior para identificar a gordura 

subcutânea e externa, e músculos oblíquos internos e peritônio (MINGUÉZ et al., 

2005.; COE et al., 2013). 

De acordo com FONINI, (2010), o decúbito anatômico dos animais durante o 

procedimento cirúrgico se torna favorável ao tempo de acesso do pedículo direito, que 

se encontra imediatamente abaixo do acesso cirúrgico, o que possibilita ao cirurgião 

uma fácil localização e reduzir o tempo cirúrgico. Diante disso justifica-se a facilidade 

que o cirurgião teve em gastar menos tempo na LPD. De contrapartida demorou mais 

tempo para acessar o ovário esquerdo, uma vez que o mesmo se encontra do lado 

oposto à incisão. 

Segundo MINGUÉZ et al., (2005). COE et al., (2013), para realizar a LCU gasta-

se mais tempo com a incisão pelo flanco, pois ela é menos invasiva, o que dificulta 

tanto a sua exposição como a promoção de sua ligadura, porém isso não é problema 

na incisão pela linha mediana ventral, já que a incisão é bem maior e todo órgão se 

torna mais fácil de se visualizar. 

Ao se tratar da R, os resultados obtidos no presente estudo nos revelam que a 

celiorrafia foi mais demorada do que a laparorrafia. COE et al., (2013), nos diz que 

embora as incisões da linha mediana ventral tomem um tempo maior, o tempo gasto na 

dermorrafia foi próximo em ambas as técnicas, provavelmente porque foram utilizados 

padrões simples de sutura contínua.  

De acordo com QUESSADA, (2009). BARROS, (2010). FONINI, (2010). 

GAUTHIER, (2014), relata-se que da comparação entre os dois procedimentos de OSH 
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o de maior duração seria a técnica com abordagem pelo flanco, que demanda maior 

tempo, por ser uma técnica minimamente invasiva. 

 

4.2 Dificuldade cirúrgica 

  O gráfico 1 representa a média obtida a partir do questionário (ANEXO 1), que foi 

classificado com notas de 0 (Sem dificuldade) e 5 (Dificuldade extrema) ao cirurgião 

após o término de cada técnica. 

 

GRÁFICO 1: Média comparativa da dificuldade de 0 a 5 na execução cirúrgica em 

cadelas relacionada a OSH pela Linha Mediana Ventral e pelo Flanco. 

 

De acordo com a avaliação do cirurgião, foi mais complexo acessar a cavidade 

abdominal e efetuar a ligadura do pedículo direito nas OSH pela linha mediana, 

comparado aos animais submetidos a OSH pelo flanco, isso é justificado pelo fato 

dessa abordagem ser realizada pelo lado direito tornando-a mais fácil, pois o acesso e 

exposição do ovário é localizado instantaneamente abaixo do acesso cirúrgico 

promovendo sua ligadura com maior facilidade (MINGUÉZ et al., 2005.; FONINI, 2010.; 

COE et al., 2013). 

 Em relação à ligadura do pedículo esquerdo e o corpo do útero, o cirurgião 

encontrou maior dificuldade nas OSH pelo flanco, devido ao posicionamento do animal, 

já que a incisão dessa técnica é realizada no lado oposto, além de ser pequena e 

proporcionar uma menor exposição e acesso a esses órgãos (MINGUÉZ et al., 2005.; 

FONINI, 2010.; COE et al., 2013). 
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Sobre a sutura abdominal observou-se que, o cirurgião teve uma maior 

dificuldade nas OSH pela linha mediana, uma vez que o tamanho da incisão é maior 

em relação às OSH pelo flanco (COE et al., 2013). 

 

4.3 Incisão cirúrgica 

 A tabela 3 descreve o tamanho em média e desvio padrão das incisões em 

cadelas submetidas aos procedimentos cirúrgicos de OSH pela linha mediana ventral e 

pelo flanco. 

TABELA 3 - Registro das médias e desvios padrões entre o tamanho das incisões, em 

ambas as abordagens, pelo flanco e pela linha mediana, em cadelas.  

ABORDAGEM CIRÚRGICA MÉDIA em mm e DESVIO PADRÃO 

  CADELAS 
LINHA MEDIANA  44 ± 8 

FLANCO  32 ± 3 

 

Na avaliação das incisões cirúrgicas, observou-se que na OSH pela linha 

mediana ventral o cirurgião fez uma incisão maior do que na OSH pelo flanco, isso 

justifica a preferência de alguns autores pela incisão no flanco, mencionando o risco 

reduzido à probabilidade de maior ocorrência de deiscência de sutura e evisceração, 

uma vez que, a pressão proporcionada pelas vísceras abdominais podem ser fator 

predisponente para isso (BARROS, 2010; FONINI, 2010.; RODRIGUES et al., 2012.; 

COE et. al., 2013). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados deste estudo, podemos concluir que foram bem 

semelhantes aos resultados demonstrados por outros autores, principalmente ao se 

tratar do tempo cirúrgico, tendo como resultado a abordagem pela linha mediana com 

uma demanda de tempo cirúrgico menor, sugerindo que a abordagem pelo flanco é 

mais difícil, devido à exposição limitada da cavidade abdominal.  

E diante dos resultados, concluímos que apesar das vantagens e desvantagens, 

e do tempo cirúrgico serem diferentes, ambas as técnicas são seguras e eficientes para 

cadelas. 
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ANEXO 

 ANEXO 1 

 

 

 
GRAU DE DIFICULDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR ETAPAS 
 

1. Preencha no círculo abaixo, o grau de dificuldade para acesso a cavidade abdominal pela 
técnica escolhida. 
 

Sem dificuldade 〇0        〇1〇2    〇3     〇4        〇5 Dificuldade extrema 

 
2.  Preencha no círculo abaixo, o grau de dificuldade para exposição e ligadura do pedículo 

ovariano direito. 
 

Sem dificuldade 〇0        〇1〇2    〇3     〇4        〇5 Dificuldade extrema 

 
3. Preencha no círculo abaixo, o grau de dificuldade para exposição e ligadura do pedículo 

ovariano esquerdo. 
 

Sem dificuldade 〇0        〇1〇2    〇3     〇4        〇5 Dificuldade extrema 

 
4. Preencha no círculo abaixo, o grau de dificuldade para exposição e ligadura do corpo 

uterino. 
 

Sem dificuldade 〇0        〇1〇2    〇3     〇4        〇5 Dificuldade extrema 

 

5. Preencha o círculo abaixo, o número que melhor descreve o grau de dificuldade para 
realização da sutura da parede abdominal. 
 

Sem dificuldade 〇0        〇1〇2    〇3     〇4        〇5 Dificuldade extrema 
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CONDUTA ANESTÉSICA EM CÃO SUBMETIDO À ADRENALECTOMIA 
UNILATERAL- RELATO DE CASO 

 
 
Acadêmicos: Amanda Carvalho Procópio Schittini 
Orientadora: Vanessa Guedes Pereira 
 
RESUMO 
O hiperadrenocortismo é uma das endocrinopatias mais comum nos cães, trazendo 
manifestações clinicas em diversos órgãos e tecidos, sendo a adrenalectomia o 
tratamento mais indicado para esses casos. O objetivo deste trabalho é relatar o caso 
de um cão submetido à adrenalectomia unilateral, evidenciando a conduta anestésica 
pré, trans e pós-anestésica. Foi atendido no Hospital Veterinário Gardingo, uma cadela 
de 13 anos, apresentando poliúria, polidipsia, anorexia, obesidade, Diabetes mellitus e 
alterações dermatológicas, neutrofilia e hiperproteinemia, sendo observado na 
ultrassonografia abdominal o aumento da adrenal esquerda sugestivo de hiperplasia ou 
neoplasia adrenal. O animal foi encaminhado para a adrenalectomia unilateral, sendo 
pré-medicado com infusão contínua de fentanil, a indução anestésica com propofol e a 
manutenção com o isoflurano, sendo mantida a ventilação mecânica e instituído a 
terapia para a prevenção de tromboembolismo. Apesar dos cuidados também no 
período pós-operatório, o animal veio à óbito 48 horas após a cirurgia. O exame 
histopatológico resultou em hiperplasia cortical reticular e carcinoma cortical da 
glândula adrenal, compatível com a suspeita clínica. A conduta anestésica no período 
perioperatório em casos de adrenalectomia é de extrema importância devido à grande 
incidência de complicações anestésicas. Portanto, o conhecimento das alterações 
fisiológicas que ocorrem no hiperadrenocorticismo e em decorrência do procedimento 
cirúrgico, requer uma adequada preparação do animal, protocolo anestésico, bem 
como, a antecipação de problemas a fim de minimizar a morbidade e mortalidade 
destes pacientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hiperadrenocorticismo, glândula adrenal, protocolo anestésico, 
perioperatório. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

  O hiperadrenocorticismo (HAC) ou síndrome de Cushing é uma das 

endocrinopatias mais comuns no cão, e se refere a altas concentrações de 

glicocorticoides no organismo (OLIVEIRA, 2004). O HAC pode ser espontâneo, que 

resulta do excesso de secreção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) nos casos de 

hiperadrenocorticismo hipófise-dependente, ou do excesso de secreção de cortisol nos 

casos de hiperadrenocorticismo adrenaldependente. Pode ser ainda 

hiperadrenocorticismo iatrogênico que resulta da administração excessiva de 

corticoides (HERRTAGE, 2011).  
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Geralmente o HAC acomete cães de seis anos de idade ou mais, tendo como 

manifestações clínicas mais comuns a poliúria, polidipsia, polifagia, dispneia, aumento 

de volume abdominal, alopecia endócrina, hiperpigmentação cutânea, pelagem fina, 

infecções cutâneas, respiração ofegante, fraqueza muscular e letargia (NELSON e 

COUTO, 2015). Estes sintomas são resultados da combinação de efeitos 

gliconeogênicos, lipolíticos, do catabolismo proteico, anti-inflamatórios e 

imunossupressivos dos hormônios glicocorticoides sobre os diversos sistemas do 

organismo (FELDMAN et al., 2004).  

 O HAC não tratado pode trazer diversas outras alterações aos pacientes, como a 

Diabetes Mellitus, hepatopatias, infecções, alterações cardíacas e 

musculoesqueléticas, aumento do catabolismo e dermatopatias (REIS, 2009). A 

adrenalectomia é o tratamento indicado em casos tumores na adrenal ou em animais 

irresponsivos ao tratamento clínico (FOSSUM & CAPLAN, 2014; WISE & BOVERI, 

2016). As complicações anestésicas são comuns durante a adrenalectomia, no entanto, 

há poucos relatos sobre a conduta anestésica nestes casos. Sendo assim, o objetivo 

deste trabalho é relatar o caso de um cão submetido à adrenalectomia unilateral, 

evidenciando a conduta anestésica pré, trans e pós-anestésica. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. HIPERADRENOCORTICISMO EM CÃES 

 As glândulas adrenais são responsáveis pela produção de diversos hormônios, 

são dividas em córtex que produzem mineralocorticoides e glicocorticoides além de 

produzir esteroides androgênios e medula que produz adrenalina e noradrenalina 

(CUNNINGHAM, 2008). O hiperadrenocorticismo (HAC) ou Síndrome de Cushing é 

uma das endocrinopatias mais comum em cães e está associada com a produção ou 

administração excessiva de glicocorticoides (OLIVEIRA, 2004). Etiologicamente, o HAC 

pode ser de origem hipofisária ou hipófise-dependente, neoplasia adrenocortical ou 

adrenal-dependente e ainda iatrogênica (NELSON & COUTO, 2015) 

  O HAC dependente da hipófise (HDH) é a causa mais comum de HAC 

espontâneo e representa 80 a 85% dos casos. É decorrente de um tumor na glândula 

hipófise que estimula a secreção exacerbada de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 

é encontrado à necropsia em aproximadamente 85% dos cães com HDH (PETERSON, 

1998; NELSON & COUTO, 2015). A inibição normal por feedback da secreção de 



212 
 

ACTH por níveis fisiológicos de cortisol não ocorre. Além dos efeitos sistêmicos do 

excesso de glicocorticoides, eles inibem outras funções hipofisárias e hipotalâmicas, 

resultando em hipotireoidismo secundário reversível (por inibição da secreção do 

tirotropina), anestro nas fêmeas ou atrofia testicular nos machos (por inibição do FSH - 

hormônio folículo estimulante e LH - hormônio luteinizante) e baixa estatura em cães 

em crescimento (inibição do GH-hormônio do crescimento) (NELSON & COUTO, 

2001). 

  Os tumores adrenocorticais (ATH) que provocam o HAC são responsáveis pelos 

demais 15 a 20% de cães HAC espontâneo. O carcinoma e o adenoma adrenocortical 

aparecem em igual frequência e não há características clínicas ou bioquímicas que 

ajudem a diferenciar esse tipo de tumor (NELSON & COUTO, 2015). O tumor produz 

cortisol em excesso, que suprime a secreção de corticotrofina (CRH) e ACTH, 

provocando atrofia da adrenal não comprometida (OLIVEIRA, 2004). 

 O hiperadrenocorticismo iatrogênico geralmente é resultante da administração 

excessiva de glicocorticoides, geralmente usados no controle de doenças alérgicas ou 

imunomediadas. Também pode se desenvolver devido a administração de 

medicamentos tópicos (incluindo colírios, soluções otológicas). A administração crônica 

de glicocorticoides em excesso inibe o CRH e o ACTH, provocando atrofia 

adrenocortical bilateral. Nestes animais, os resultados do teste de estimulação com 

ACTH são considerados com o hipoadrenocorticismo espontâneo, apesar dos sinais 

clínicos de hiperadrenocorticismo  (GONZÁLEZ, 2003; NELSON & COUTO, 2015) 

 

2.1.2. ASPECTOS CLÍNICOS 

  Os sinais clínicos são similares em todas as formas de HAC, com raras 

exceções, sendo independente da localização da anormalidade primária. Um grande 

tumor na hipófise pode causar sinais neurológicos como estupor ou desorientação, ou 

um grande tumor de adrenal pode causar um aumento abdominal do lado acometido. O 

HAC acomete geralmente cães de meia-idade a idosos. As raças mais predispostas 

são os Poodles, Dachshunds, Yorkshire Terrier, Pastor Alemão, Beagle, Labrador e 

Boxer. Machos e fêmeas são acometidos na mesma proporção. O HDH é mais comum 

em cães menores (75% tem menos de 20 kg) enquanto que o tumor adrenal é mais 

comum em cães com mais de 20 kg (OLIVEIRA, 2004) 
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  A maioria dos cães com síndrome de Cushing apresenta sinais que progridem 

lentamente e não são alarmantes para o proprietário, que os confunde com sinais de 

envelhecimento, até que se tornem graves. Os sinais são as sequelas dos efeitos 

combinados gliconeogênicos, imunossupressores, anti-inflamatórios, catabólicos 

proteicos e lipolíticos dos glicocorticoides em vários sistemas orgânicos. Os sinais 

clínicos e achados físicos mais comuns incluem poliúria, polidipsia, polifagia, aumento 

de volume abdominal e obesidade, hepatomegalia, alopecia simétrica bilateral 

poupando a cabeça e extremidades distais, hiperpigmentação cutânea, pelagem fina, 

infecções cutâneas, respiração ofegante, fraqueza muscular, letargia e em machos 

atrofia testicular (GONZÁLEZ, 2003). 

 

2.1.3. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 

  Devido ao excesso prolongado de cortisol, diversas complicações podem 

ocorrer. Dentre elas, o tromboembolismo pulmonar (TEP), que ocorre geralmente em 

cães submetidos à adrenalectomia por apresentarem ATH. Os fatores que predispõe 

ao desenvolvimento de TEP em cães com HAC incluem inibição da fibrinólise, 

hipertensão sistêmica, glomerulopatia com perda proteica, menores concentrações 

séricas de antitrombina III, aumento das concentrações de diversos fatores de 

coagulação e aumento do hematócrito (FOSSUM & CAPLAN, 2014). 

 As manifestações clínicas de TEP incluem o desconforto respiratório agudo, 

ortopneia e, menos comumente, pulso jugular. Exames complementares como a 

radiografia de tórax podem revelar ausência de anormalidade ou mostrar hipoperfusão, 

infiltrados alveolares ou efusão pleural. A confirmação da trombose pode ser através da 

angiografia ou exame de escaneamento radionuclear dos pulmões. A terapia consiste 

em cuidados intensivos, administração de oxigênio, anticoagulantes e tempo. O 

prognostico é de reservado a grave, caso houver recuperação dos cães, são 

necessários cinco a sete dias antes que possam ser retirados do suporte de oxigênio 

(FOSSUM & CAPLAN, 2014) 

 

 

 

2.1.4. ALTERAÇÕES LABORATORIAIS  
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Nos exames laboratoriais, o hemograma pode relevar um leucograma de estresse 

e uma eritrocitose leve, já a produção elevada de cortisol ocasiona neutrofilia e 

monocitose devido à desmarginação dessas células ao nível dos capilares sanguíneos 

e também pela prevenção da saída normal das células do sistema vascular. A 

linfopenia pode ser decorrente da linfólise causada pelo esteroide, enquanto que a 

eosinopenia é ocasionada pelo sequestro dos eosinófilos na medula óssea. No exame 

da urina pode-se observar isostenúria ou hipostenúria (DE <1.015), proteinúria, piúria, 

bacteriúria e glicosúria quando apresentam diabetes mellitus concomitante. Entre as 

alterações mais comuns encontrada no perfil bioquímico, destaca-se o aumento da 

fosfatase alcalina, porém outros distúrbios como Diabetes mellitus, hepatopatias 

primárias, pancreatite, insuficiência cardíaca congestiva e neoplasias também podem 

produzir aumentos desta enzima. A atividade sérica de fosfatase alcalina, composta 

primariamente da isoenzima induzida por esteroides, pode estar elevada em até 85% 

dos cães acometidos por HAC (GONZÁLEZ, 2013). 

 

2.1.5. TESTE DE SUPRESSÃO COM DOSE BAIXA DE DEXAMETASONA 

 O teste de supressão com baixa dose de dexametasona é um exame confiável 

para diferenciação de cães normais dos cães com HAC. A especificidade e 

sensibilidade do teste são aproximadamente 80% e 90%, respectivamente. Em caso de 

resultados normais ou inconclusivos para os cães com suspeita de HAC, devem ser 

realizados outros exames do eixo hipofisário-adrenocortical, de modo que da mesma 

maneira, em caso de resultados anormais no teste do teste de supressão com dose 

baixa de dexametasona não confirmam o diagnóstico de HAC. Os resultados do teste 

de supressão com dose baixa de dexametasona podem ser influenciados pela 

administração concomitante de medicamentos anticonvulsivantes, glicocorticoides 

exógenos, estresse, agitação e doença não adrenal. Cães normais apresentam valores 

séricos de cortisol inferiores a 1,0ug/dl, geralmente menores que 0,5ug/dl. 

Concentrações de cortisol entre 1,0 a 1,4ug/dl são inconclusivas. Cães com HDH e 

ATH normalmente apresentam concentrações séricas de cortisol maiores que 1,4ug/dl 

oito horas após a administração de dexametasona, o que indica a presença de 

hiperadrenocorticimo (NELSON E COUTO, 2015). 

 

2.1.6. TRATAMENTO 
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  Para o tratamento clinico do HAC, é utilizado atualmente o Mitotano que provoca 

necrose seletiva das zonas do córtex da adrenal, mas outros fármacos de escolha 

incluem o cetoconazol, L-Dprenil e o Trilostane que apresentam ótimos resultados 

(ROSA et al, 2011). 

 Outro meio de tratamento é a intervenção cirúrgica que é bastante eficaz para o 

sucesso da recuperação do animal. A técnica cirúrgica é a adrenalectomia da glândula 

acometida (NELSON & COUTO, 2001). A adrenalectomia é o procedimento mais 

indicado para neoplasias adrenais unilaterais não responsivas ao tratamento clinico 

relacionadas à hipercortisolismo em cães (FOSSUM & CAPLAN, 2014; WISE & 

BOVERI, 2016). 

 

2.2.  ANESTESIA PARA ADRENALECTOMIA 

  Embora a adrenalectomia seja o tratamento ideal nos casos de tumores adrenais 

em cães (LANG et al., 2011), complicações durante o procedimento anestésico e a 

cirurgia são comuns, podendo levar o animal à óbito (WISE, 2016). 

O protocolo anestésico ideal para o procedimento de adrenalectomia deve-se manter a 

homeostase apesar das alterações fisiológicas, e manter a analgesia e o relaxamento 

muscular. A manipulação da glândula adrenal pode levar a um aumento das 

catecolaminas e manifestações cardiovasculares subsequentes do tipo de tumor 

adrenal presente (LANG et al., 2011). Em pacientes suspeitos de ter um 

feocromocitoma devido episódios hipertensivos documentados, no período pré-

operatório deve ser feito a estabilização com fenoxibenzamina para diminuir a 

mortalidade peri-operatória (KYLES et al., 2003; HERRERA et al., 2008; MASSARI et 

al., 2011). A fenoxibenzamina, é um antagonista α-adrenérgico, atua ligando 

irreversivelmente aos receptores adrenérgicos α1 e α2 para bloquear a resposta às 

catecolaminas circulantes (HERRERA et al., 2008). O tratamento pré-operatório deve 

ser realizado por pelo menos duas semanas, porém alguns autores relatam períodos 

de tempo entre 7 e 120 dias (HERRERA et al., 2008). 

 Os animais com HAC possuem risco maior de tromboembolia pulmonar no 

período pós-operatório por isso, segundo Fossum & Caplan (2014), a heparina na dose 

de 75 a 100 UI/Kg pode ser utilizada no pré-operatorio e por até 3 ou 4 dias no período 

pós-operatório em pacientes com tumor adrenocortical para prevenir a tromboembolia.  
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  Com relação ao protocolo anestésico, fármacos que liberam histaminas, como 

morfina e meperidina devem ser evitados (FOSSUM & CAPLAN, 2014). A medicação 

pré-anestésica (MPA) com um agonista mu puro, tal como a metadona (KYLES et al., 

MASSARI et al., 2011), promove a analgesia preventiva, sedação e redução da 

concentração alveolar mínima (CAM). Os benzodiazepínicos causam depressão, 

entretanto em cães adultos a sedação pode não ser confiável e disforia podem ocorrer 

(WISE, 2016). A sedação com acepromazina pode proporcionar benefícios aos 

pacientes hipertensos devido ao bloqueio adrenérgico α-1 que ele produz, porém a 

duração prolongada e irreversível pode impedir o tratamento da hipotensão durante a 

anestesia (WISE, 2016). A medetomidina é um simpatolítico de profundo efeito da 

ativação central de α2-adrenoreceptor, que pode parcialmente ocorrer contra o efeito o 

aumento das catecolaminas. 

 O uso de propofol já foi relatado em adrenalectomia em cães, sendo um fármaco 

amplamente utilizado para indução e manutenção anestésica, promovendo rápida 

indução, depressão respiratória dose-dependente, sendo seu principal efeito 

cardiovascular a hipotensão (BERRY, 2015). Já anestésicos dissociativos como 

cetamina devem ser evitados, pois aumentam a frequência cardíaca, a pressão arterial 

sanguínea e os níveis circulantes de catecolaminas. O isoflurano e o sevoflurano são 

anestésicos inalatórios de escolha na adrenalectomia, pois não sensibilizam o 

miocárdio às arritmias induzidas pela epinefrina (FOSSUM & CAPLAN, 2014). 

 

3. RELATO DE CASO 

 Foi atendido no Hospital Escola Gardingo em Matipó-MG, um canino, pinscher, 

fêmea, de aproximadamente 13 anos, pesando 4,250kg, apresentando poliúria, 

polidipsia, anorexia, obesidade, Diabetes mellitus e alterações dermatológicas que 

incluíam alopecia bilateral simétrica, hiperqueratose, hiperpigmentação, lesões 

crostosas, ulcerativas e piodermite secundária difusa (Figura 1). 
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FIGURA 1: A: Vista lateral das lesões dermatológicas evidenciando alopecia simétrica e 

hiperpigmentação. B: Vista dorsal: alopecia, hiperpigmentação, lesões crostosas e ulcerativas.  (Fonte: 
Hospital Escola Gardingo) 

 

Foi realizado hemograma que evidenciou neutrofilia e hiperproteinemia. Na 

ultrassonografia abdominal foi observado aumento da adrenal esquerda, medindo 2,15 

x 1,23 cm sugestivo de hiperplasia ou neoplasia adrenal (FIGURA 2) No teste de baixa 

dose com dexametasona através do método de eletroquimioluminescência, o cortisol 

basal foi de 4,9 mcg/dL e após 4 horas foi de 1,470mcg/dL, sendo sugestivo de 

hiperadrenocorticismo primário. Diante do quadro clínico do animal, este foi 

encaminhado para um procedimento cirúrgico de adrenalectomia unilateral, sendo seu 

risco anestésico classificado de acordo com a American Society of Anesthesiologists 

(ASA) 4.   

 

FIGURA 2: Ultrassonografia abdominal demonstrando a adrenal esquerda medindo 2,15 x 1,23 cm. 
(Fonte: Hospital Escola Gardingo). 
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Durante a avaliação pré-anestésica o animal apresentou frequência cardíaca de 138 

batimentos por minuto (bpm), frequência respiratória de 60 mpm, temperatura corporal 

de 39.1ºC, pressão arterial sistólica (PAS) de 151 mmHg, pressão arterial média (PAM) 

de 125 mmHg, pressão arterial diastólica (PAD) de 103 mmHg. 

  O paciente foi cateterizado e pré-medicado com infusão continua de fentanil 

(0,03mcg/kg/min). Com o intuito de reduzir os riscos de tromboembolia pulmonar foi 

administrado no pré-operatório heparina (35Ul/kg). Para a indução anestésica foi 

utilizado o propofol (6mg/kg), posteriormente o animal foi intubado e mantido com 

isoflurano sob ventilação mecânica para manutenção da normocapnia. Durante a 

monitoração anestésica foi avaliado eletrocardiograma (ECG), oximetria de pulso 

(SpO2), pressão arterial pelo método oscilométrico, capnografia, e temperatura 

esofágica. Durante o transoperatório o animal apresentou arritmia cardíaca sendo 

então realizado bolus de lidocaína 2% sem vasoconstritor (1mg/kg) IV, sendo essa 

anormalidade corrigida. O animal apresentou durante todo o procedimento anestésico 

normalidade da pressão arterial sistólica, no entanto apresentou hiportermia mesmo 

com o uso do colchão térmico para a manutenção da temperatura. 

  Durante o pós-operatório o animal foi mantido sob cuidados intensivos com 

monitoração dos parâmetros vitais e analgesia por infusão continua de fentanil. Apesar 

de todos os cuidados o animal veio a óbito, 48 horas depois o procedimento cirúrgico. 

O exame histopatológico da adrenal esquerda foi realizado e teve como resultado 

hiperplasia cortical reticular e carcinoma cortical da glândula adrenal. 

 

4. RESULTADOS e DISCUSSÕES 

O animal do presente relato apresentou ao exame clínico sinais compatíveis com 

HAC. No exame ultrassonográfico foi observado aumento da adrenal esquerda, 

medindo 2,5X1,23 cm e segundo Fossum e Caplan (2014) deve medir menos que 

7,4mm em cães, sendo sugestivo de hiperplasia ou neoplasia, o que foi confirmado no 

exame histopatológico. 

Embora a adrenalectomia seja o tratamento mais indicado em casos de tumores 

na adrenal em cães, as complicações anestésicas durante o procedimento cirúrgico 

são comuns e podem levar o animal à óbito. Deve ser feito a preparação anestésica, 

seleção de protocolos e gerenciamento de possíveis complicações que podem ocorrer 

durante o procedimento cirúrgico (WISE e BOVERI, 2016).  



219 
 

Os exames pré-anestésicos recomendados para pacientes encaminhados para 

adrenalectomia incluem hemograma completo, testes endócrinos, perfil bioquímico, 

urinálise e avaliação cardiológica (Fischer) conforme foi realizado neste animal.  

Um tumor na adrenal pode promover sinais clínicos evidentes do HAC, como 

poliúria, polidipsia, polifagia, dispneia, aumento do volume abdominal, fraqueza 

muscular (NELSON e COUTO, 2015) e alterações fisiológicas que resultam em 

importantes complicações anestésicas para a adrenalectomia como hipo ou 

hipertensão, taquicardia, arritmias e hemorragias (WISE e BOVERI, 2016), 

complicações que foram relatadas por Lang (2011) com incidência de 35 a 100%. 

Destas complicações, o animal deste caso apresentou taquicardia, arritmia e 

hipertensão no período pré-operatório e baseado nestas alterações fisiológicas, o risco 

anestésico foi classificado em ASA 4. A taxa de mortalidade perioperatória de 

adrenalectomias é de 6%, estando acima da taxa de mortalidade de cães classificados 

como ASA 3 à 5 que é de 1,33% (WISE e BOVERI, 2016). Por este motivo, o 

monitoramento anestésico adequado é fundamental e como o utilizado no animal, deve 

incluir ritmo cardíaco, pressão arterial, concentração dióxido de carbono ao final da 

expiração (ETCO2) e oximetria de pulso (FOSSUM e CAPLAN, 2014).  

 É recomendada a reposição de fluido antes da indução anestésica, pois o 

cortisol promove vasoconstrição, que pode ocasionar diminuição do retorno venoso e 

hipotensão durante a anestesia. Além disso, a administração de cristaloides diminui o 

hematócrito reduzindo o risco de tromboembolismo, melhorando a perfusão tecidual e 

renal (FISCHER, 2015), conforme realizado no presente paciente, onde não foi 

observada desidratação, sendo instituída a fluidoterapia intravenosa na taxa de 

manutenção de 10ml/kg/h. A terapia com glicocorticoides antes da adrenalectomia 

também não é indicada, pois pode piorar a hipertensão, provocar hidratação excessiva 

e aumentar o risco de episódios tromboembólicos (NELSON e COUTO, 2015). 

 A complicação mais preocupante da adrenalectomia é a tromboembolia 

pulmonar, que geralmente ocorre durante o procedimento cirúrgico ou nas primeiras 24 

horas após, tendo alta taxa de mortalidade dos pacientes, sendo sugerida a 

administração do plasma heparinizado durante a cirurgia, com intuido de diminuir o 

risco de tromboembolia. Os cães devem fazer caminhadas curtas nas primeiras horas 

após a cirurgia para favorecer o fluxo sanguíneo e minimizar a formação de coágulos, 

sendo assim, medicamentos anestésicos e analgésicos devem ser administrados em 
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doses que permita ao cão andar nas primeiras quatro horas após o procedimento 

(NELSON e COUTO, 2015) 

 O protocolo anestésico ideal para a adrenalectomia deve manter a homeostase 

apesar das alterações fisiológicas pré-existentes. A manipulação cirúrgica da adrenal 

pode levar aumento das catecolaminas e manifestações cardiovasculares 

subsequentes do tipo de tumor adrenal presente, o protocolo anestésico também deve 

fornecer analgesia e relaxamento muscular (WISE e BOVERI, 2016). 

  Os opioides são medicamentos efetivos para o tratamento da dor na medicina 

veterinária, são drogas que possuem relativa segurança, uma vez que poucos 

interferem na fisiologia do sistema cardiovascular, tendo como efeitos adversos graus 

na respiração do animal, ocasionando uma depressão respiratória dose-dependente, 

êmese, liberação histamínica, constipação e retenção urinária (PARCHEN, 2009; 

PEREIRA, 2013; LAMONT e MATHEWS, 2014). Com relação a protocolo anestésico 

fármacos como morfina e meperidina devem ser evitados, na adrenalectomia 

(FOSSUM e CAPLAN, 2014), pois esses quando administrados rapidamente pela via 

intravenosa, podem causar liberação de histaminas e consequentemente, 

vasodilatação e hipotensão (FANTONI, 2012). Por este motivo, com o objetivo de 

promover o controle da dor, foi utilizada a infusão contínua de fentanil na taxa de 0,03 

g/Kg/min, por ser um opioide seguro, que não promove liberação de histamina, 

proporcionando um bom controle da dor no período pré, trans e pós-anestésico, além 

de proporcionar a diminuição da concentração alveolar mínima (CAM) do isoflurano 

(BELMONTE, 2008).  

  O uso de propofol já foi relatado em estudos de adrenalectomia em cães, sendo 

um fármaco amplamente utilizado para indução e manutenção anestésica, promovendo 

rápida indução, depressão respiratória dose-dependente, sendo seu principal efeito 

cardiovascular a hipotensão (BERRY, 2015). O propofol pode ser associado a um 

benzodiazepínico como o midazolam, com o intuido de reduzir a dose do propofol em 

pacientes debilitados e com baixa reserva cardiovascular. (WISE e BOVERI, 2016), 

contudo não foi feito uma associação de fármacos nesse caso, pois a infusão contínua 

com fentanil foi iniciada 20 minutos antes da indução anestésica. O etomidato é um 

indutor anestésico que mantem os parâmetros cardiovasculares e inibe a enzima 11β-

hidroxilase necessária para a produção de cortisol, causando supressão adrenocortical 

em 5 horas, com duração de até 11 horas (DABBAGH et al., 2009; FLESERIU e 
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PETERSSEN, 2012).  Entretanto, para promover a diminuição dos níveis séricos de 

cortisol, este fármaco deve ser administrado em bólus seguido de infusão contínua, o 

que pode promover hemólise intravascular (FAVARATO, 2009). Já a cetamina deve ser 

evitada, pois aumenta a frequência cardíaca, a pressão sanguínea arterial e os níveis 

circulantes de catecolaminas (FOSSUM e CAPLAN, 2014).  

  Os anestésicos inalatórios são amplamente utilizados para a manutenção 

anestésica de animais, pois promovem rápido ajuste do plano anestésico diminuindo a 

morbidade e mortalidade anestésica (STEFFEY et al., 2015). Estes fármacos são 

administrados por via respiratória nas fases de indução e manutenção da anestesia 

geral, tem como principais características a hipnose, analgesia, amnésia, euforia, 

excitação e hiperreflexia em baixas doses, já com concentrações mais altas, promovem 

sedação profunda, relaxamento muscular e redução das respostas motoras e 

autonômicas ao estimulo nocivo (MOLIN, 2005). No presente trabalho, o isoflurano foi 

utilizado para a manutenção anestésica, corroborando com Fossum e Caplan (2014) 

que relatam que o isoflurano e o sevoflurano são anestésicos inalatórios de escolha na 

adrenalectomia, pois não sensibilizam o miocárdio às arritmias induzidas pela 

epinefrina e consequentemente, o halotano deve ser evitado.  

  Tendo em vista que a elevação de dióxido de carbono (CO2) arterial provoca 

aumento na liberação de catecolaminas, a monitoração de CO2 alveolar, através da 

pressão parcial de CO2 ao final da expiração (ETCO2), e consequente prevenção de 

hipoventilação diminuem a possibilidade de uma resposta de catecolaminas adicional 

(FOSSUM e CAPLAN, 2014), justificando a utilização de ventilação mecânica para a 

manutenção da normocapnia.  

 As arritmias ventriculares são sinais significantes de complicações induzida pela 

anestesia, em animais que apresentam normalidade dos parâmetros basais, sendo 

causadas por doença intrínseca do miocárdio ou fatores arritmogênicos liberados de 

vários órgãos abdominais debilitados. As arritmias ventriculares se tornam um 

problema para o paciente no momento em que interferem no débito cardíaco, na 

pressão arterial e na perfusão tecidual ou quando essas arritimias venham se 

transformar em fibrilação ventricular (HASKINS, 2013). A lidocaína é o antiarrítmico de 

eleição porque ele afeta seletivamente as células anormais sem afetar a condução das 

células normais (HASKINS, 2013), podendo ser administrada na dose de 1-3 mg/kg IV 
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(FOSSUM e CAPLAN, 2014; VIGANI, 2015), como foi utilizado durante o procedimento 

anestésico, na dose de 1mg/kg IV. 

 Os animais com HAC apresentam maior risco de desenvolverem infecções pós-

operatórias devido aos elevados níveis circulantes de glicocorticoides, assim o uso de 

antibióticos perioperatórios devem ser administrados e continuados no pós-operatório 

imediato (FOSSUM e CAPLAN, 2014). Entretanto os anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINES) devem ser evitados, pois podem favorecer ulcerações gastrointestinais em 

pacientes com excesso de glicocorticoides (WISE e BOVERI, 2016). Além disso, estes 

pacientes também possuem risco maior de tromboembolia pulmonar no período pós-

operatório. Segundo Fossum e Caplan (2014), a heparina na dose de 75 a 100 U/Kg 

subcutâneo, a cada 8-12 horas e pode ser utilizada no pré-operatório e por até 3 ou 4 

dias no período pós-operatório em pacientes com tumor adrenocortical para prevenir a 

tromboembolia, corroborando com a conduta do presente caso. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  A conduta anestésica no período perioperatório em casos de adrenalectomia em 

cães é de extrema importância vista a grande incidência de complicações anestésicas 

que colocam a vida do animal em risco. Portanto, o conhecimento das alterações 

fisiológicas que ocorrem no hiperadrenocorticismo e em decorrência do procedimento 

cirúrgico, requer uma adequada preparação do animal, protocolo anestésico, bem 

como, a antecipação de problemas a fim de minimizar a morbidade e mortalidade 

destes pacientes. 
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DETECÇÃO DE LINFONODOS SENTINELAS EM CADELA COM NEOPLASIA 
MAMÁRIA, COM A UTILIZAÇÃO DO CORANTE AZUL PATENTE – RELATO DE 

CASO. 
 

Acadêmicos: Pedro Henrique Dutra de Freitas e Paulo Sérgio Rodrigues Junior 
Orientador: Gustavo Pereira Gonçalves 

 
RESUMO 
O tumor de mama é a neoplasia mais comum em cadelas - no Brasil estima-se que a 
incidência de neoplasias malignas seja de 68,4%; com isso crescendo em 
importância na clínica veterinária. A condição dos linfonodos é um importante fator 
prognóstico, sendo a sobrevida inferior a dois anos na grande maioria das cadelas 
com metástases linfonodais. Não há protocolos bem estabelecidos para o 
estadiamento e tratamento das metástases linfonodais em cadelas. O objetivo deste 
trabalho é relatar a utilização do corante Azul Patente na detecção dos Linfonodos 
Sentinelas axilar direito e inguinal esquerdo em uma cadela com massas tumorais 
suspeitas nas glândulas mamárias; assim elucidar a taxa de detecção dos 
Linfonodos Sentinelas, bem como sua capacidade em predizer metástases. No 
presente estudo, a taxa de detecção dos Linfonodos Sentinelas com a utilização do 
corante Azul patente foi de 100%, e biopsia dos tumores revelaram carcinoma em 
tumor misto de grau I, e biopsia dos linfonodos não revelaram metástases. Assim o 
prognostico do animal é favorável por não apresentar metástases linfonodais, mas 
podendo haver recidivas dos tumores. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Linfonodo-Sentinela; Azul-patente; Neoplasia mamária; 
Carcinoma em tumor misto; cadela. 

 
1 . INTRODUÇÃO 

As neoplasias mamárias em cadelas vêm ganhando grande importância 

devido ao aumento dos casos na clínica médica de animais de companhia 

(FONSECA e DALECK, 2000). É a neoplasia mais comum em cães, correspondendo 

a 50% dos casos, acometendo cadelas adultas e idosas. O desenvolvimento das 

neoplasias mamárias em grande parte é dependente dos hormônios sexuais 

femininos, principalmente o estrógeno. Devido ao grande uso de medicamentos à 

base desses hormônios sexuais para inibição de cios, há o aumento da incidência  

de casos (OLIVEIRA et al., 2003). 

A mastectomia é o tratamento mais recomendado para neoplasias mamárias 

em cadelas. Consiste na remoção de uma massa das mamas ou parte dela, com 

boa margem cirúrgica de tecido saudável em torno do tumor, junto à cadeia linfática 

regional (FOSSUM, 2015). 

O sistema linfático possui grande papel, tanto no controle local tumoral como no 

mecanismo de transporte celular, fator esse, associado à presença de metástases 
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neoplásicas. Com isso, o estudo do Linfonodo sentinela em cadelas portadoras de 

neoplasias mamárias é cada vez mais utilizado na rotina veterinária (SOUZA et al., 

2013).A coloração do Linfonodo sentinela axilar e inguinal, utilizando o corante azul 

patente, permite a localização do sítio de drenagem, orientando ao cirurgião a 

determinação da margem de segurança para a retirada da cadeia linfática 

(PINHEIRO et al., 2003). 

Com isso, objetiva-se com este trabalho relatara utilização do corante Azul 

Patente para identificação da cadeia linfática, juntamente com sua retirada. 

A importância de pesquisas sobre o assunto é proporcionar maior 

conhecimento específico da drenagem linfática tumoral e seu estadiamento, 

oferecendo opções de maior segurança para o tratamento das regiões axilares e 

inguinais acometidas, através de técnicas viáveis economicamente e menor 

morbidade pós-operatória. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1. Anatomia da glândula mamária canina 

As cadelas possuem de quatro a cinco pares de glândulas mamárias;  são 

elas as torácicas craniais, torácicas caudais, abdominais craniais, abdominais 

caudais e inguinais (ZUCCARI et al., 2001). 

As glândulas são formadas por lóbulos que são separados por septos 

conjuntivos e não há comunicação entre as glândulas mamárias através da linha 

mediana. São irrigadas pelas artérias epigástricas superficiais, vasos ilíacos 

segmentares e circunflexos, artérias perineais e perivulvares, e artérias torácicas 

internas (RISATI et al., 2014). 

Os linfonodos axilares são responsáveis pela drenagem das glândulas 

mamárias torácicas craniais e caudais e estão situados na face medial da porção 

distal do músculo redondo maior; seu tamanho varia de 0,5 a 5 cm. Já os linfonodos 

inguinais drenam as glândulas mamárias abdominais caudais e inguinais e estão 

situados 3 cm cranialmente ao osso púbico, na face dorsolateral das glândulas 

mamárias; seu tamanho varia de 0,5 a 2 cm (FOSSUM, 2015). Geralmente há dois 

linfonodos inguinais localizados, mas podem chegar a quatro (EL KHATIB et al., 

2011). Apenas as glândulas mamárias abdominais craniais, possuem variações em 

relação à sua drenagem, podendo ser drenadas por um ou dois sistemas linfáticos, 
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axilar e inguinal respectivamente, e não se sabe os fatores predisponentes para tais 

tipos de drenagem (PINHEIRO et al.,2003). 

O conhecimento sobre a drenagem linfática mamária e identificação do 

linfonodo sentinela, são de grande importância na avaliação de possíveis 

disseminações de células neoplásicas dos tumores mamários (EL KHATIB et al., 

2011). 

 

2.2. Neoplasias mamárias em cadelas 

A oncologia é uma das áreas que vêm se desenvolvendo muito nos últimos 

anos na medicina veterinária. Neoplasia é um termo associado a uma mutação 

genética que tem como característica das células de qualquer organismo, a sua 

proliferação desordenada e persistente, assim alterando seu mecanismo normal de 

controle (RISATI et al., 2014). 

A neoplasia mais frequente em cadelas é a mamária, no entanto existem 

poucos dados epidemiológicos confiáveis. Estima-se que no Brasil a incidência de 

neoplasias mamárias malignas seja de 68,4% (DE NARDI et al., 2002). 

A probabilidade de cadelas desenvolverem neoplasias mamárias aumenta 

com a idade do animal, manifestando-se com mais frequência em cadelas de 9 a 11 

anos de idade (RISATI et al., 2014). Além disso, cadelas não castradas apresentam 

maior incidência de tumores mamários, quando comparadas às castradas. Este fato 

ocorre devido a produção de hormônios sexuais pelos ovários, que predispõem à 

formação de neoplasias mamárias hormônio dependentes. Dentre às raças mais 

acometidas podem se citar exemplos como: Poodle, Cocker Spaniel, Boston Terrier, 

Fox Terrier, Teckel, Labrador e Pointer (RIVERA e VON EULER, 2011). 

Muitos trabalhos voltados à padronização de métodos diagnósticos, 

comportamento tumoral, compreensão genética e suas correlações com a biologia 

se encontram em andamento. A presença de metástase nos linfonodos diminui de 

forma considerável o prognóstico e sobrevida do animal, na maioria dos casos para 

menos de dois anos. Desta forma tem-se a necessidade de conhecer a rota de 

drenagem linfática do tumor mamário, orientando o tratamento e eventualmente na 

cirurgia conservadora (DE NARDI et al., 2002). 

O tratamento padrão para neoplasias mamárias em cadelas consiste em 

várias técnicas de mastectomia, juntamente com a retirada da cadeia linfática 
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consecutivamente. A quimioterapia pode ser utilizada em alguns casos, mas sua 

disponibilidade é pequena na maioria dos serviços. Já a radioterapia possui rara 

utilização por existir necessidade de estabelecimento de protocolos testados em 

animais (EL KHATIB et al., 2011). 

As técnicas de mastectomia como tratamento cirúrgico, podem ser regionais 

ou radicais, ficando a critério do cirurgião e quantidades de glândulas mamárias 

acometidas. Na técnica de retirada da glândula mamária inguinal é retirada a cadeia 

linfática inguinal, devido a sua proximidade e chances de disseminação tumoral. Já a 

cadeia linfática axilar não é abordada cirurgicamente na rotina, mesmo havendo uma 

grande possibilidade de disseminação tumoral (RIVERA, 2011). 

 

2.3. Detecção do Linfonodo sentinela 

Desde os meados do século XVIII, a drenagem linfática vem sendo usada 

para planejamento terapêutico do tumor de mama, descrevendo sua progressão 

linfática. A primeira perspectiva de cura para o tumor de mama foi com utilização da 

técnica de mastectomia com ressecção dos músculos peitorais, associado a 

linfadenectomia axilar, com ressecção em monobloco, sendo desenvolvida por 

Halsted no século XIX, que posteriormente foi ampliada para outros tumores 

malignos (PINHEIRO et al.,2003). 

Em 1977, Cabanas propôs o termo Linfonodo sentinela, estudando em 

humanos, com o objetivo de encontrar uma maneira de definir com precisão a 

necessidade do esvaziamento linfonodal em carcinoma de pênis, através de 

linfangiograma, assim denominando Linfonodo sentinela o primeiro linfonodo que 

fazia a drenagem deste tumor. 

O sistema linfático pode transportar células malignas para os linfonodos, onde 

proliferam e invadem linfonodos vizinhos. O primeiro linfonodo da cadeia linfática 

que recebe a drenagem de determinada região, e que corresponde ao primeiro local 

de implantação tumoral é chamado de Linfonodo sentinela. Portanto, o estudo 

histopatológico e retirado do linfonodo, pode predizer a presença e prevenção de 

metástases linfáticas (ZENGEL et al., 2013). 

Na medicina veterinária o método para identificação do Linfonodo sentinela 

em neoplasias é cada vez mais utilizado. Vários são os métodos utilizados para a 
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detecção do Linfonodo sentinela, como a linfocintigrafia, o uso de corantes vitais ou 

a combinação das duas técnicas (PINHEIRO et al.,2003). 

A linfocintigrafia é um método que consiste na utilização de solução coloidal 

marcada com Tc-99m, de 2 a 24 horas antes da cirurgia, com a utilização de um 

aparelho denominado gama-probe, realizada de 2 a 6 horas após a injeção de 

solução radioisotópica na mama, para identificação do Linfonodo Sentinela, ou em 

outras drenagens regionais (HEGG e PRADO, 2004).A vantagem do emprego desta 

técnica é por apresentar maior sensibilidade que o uso de corantes vitais, indicando 

o número e localização de Linfonodos Sentinelas, e possibilitando incisões cirúrgicas 

menores e até únicas pelo cirurgião, guiadas pelo gama-probe. Como desvantagens 

apresenta o alto custo, necessidade de equipe técnica especializada e, sobretudo, a 

não disponibilidade do equipamento (CAMPANI e FRASSON, 2005). 

Na técnica através da utilização de corantes vitais, é usado o Azul patente V 

sódico, a 2,5% e o Isossulfan, que são injetados antes do procedimento cirúrgico. O 

tempo é fator importante para esta técnica, uma vez que se ultrapassados mais de 

dez minutos da injeção, o corante poderá marcar vários linfonodos, não sendo 

possível a identificação do Linfonodo sentinela (HEGG e PRADO, 2004). As 

vantagens de utilização deste método é o fato de apresentar altos índices de 

localização, a simplicidade da técnica, baixo custo e detecção da localização dos 

linfonodos. As desvantagens é que não se pode fazer a detecção pré-operatória, e o 

animal pode apresentar reações adversas ao corante, como choque anafilático e 

urticárias, mesmo sendo raro (MENKE et al., 2007). 

 

2.4. Azul Patente 

Segundo Melo e colaboradores (2006), dentre os corantes vitais, o mais 

utilizado no Brasil é o Azul patente, devido a facilidade de obtenção, baixo preço e 

grande eficiência. O Azul patente é um corante que corresponde quimicamente ao 

sal sódico bis (DIETILAMINO-4-FENIL)(HIDROXI-S-DISSULFO-2,4-FENIL) Metanol 

Anidrido, pertencente à família do Thifenilmetano. É uma solução aquosa estéril e 

tamponada a concentração de 2,5% através de fosfato monossódico, tornando-se 

isotônica com a adição de cloreto de sódio. 

A injeção subcutânea demarca em poucos minutos vasos linfáticos, a 

intravenosa difunde em todos os tecidos e mucosas, já a intra-arterial demarca 
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seletivamente os tecidos correspondentes ao território da artéria e permite delimitar 

a área de vascularização.Todas as vias de administração difundem uma coloração 

azulada nos tecidos e sua eliminação é feita pela bile e urina, que se coram 

facilmente. Isso em um período de 24 a 48 horas após a aplicação (MELO et 

al.,2010). A administração do corante deve ser feita 10 minutos antes da cirurgia, 

para que o sítio de drenagem regional e Linfonodo sentinela sejam corados (MENKE 

et al., 2007). 

 

2.5. Biopsias do Linfonodo sentinela 

Atualmente o principal fator preditivo de recidiva e metástase são através do 

estudo histopatológico do Linfonodo Sentinela, podendo assim predizer a presença 

de metástases (QUADROS et al., 2007). 

A biópsia do Linfonodo Sentinela é considerada um avanço importante na 

cirurgia de neoplasias mamárias, pois seleciona pacientes com micrometástases 

linfonodais, os quais devem ser submetidos à linfadenectomia completa (PEREIRA 

et al., 2008). Se não houver comprometimento tumoral nos Linfonodos Sentinelas no 

exame histopatológico, as probabilidades de haverem nos linfonodos restantes são 

mínimas, e quando há comprometimento, pode ser um bom marcador de doença 

mais avançada (PAZ et al., 2001). 

 

2.6. Estadiamento TNM 

O estadiamento dos tumores de mamas em cadelas é realizado de acordo 

com a classificação TNM, proposta pelo World Health OMS, levando em 

consideração o tamanho do tumor, locais de aderência à pele ou à musculatura 

subjacente, a presença de linfonodos acometidos, e a presença de metástases a 

distância (QUADRO 1).A combinação entre esses fatores, origina o estadiamento 

clínico que varia de I a IV (QUADRO 2). Para a classificação histopatológica das 

lesões mamárias ainda não há um consenso (CASSALI et al., 2017). 
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Quadro 1 - Classificação TNM do tumor mamário em cadelas 

 
 
 
 
 

Tumor (T) 

T0Sem evidência de tumor primário 

T1 Tumor <3 cm 
a: não aderido 
b: aderido à pele 
c: aderido ao músculo 

T2 Tumor entre 3 e 5 cm 
a: não aderido 
b: aderido à pele 
c: aderido ao músculo 

T3Tumor >5cm 
a: não aderido 
b:aderido à pele 
c: aderido ao músculo 

T4 Carcinoma inflamatório de qualquer 
tamanho; 

 
Linfonodos regionais (N) 

N0Sem metástase linfonodal inguinal ou axilar 

N1 Linfonodo ipsilateral envolvido 
a: não aderido 
b: aderido 

N2 Linfonodos bilaterais envolvidos 
a: não aderido 
b: aderido 

Metástases (M) M0 Sem metástase à distância 

M1 Metástase à distância, incluindo linfonodos 
distantes. 

Fonte: Adaptado de Cassali et al., (2017). 

 

 

Quadro 2 - Estadiamento clínico do tumor mamário em cadelas 

 T N M 

Estádio I T1 a, b ou c N0, N1a ou N2a M0 

 
Estádio II 

T0 N1 M0 

T1 a, b ou c N1  

T2 a, b ou c N0 ou N1a  

 
Estádio III 

Todo T3 Qualquer N M0 

Qualquer T Todo N b  

Estádio IV Todo T Todo N M1 

Fonte: Adaptado de Cassali et al., (2017). 
 

 

3 . RELATO DE CASO 
Foi atendida no Hospital Veterinário Gardingo- LTDA, uma cadela da raça 

Poodle, com idade de 11 anos, pesando 5,5 kg, com quadro de nodulações 
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mamárias de aumento progressivo. Ao se detectarem lesões mamárias suspeitas 

durante o atendimento da rotina, procedeu-se ao exame físico, que incluiu exame 

mamário, axilar e inguinal, sendo identificadas nas glândulas mamárias torácicas 

cranial e caudal direitas, três massas tumorais, de consistência firme e aderidas 

apenas à pele, já na glândula inguinal esquerda foi identificada a presença de uma 

massa tumoral de 5 cm, de consistência firme aderia apenas à pele. 

Foram solicitados os seguintes exames complementares: radiografia de tórax 

em incidências látero-lateral e ventro-dorsal, para avaliação de comorbidades e para 

estadiamento da neoplasia mamária. A partir dos resultados não foram detectadas 

evidências de metástases pulmonares (FIGURA 1 A E B), e a avaliação do 

hemograma e do perfil bioquímico renal e hepático não apresentaram alterações. 

 

Figura 1. Radiografia do tórax em incidências A. ventro-dorsal; B. látero-lateral. 

 

Não foi realizada biópsia prévia à cirurgia, pois as lesões eram clinicamente 

suspeitas de neoplasias e a mastectomia havia sido indicada como tratamento. 

Dessa forma, foi agendada a cirurgia após o consentimento do proprietário para a 

utilização do caso com fins experimentais. 

No procedimento do preparo pré-operatório foi realizada tricotomia e o acesso 

venoso na sala de preparo. Na sala cirúrgica, foi realizada monitorização 

eletrocardiográfica, pressão arterial não invasiva e saturação de oxigênio. O 

protocolo anestésico foi baseado em: administração pré-anestésica de morfina 0,5 

mg/kg subcutânea, indução anestésica com propofol 6 mg/kg intravenosa, intubação 

orotraqueal, bloqueio epidural com lidocaína 0,2 ml/kg associada a morfina 0,1 

mg/kg, e manutenção anestésica com isoflurano via inalatória. Foi administrado 

Cefalotina 20 mg/kg como antibiótico profilático. O animal foi posicionado em 

A B 
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decúbito dorsal. A antissepsia foi realizada com solução de polivinilpirrolidona iodo 

(PVPI) na pele previamente tricotomizada. Logo após a colocação dos campos 

estéreis, foi realizada a castração do animal, pela técnica de 

Ovariosalpingohisterectomia (OSH), em seguida foi injetada a solução de azul 

patente a 2,5%, por via intradérmica, seguindo o protocolo proposto por Valadares 

(2014), utilizando a dose de 0,5 ml. A solução de azul patente foi injetada cranial e 

caudal nas regiões peritumorais, em cada massa tumoral, como mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2. Administração intradérmica peritumoral, do corante azul patente, para demarcação do sítio 
de drenagem linfática da glândula mamária inguinal esquerda. 

 
Após 10 minutos, foi observada a coloração dos sítios de drenagem linfática 

correspondente à cadeia da glândula mamária afetada pelo tumor (FIGURA 3). 
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Figura 3. Disseminação do corante Azul Patente nas glândulas mamárias torácicas cranial e caudal 
direitas, evidenciado na pele. 

 
Procedeu-se à mastectomia regional das glândulas torácicas craniais e 

caudais direitas e glândulas abdominais caudais e inguinais esquerdas, conforme o 

julgamento do cirurgião, segundo técnicas descritas por Fossumet al., (2015). Foram 

abordadas as regiões dos linfonodos axilares direitos e inguinais esquerdos, 

detectando com eficiência os Linfonodos Sentinelas, com a cor azulada, pelo Azul 

Patente (FIGURA 4).   
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Figura 4. Identificação do Linfonodo sentinela axilar direito, corado com Azul Patente. 

 

Após a detecção, foi realizada a linfadenectomia completa dos respectivos 

linfonodos abordados, e foram coletadas amostras dos tumores e linfonodos para 

exames histopatológicos, e estes revelaram Carcinoma em tumor misto de grau I 

nas amostras dos tumores e não detectaram metástases linfonodais nas amostras 

dos linfonodos. Seu prognostico é favorável por não haver metástases, mas há 

chances de recidivas do tumor na mama. 

Após a cirurgia, animal foi encaminhado para sala de internação, onde sua 

recuperação foi monitorada, recebendo alta no dia seguinte. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O animal apresentava nodulações multifocais mamárias, nas glândulas 

torácicas craniais e caudais direitas e glândula inguinal esquerda. É maior a 

incidência de tumores mamários nas glândulas inguinais, devido à possível maior 

abundância de receptores hormonais nessa região e à grande quantidade de 

parênquima mamário em relação às outras glândulas mamárias. Os tumores 

mamários multifocais correspondem a 50% dos casos, devido à demora dos 
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proprietários em levar seus animais para o atendimento veterinário, proporcionando 

o desenvolvimento de neoplasias multifocais (CAMPOS et al., 2011; RIBAS et al., 

2012). 

Exames radiológicos não apresentaram evidências de metástases 

pulmonares (FIGURA 3). O pulmão é o local de maior ocorrência de metástases em 

cães, sendo mais frequentes que as neoplasias mamárias pulmonares primárias 

(RIBAS et al., 2012). 

Durante o procedimento, 10 minutos após a administração intradérmica do 

corante Azul Patente na região peritumoral nas glândulas mamárias, observou-se a 

coloração dos vasos linfáticos pela pele. Obteve100% de eficiência na detecção do 

linfonodo sentinela axilar direito, responsável pela drenagem das glândulas 

mamárias torácicas craniais e caudal direitas, e linfonodo sentinela inguinal 

esquerdo, responsável pela drenagem da glândula mamária inguinal esquerda, 

evidenciados durante a mastectomia (FIGURA 4). De acordo com El Khatib (2011), a 

utilização do corante Azul Patente possui alta taxa de detecção dos Linfonodos 

Sentinelas, axilares e inguinais, em média de 94%. Assim reforçando o uso do Azul 

Patente como marcador linfático em procedimentos cirúrgicos, auxiliando a retirada 

dos Linfonodos Sentinelas com margem de tecido saudável. 

O animal não apresentou reações de hipersensibilidade durante e após os 

procedimentos. Shinzato et al., (2006) relataram a ocorrência rara em cadelas de 

reações alérgicas como urticária e choque anafilático. 

O diagnóstico foi feito através do exame histopatológico do tumor, 

constatando Carcinoma em tumor misto de grau I. De acordo com a nova 

classificação da OMS, segundo Benjaminet al., (1999), são denominados 

Carcinomas ou sarcomas as lesões que possuem apenas um componente maligno 

em tumor misto. A neoplasia apresentava proliferação neoplásica pouca delimitante 

e multifocal, originada primeiramente em túbulos mamários, formando padrão 

tubular. Porém, há áreas extensas de metaplasia cartilaginosa e mixomatosa de 

estroma. De acordo com Ribeiro (2010), os tumores mistos da mama da cadela 

correspondem à proliferação de células morfologicamente similares a elementos 

epiteliais (luminais ou mioepiteliais) e células mesenquimais que podem produzir 

cartilagem, tecido ósseo e tecido adiposo, em combinação com tecido fibroso. 
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As amostras das biópsias dos linfonodos revelaram não existir metástases 

linfonodais axilares e inguinais e nem metástases à distância. 

Através do exame físico, observações durante o procedimento e resultados 

histopatológicos foram feito o estadiamento clínico dos tumores mamários, sendo 

classificados como Estádio II. O tumor localizado na glândula mamária torácica 

cranial e os tumores localizados na glândula torácica caudal direita possuíam 3 cm 

(T2), aderidos à pele (b), e não apresentavam metástases linfonodais (N0) e 

ausência de metástases a distância (M0). O tumor localizado na glândula mamária 

inguinal esquerda possuía 5 cm (T2), aderido à pele (b), não apresentava metástase 

linfonodal inguinal (N0) e ausência de metástases a distância (M0). O prognóstico 

das neoplasias mamárias em cadelas depende do tipo histológico do tumor, o 

tamanho, sendo mais desfavorável o prognóstico quando o tumor é maior que 3cm, 

a presença de linfonodos regionais envolvidos e evidência histológica tumoral nos 

linfonodos (RISATI et al., 2014). Devido ao tipo de tumor e idade do animal, há à 

chance de recidiva dos tumores mamários. O prognóstico é favorável por não 

apresentar metástases linfonodais e nem a distância, como foi citado por Campaniet 

al., (2005). 

 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste relato de caso, a utilização da técnica de detecção do Linfonodo 

sentinela através do corante Azul Patente mostrou ser eficiente e viável em 

procedimentos com cadelas acometidas por neoplasias mamárias, devido a sua alta 

capacidade de detecção, fácil execução e valor acessível. 
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ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO BASE IATF EM NOVILHAS GUZERÁ 

 
Acadêmicos: Saulo Martins Rodrigues  
Orientador: Alberto Yukio Chaya 

RESUMO 

A IATF é uma técnica de inseminação artificial mais aprimorada que visa a 
sincronização do cio, regulando o momento da ovulação das fêmeas através da 
utilização de hormônios. O cruzamento entre raças e a inseminação artificial (IA) foram 
fundamentais para que utilizassem sêmen de reprodutores geneticamente superiores e 
obtivessem o maior controle da eficiência reprodutiva no rebanho bovino. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a taxa de concepção em novilhas leiteiras Guzerá submetidas 
a um protocolo de IATF (Inseminação Artificial Tempo Fixo) a base do hormônio FSH, 
no município de São Felix de Minas – MG. Foram utilizadas 40 novilhas nulíparas da 
raça: Guzerá, Guzolando e Girolando, divididos em 4 grupos. Todas tinham a mesma 
idade (2 anos), submetidas ao mesmo manejo e apresentavam escore corporal bom (3-
4). Os resultados mostraram que não houve diferença (p>0.05) entre os grupos quanto 
a taxa de concepção. Com este trabalho, pode-se concluir que o índice reprodutivo de 
nulíparas da raça Guzerá submetidas ao protocolo base de IATF com utilização do 
hormônio FSH, obteve-se uma taxa de prenhez desejável, comparado com animais de 
outros cruzamentos e raças. Contudo, não ocorreu diferença significativa na taxa de 
concepção quando comparada entre as demais raças estudadas. 

PALAVRAS CHAVES: IATF, Guzerá, Guzolando. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A pecuária brasileira possui uma posição de destaque na economia do país. Ela 

é responsável por 6% do PIB, possui o segundo maior rebanho comercial do mundo 

com 211 milhões de animais e uma produção de carnes que ocupa a segunda maior do 

mundo, atrás somente dos EUA (ANUALPEC, 2013). 

O melhoramento genético e a reprodução animal foram dois dos principais 

fatores que contribuíram para a ascensão da bovinocultura no país. O cruzamento 

entre raças e a inseminação artificial (IA) foram fundamentais para que utilizassem 

sêmen de reprodutores geneticamente superiores, obtivessem o maior controle de 

doenças sexualmente transmissíveis e que permitissem o maior controle da eficiência 

reprodutiva no rebanho bovino (SÁ FILHO et al., 2010). 

A eficiência reprodutiva é um fator que pode afetar diretamente a produtividade e 

a lucratividade da bovinocultura leiteira. O manejo reprodutivo e as biotecnologias 

adotadas, como a utilização da IA, permitem a melhor exploração do potencial de 

fertilidade tanto dos machos quanto das fêmeas e que os possibilitem a produção de 

crias saudáveis (FILHO et al., 2010). A IA é uma técnica que consiste em introduzir o 
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sêmen do macho, por meios instrumentais, no local mais apropriado do aparelho 

genital da fêmea em estro, possibilitando a ocorrência da fertilização do oócito (SILVA, 

2011). 

 Já a inseminação artificial tempo fixo (IATF) é a IA mais aprimorada, pois não é 

necessário a observação do estro. Há a utilização de protocolos hormonais que 

sincronizam o estro das vacas e suas ovulações. Consequentemente, nota-se menor 

intervalo entre partos e o maior ganho econômico com manejo e mão de obra (SÁ 

FILHO & BARUSELLI, 2010).  

 Assim como a raça Gir, que possui uma posição significativa na pecuária leiteira, 

tanto pela rusticidade, quanto pela fertilidade, principalmente em cruzamentos com o 

gado Holandês, as vacas Guzerá vem se destacando pela sua dupla aptidão na 

pecuária: a de corte e a de leite. A raça é apontada como “melhoradora das demais 

raças”, sendo destaque nos cruzamentos F2 por demonstrar forte habilidade materna, e 

a única raça que apresenta programa de melhoramento genético para ambas as 

aptidões (MIRANDA & FREITAS, 2009). 

 Apesar do crescimento da raça Guzerá, esta raça já está no Brasil há 50 anos. 

Uma raça dócil, caracterizada por um úbere grande, ligamentos fortes, caixa torácica 

ampla e aprumos mais resistentes aos solos brasileiros. Características importantes 

para a fêmea leiteira Guzerá (MIRANDA & FREITAS, 2009).  

 Portanto, esse trabalho tem como o objetivo avaliar a taxa de concepção em 

novilhas leiteiras Guzerá submetidas a um protocolo base de IATF (Inseminação 

Artificial Tempo Fixo) no município de São Felix de Minas – MG. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 BOVINOCULTURA BRASILEIRA 

 O Brasil ocupou o 5° lugar de maior produtor de leite do mundo em 2014, com 

uma taxa de crescimento de 2,7% em relação ao ano anterior, (EMBRAPA, 2015), 

ficando com produção de leite de 36,2 milhões de toneladas (t) em 2016 ficando atrás 

da União Europeia com 149,0 milhões t, India com 132,4 milhões de t, Estados Unidos 

com 96,3 milhões de t e a china com 37,2 milhões de toneladas (CONAB, 2016; 

MEZADRI, 2016). 

 O rebanho brasileiro e constituído por 215.199.488 de bovinos sendo 21.751.073 

de vacas ordenhadas com uma produtividade de 1.525 litros/vaca/ano (IBGE, 2015), 
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porem esse animais encontra-se dividido em diversos estados do Brasil: Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul, Parana, Goias e Santa Catarina esse sendo os estados com maior 

produtividade e rebanho no país (MEZADRI, 2016). 

Outra atividade de grande importância para economia do pais e a pecuaria de 

corte, segundo a IBGE (2014) no 4º trimestre de 2013, o abate de bovinos no Brasil 

atingiu pela terceira vez consecutiva recorde na série trimestral, com a marca de 8,888 

milhões de cabeças abatidas. Esse valor foi 0,3% maior que o recorde do trimestre 

anterior (8,859 milhões de cabeças) e 8,6% superior ao valor registrado no 4º trimestre 

de 2012. Nos comparativos anuais dos mesmos trimestres, o 4º trimestre de 2013 foi o 

nono trimestre consecutivo em que tem sido observado aumento da quantidade de 

bovinos abatidos, confirmando o bom desempenho da bovinocultura brasileira. 

 

2.2 RAÇA GUZERÁ 

O A raça Guzerá tem sido utilizada cada vez mais pelos produtores, tanto para 

leite quanto para corte. Diante de cruzamentos entre outras raças, melhoramentos 

genéticos, nutricionais e técnicas de manejo, a produção leiteira da raça Guzerá vem 

crescendo consideravelmente por todo Brasil, devido ser uma raça rústica, resistente 

aos diversos climas, e quando associada a raça Holandesa, obteve-se um maior ganho 

na produção de leite (CNPC, 2000).   

A raça Guzerá, também se destaca quanto sua habilidade materna, docilidade, 

rendimento de carcaça, conversão alimentar, entre outras características que são 

passadas paras seus filhos e tambem em cruzamento com outras raças como a 

holandesa formando F1 Guzolando (MIRANDA & FREITAS, 2009). Além disso o 

Guzerá é introduzido no cruzamento F2 com a raça Girolando formando Tri-cross 

leitero (CNPC, 2000). 

 As combinações dos dois sangues dão destaque à aptidão leiteira do gado 

Holandês, sem perda da capacidade de produção de carne e leite, rusticidade e 

adaptabilidade aos trópicos, características pronunciadas no Guzerá. As fêmeas têm 

elevada aptidão leiteira e ostentam a forma tradicional de cunha, úbere bem inserido e 

desenvolvido. Uma Guzolando tem condições de produzir cerca de 25 a 30kg de leite 

por dia (ACGB, 2017).  

O objetivo do cruzamento é fazer com que a raça Holandesa transfira para a 

raça Guzolando as suas características produtivas no que se refere à quantidade de 
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leite. Da mesma forma, a raça Guzerá que cede à rusticidade que apresenta uma 

melhor adaptação ao clima tropical e melhor aproveitamento das pastagens grosseiras, 

tornando o custo de produção do leite mais baixo (ACGB, 2017). 

O Gir Leiteiro é um evidente sucesso como arranjo institucional moderno, que 

tem entregue resultados concretos para a sociedade brasileira, de maneira contínua, 

têm sido muito úteis à pecuária nacional porque, além da boa produtividade, oferecem 

maior tolerância ao calor, a doenças e parasitas tropicais. Essa raça fornece o 

cruzamento com outras raças, como por exemplo, a holandesa formando o Girolando 

(PANETTO et al., 2016) 

O Girolando e o cruzamento da raça Gir com Holandêz obtendo a formação de 

um gado mais rustico e resistente a ectoparasitas, contudo caracterizada pela grande 

funcionabilidade diante da produção leiteira. Vacas dessa raça possuem características 

fisiológicas e morfológicas que se adéquam à produção no clima tropical do Brasil, 

devido sua boa conversão alimentar, alta eficiência reprodutiva (MIRANDA & FREITAS, 

2009). 

 

2.3 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL (IA) 

Entende-se IA o procedimento de depositar o sêmen no utero da femea 

utilizando meios artificiais em lugar da copula natural. Basicamente, a IA apresenta 

vantagens decorrente do melhoramento genetico dos rebanhos, incluindo incremento 

quantitativo e qualitativo da produção, obtido pelo emprego de tecnicas para dminuição 

de doenças e de custos para obtenção de uma prenhez (ALVAREZ, 2008).  

Isso acontece porque a taxa de prenhez quando a inseminação artificial (IA) é 

utilizada é menor, o que torna a técnica menos atrativa para os rebanhos comerciais. O 

decréscimo na eficiência reprodutiva pode ser explicado pelas dificuldades na 

inseminação, no manejo diário e principalmente na detecção do estro (AMARAL et al., 

2014). 

 Apesar da monta natural possuir uma maior taxa de prenhes, várias são as 

vantagens do uso da IA, entre as quais podem ser citadas: possibilidade de uso de 

sêmen de touros superiores e de regiões distantes; redução na disseminação de 

doenças; aumento no número de fêmeas fecundadas com um mesmo ejaculado; 

redução do risco de acidentes em vacas e novilhas quando o touro é muito pesado; 

utilização de touros mesmo depois de sua morte (ALVAREZ, 2008). 
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Além disso, o uso da IA dispensa os custos de depreciação e manutenção do 

touro de monta natural e, apesar de haver custos elevados ao longo do processo de 

inseminação, permite que um número muito maior de fêmeas sejam inseminadas, 

diminuindo o desgaste do animal. Contudo, existem obstáculos: necessidade de 

infraestrutura e mão-de-obra especializada; boas condições de manejo e nutrição; 

pessoal capacitado para detecção do estro (cio)(ALVAREZ et al., 2008).  

Segundo Magalhães, (2013) a maioria das vacas tem um padrão de 

comportamento que se modificado inicio ao fim do ciclo ,o melhor indicador para 

determinar se a vaca está no cio é observar quando a mesma fica parada ou aceita a 

monta tanto pelas outras companheiras de rebanho quanto  pelo touro. Uma serie de 

sinais podem indicar que o cio está próximo podendo  ser observado:comportamento 

semelhante ao de touro;sinais de inquetaçao; aproximação súbita ;posicionamento de 

cabeça contra cabeça ;encostando em outras vacas;cheirando a vagina e urina de 

outras vacas ,estes atos  as vezes seguidos de reflexo de Fleming;movimento de 

perseguição de alguns animais. tentam colocar o queixo na garupa de outras vacas que 

pode ser seguido ou não por atividade de monta;vagina hiperêmica e entumecida e 

descarga de muco transparente pela vulva. 

 

2.1 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO (IATF) 

A IATF, além de possibilitar o melhoramento genético, utiliza-se hormônios 

permitindo sincronizar ciclo estral e a ovulação das fêmeas, melhorando  desta forma, 

os índices de concepção (SÁ FILHO et al., 2010). 

 

2.1.1 DESENVOLVIMENTO FOLICULAR E CICLO ESTRAL 

O ciclo estral é o período compreendido entre dois estros, de duração de 20 e 21 

dias, apresenta fases bastante evidentes e caracterizadas por modificações na genitália 

tanto interna como externa, bem como no comportamento da fêmea. Quanto ao 

desenvolvimento do ciclo estral as vacas são classificadas como poliestricas anuais .As 

fases do ciclo podem ser didaticamente divididas em pró-estro,metaestro e 

diestro.(REECE,1996). 

O estro é a fase em que o animal se encontra apto e receptivo para a atividade 

sexual, tem duração em média 18 horas, sendo a fase mais fácil de ser identificada e 

que tem fim quando o animal deixa de aceitar a monta (HAFEZ & HAFEZ, 2004).No 
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estros as  glândulas uterinas ,cervicais e vaginais secretam grande quantidade muco 

de consistência viscosa.A vagina e a vulva tornam-se edemaciadas e dilatadas e a 

cérvix está relaxada (ARTHUR,1979). 

Os acontecimentos que ocorrem ao longo do ciclo estral se devem 

principalmente a cinco hormônios: GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas), FSH 

(hormônio folículo estimulante), LH (hormônio luteinizante), estradiol e progesterona 

(HAFEZ & HAFEZ, 2004). 

O GnRH são liberados no sistema porta-hipotalamo-hipofisario  a qual atua na 

hipofise anterior promovendo a liberação de LH e FSH.  O FSH quando é liberado tem 

a função de atuar no crescimento e maturação dos foliculos ovarianos, mas o FSH 

sozinho não tem a capacide de induzir a produção de estrogeno, por isso a 

nescessidade de LH em conjunto com FSH pois ambos hormonio induzem o 

recrutamento e seleção de dominancia folicular (HAFEZ & HAFEZ, 2004). 

A partir do momento que ocorre o crescimento folicular, desencadeia a liberação 

de outros horminios como a ativina, inibina e folistatina. A ativina tem a função de 

estimular ao inves de inibir a liberação do FSH, ja a anibina e folistatina e responsavel 

pela inibição do FSH e alem de tudo a folistatina possui o mecanismo de inibir a 

atividade da ativina (HAFEZ & HAFEZ, 2004). 

Quando o foliculo apresenta-se no estagio de dominancia ele libera o hormonio 

denominado estrogeno que são poduzidos pelos foliculos antrais, o estrogeno provoca 

a inibição do crecimento dos foliculos que estava desenvolvendo junto  com foliculos 

dominante provocando atresia do mesmo, e inicia a formação de receptores de LH e 

diminuia a do FSH.  O LH  que e liberado pela hipofise é responsavel por induzir a 

ovulação no animal por ser o hormonio denominado luteinizante por provocar o 

rompimento da parede do foliculo e forma o corpo luteo (CUNNINGHAM et al., 2014; 

HAFEZ & HAFEZ, 2004). 

O corpo luteo e o responsavel pela produção de progeterona o hormonioa que 

atua na manutenção da gestação e quando atua sinergicamente com o estrogenos e 

responsavel pelo comportamento do cio, e também desempenha o papel fundamental 

na regulação do ciclo estral (FRANÇA, 2012) 

A prostaglandina são liberadas em diversos orgão e tecidos porem a de grande 

interesse para esse trabalho e a prostaglandian PGF2α, que é o agente luteolico 

natural que e responsavel pela fase final luteinica do animal, ou seja, permitindo o 
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desenvolvimento de uma nova onda folicular quando apresenta a ausencia de 

fertilização (CUNNIGHAM et al., 2014). 

Após o estro inicia-se a fase de metaestro, é que ocorre a ovulação na vaca. O 

corpo lúteo (CL) secreta progesterona, nesta fase segue níveis crescentes ate atingir a 

produção máxima. Essa fase dura entre 3 e 4 dias e tem fim quando o CL alcança a 

produção máxima de progesterona (FRANÇA, 2012). 

A fase seguinte, o diestro, é a de maior duração e aquela onde predominam 

níveis elevados de progesterona, uma vez que, caso ocorra a fecundação, possa ser 

dada continuidade à gestação. Então, apresentam-se duas possibilidades: se houver a 

fecundação, o CL mantém sua função, secretando progesterona e permitindo a 

manutenção da gestação; se não houver a fecundação, o corpo lúteo regride, há 

decréscimo dos níveis de progesterona e o organismo se prepara para o início de um 

novo ciclo estral (VALLE, 1991). 

 

2.1.2 HORMÔNIOS UTILIZADOS NA IATF 

A utilização de fármacos para manipular os principais eventos do ciclo estral e 

induzir a manifestação do cio. Entre esses fármacos, os mais utilizados são: 

gonadotrofina coriônica equina (eCG), gonadotrofina coriônica humana (hCG), 

hormônio liberador das gonadotrofinas (GnRH), a prostaglandina (PGF2α) a 

progestágenos e o benzoato E2 (MORETTI et al., 2013). 

 

2.1.2.1 PROSTAGLANDINA F2Α (PGF2Α) 

A PGF2α está diretamente relacionada ao processo de luteólise diminuindo os 

níveis de progesterona para que se inicie um novo crescimento folicular. Além disso, a 

PGF2α influencia o desenvolvimento dos folículos, contribuindo para a atividade 

mitótica dos folículos, fazendo com que o crescimento se dê de forma mais rápida 

mediante sua aplicação (SANTOS & VASCONCELOS, 2011). 

 Valle, (1991) ressalta que o uso da prostaglandina F2α deve levar em 

consideração a maturação do corpo lúteo para que apresente uma resposta adequada. 

O ideal é que a aplicação se dê entre o 6º e o 15º dia do ciclo estral, de modo que as 

chances da PGF2α induzir a luteólise são maiores quanto maior for a maturação do 

corpo lúteo. Aplicações de PGF2α em períodos que o corpo lúteo não estiver funcional 

podem decorrer em falha do processo, já que o CL não responde à aplicação. 
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2.1.2.2 PROGESTÁGENOS 

O uso de progestágenos se dá por meio da administração de progesterona (P4) 

ou um de seus análogos por um período, de modo a simular a ação do CL. Assim, 

quando retirada a fonte de P4, os animais que serão utilizados no protocolo terão seu 

ciclo sincronizado (ANDREWS et al., 2008).   Para França, (2012), enquanto os 

níveis de P4 se mantiverem elevados estará suprimida a liberação de gonadotrofina e a 

maturação dos folículos. Quando os níveis de P4 estão baixos, aumentam-se os pulsos 

de LH, o que ocorre no início da fase luteal e após a luteólise, ou seja, nos momentos 

em que CL não está secretando P4. Por meio da aplicação de progestágenos é 

possível simular a fase luteal e, quando cessada a administração, provoca-se a 

luteólise e picos de LH. 

Pereira, (2014) ressalta que a exposição prolongada à P4 pode acarretar 

maturação ovocitária anormal, transporte de gametas e do embrião anormais, 

diminuindo as taxas de concepção. Além disso, pode ocorrer preparação inadequada 

do útero, causando a morte do embrião. 

 

2.1.2.3 17β ESTRADIOL 

 Para Pereira, (2014), a importância da utilização do 17β estradiol (E2) em 

protocolos de IATF se dá por causa de sua capacidade de induzir  os pulsos de LH pré-

ovulatórios, a luteólise durante a fase folicular e a atresia folicular. 

A aplicação de 17β estradiol diminui os níveis de FSH, inibindo o crescimento do 

folículo dominante. Posteriormente há um pico de FSH, que leva a uma nova onda de 

crescimento folicular, segundo BO et al., (1993), entre 3 e 5 dias após. 

É importante a aplicação do 17β estradiol concomitantemente com a 

administração de progestágeno, de modo a garantir maiores níveis de P4 durante a 

ação do E2 e mais efetividade na supressão do folículo dominante, já que os níveis de 

FSH permanecerão baixos por mais tempo (cerca de 24 horas) do que se o E2 fosse 

aplicado sozinho (cerca de 6 horas) (MANTOVANI et al., 2003). 

 

2.1.2.4 HÔRMONIO FOLÍCULO ESTIMULANTE 

O hormônio folículo estimulante (FSH) estimula o  crescimento e a maturação do 

folículo ovariano ou folículo de Graaf. O FSH por si só não causa secreção de 9 
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estrógenos pela camada da granulosa do folículo ovariano, ao contrário, necessita da 

presença do LH para estimular a produção estrogênica (CUNNIGHAN et al., 2014). 

A base de sua ação e ligação é ativação de receptores de FSH nas células da 

granulosa, principalmente dos folículos de tamanho médio e pequeno, estimulando o 

crescimento contínuo desses, provavelmente pelo fato de inibir a apoptose (Armstrong, 

1993). No entanto, existem evidências de que receptores para FSH seriam ativos 

funcionalmente, durante o desenvolvimento pré-antral (CUNNIGHAN et al., 2014). 

Por meio dessa técnica o produtor pode definir uma data para realizar a 

inseminação, eliminando a necessidade de detectar o cio e possibilitando que muitos 

animais sejam inseminados em um mesmo momento. Logo, a IATF pode ser usada 

como estratégia comercial, dando mais controle ao produtor em relação à reprodução 

de seu rebanho (SILVEIRA, 2010). 

Entre os principais benefícios, destaca-se a possibilidade de facilitar a 

inseminação artificial de vacas em lactação, diminuindo o intervalo entre partos, 

agrupar os partos, antecipar a prenhez na estação de monta e uniformizar os lotes de 

bezerros, aumentando a eficiência no momento do desmame e refletindo de modo 

direto na centralização da mão-de-obra e no custo/benefício da operação (SILVEIRA, 

2010). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O experimento foi realizado na fazenda Homem de Pedra, localizada no 

município de São Felix de Minas – MG, a 393 km da capital Belo Horizonte. Foram 

utilizadas ao todo 40 novilhas das raças Guzerá e 1/2 sangue  Guzolando e 3/4 

Girolando com peso médio de 300 kg e idade média de 2 anos. 

Todas as novilhas apresentavam bem nutridas, escore corporal entre 3 e 4, 

todas vacinadas para Brucelose, Raiva e leptospirose, criadas em manejo semi-

intensivo em pastagem de Brachiaria decumbens e capim Mombaça, suplementadas 

com sal mineral a vontade, ração a base de milho e soja e água ad libitum em 

bebedouros tipo calha. 

Todos os animais foram submetidos a um protocolo base para IATF. Este 

protocolo foi estabelecido, segundo Ferreira (2010), como: dia 0, às 8h, foi implantado o 

dispositivo intravaginal contendo 1 g de progestágeno (Primer TECNOPEC)  e 

administração de benzoato de estradiol (Ric-be) por via intramuscular (2mg/kg=2ml 
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para cada novilha). No dia 8, às 8h, foi realizada a retirada do dispositivo intravaginal e 

administração de FSH (FOLLTROPIN-TECNOPEC) por via intramuscular(10 mg/kg=0,5 

ml por novilha). Foi administrado também prostaglandina (PROLISE-TECNOPEC) por 

via intramuscular (1,5 ml por novilha). No dia 9, às 8h, foi realizada a administração de 

benzoato de estradiol (Ric-be-TECNOPEC) por via intramuscular (2mg/kg=2ml para 

cada novilha). E no dia 10, às 14h, foi realizada a inseminação artificial, utilizando as 

paletas macrotube de 5 µL de quatro touros distintos, adultos, todos aptos a 

reprodução, segundo exames andrológicos realizados periodicamente. 

Das 40 novilhas totais,  10 eram novilhas da raça Guzerá. Estas foram 

submetidas ao protocolo de IATF e inseminadas pelo touro Guzerá (1225 SULA). 

Outras 10 novilhas também da raça Guzerá, foram submetidas ao  mesmo protocolo, 

mas inseminadas com um touro Holandês (ISAAC).  As outras também 10 novilhas 

eram da raça Guzolando e foram submetidas ao mesmo protocolo de IATF que as 

últimas duas, e inseminadas com o touro Guzerá (Vandalo RF). O último grupo, 10 

novilhas da raça 3/4 Girolando submetidas ao mesmo protocolo de IATF. 

A característica reprodutiva observada entre as novilhas foi o diagnóstico de 

gestação aos 30 dias após a IATF por ultra-sonografia.  

 

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A analise de dados foi realizada pelo programa BoiEstat foi utilisado os metodos 

de analise de variancia e ki quadrado. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do presente experimento estão na Tabela 1. Os dados da Tabela 

1 mostraram que não houve diferença (p > 0.05) entre os grupos de novilhas quanto a 

taxa de prenhez, ou seja, o protocolo base utilizado no presente trabalho foi eficiente a 

todos os grupos, não existindo diferenças entre as raças estudadas. Apesar de não ter 

existido diferença significativa entre os grupos na taxa de prenhez, o que pode-se 

notar, é a relação entre o maior peso corporal do grupo C, com a maior taxa de prenhez 

também do grupo C.  

Através deste estudo, pode-se afirmar que a efetividade do protocolo base está 

relacionado ao peso vivo do animal submetido a estes hormônios. Os animais de todos 

os grupos apresentavam pesos corporais semelhantes, escores corporais entre 3 e 4, e 
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para todos os grupos, foram utilizados reprodutores com resultados excelentes ao 

exame andrológico, obtiveram uma nutrição balanceada e adequada, tinham a mesma 

idade e foram submetidos ao mesmo manejo e ambiente. O que corrobora com o 

trabalho de Cutaia e Bó (2004), nos quais afirmaram que animais com melhores escore 

corporal, possuíam maior taxa de concepção no programa de IATF. 

 

Tabela 1: Resultados do protocolo base de IATF. 

Grupo Idade (anos) Peso (kg) IA (Reprodutor) Taxa de prenhez (%) 

A 2 362 X 40a
 

B 2 361 Y 50a
 

C 2 389 W 70a
 

D 2 350 Z 60a
 

 
(p > 0.05). A: Guzerá leiteiro vs Holandês; B: Guzerá leiteiro vs Guzerá leiteiro; C: Guzolando vs Guzerá; D: 
Girolando vs 3/4 Gir. x: Isaac; y: 1225; w: Vandalo; z: Barbante TE.   

 

A raça girolando, por ser a raça mais utilizada na pecuária leiteira e possuir um bom 

índice na reprodução, um excelente escore corporal e ótima produção leiteira, no presente 

trabalho não apresentou excelente resultado. O peso corporal deste grupo D foi o mais baixo e 

a segunda maior taxa de prenhez (60%). Porém, apresentou resultados semelhantes aos de 

Almeida et al. (2016). Apesar destes autores terem avaliados vacas mestiças e multíparas com 

protocolos a base de GnRH, benzoato estradiol (BE) e eCG e o presente estudo ter avaliado o 

FSH. Os resultados mostraram que dentre os protocolos adotados, aquele que mostrou mais 

eficiente foi o utilizado com eCG (68,8%), depois com o GnRH (45,5%) e o BE (42,6%). 

Segundo Baruselli (2003), o eCG além de possuir atividade folículo estimulante (FSH) e 

luteinizante (LH), também aumentam os níveis de progesterona em fêmeas bovinas, melhoram 

a taxa de crescimento folicular, promovem o desenvolvimento de um maior folículo dominante e 

maior corpo lúteo e, consequentemente, obtem maiores chances de ocorrer a gestação. 

O atual trabalho foi preconizado o protocolo de IATF a base de FSH em animais 

da raça Guzerá nulíparas, com escore corporal bom. Os resultados mostraram taxa de 

prenhez no grupo A de 40%, no grupo B de 50%, no grupo C de 70% e no grupo D de 

60%. Estes dados não corroboram com Grilo et al. (2015), os quais utilizaram animais 

da raça Nelore com escore corporal ruim e protocolo de IATF a base de eCG. Eles 

obtiveram uma taxa de prenhez de 86% para nulíparas, 45,3% para as primíparas e 

76,8% para as multíparas. Porém, está de acordo com Viana et al. (2015), que 
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utilizaram fêmeas Nelore multíparas e protocolo a base de eCG, com uma taxa de 

prenhez de 62%. E corrobora com Borges et al. (2008), os quais afirmaram que são 

considerados índices bons para IATF, quando a taxa de prenhez varia de 25 a 70%. 

Segundo Silva et al, (2011), o sêmem de touros influencia diretamente a taxa de 

prenhez. A utilização do sêmen convencional adquirido de centrais de inseminação é o 

melhor método de prenhez no programa de IATF. A utilização deste sêmen pode obter 

uma taxa de prenhez de 43,7%. Dados estes que também podem justificar a boa taxa 

de prenhez do presente estudo (55%), utilizando sêmen convencional de touros aptos a 

reprodução. 

 Uma análise realizada por Landaeta-Hernandez et al. (2002), relataram que o 

estresse é um dos fatores que também influencia o índice reprodutivo das fêmeas. O 

trabalho de Viana et al. (2015) realizado em onze fazendas, apresentou um índice 

médio de 62% de prenhez. Porém, em uma fazenda, a taxa de concepção foi de 50%. 

Segundo os mesmos, este baixo índice foi devido ao problema relacionado ao manejo, 

pois os animais desta propriedade tiveram que ser transportados após a IA, ficando 

susceptíveis ao estresse. Dentre os resultados referido por Viana et al. (2015), as 

demais propriedades que evitaram o estresse dos animais, obtiveram uma taxa de 

concepção acima de 50%, semelhante a do presente trabalho (taxa de prenhez de 

55%) que evitou-se o estresse após a IA e todos os grupos foram submetidos ao 

mesmo tipo de manejo e alimentaçao. 

 O manejo é de suma importância para a eficiência reprodutiva, principalmente 

quando se trata de nutrição. A nutrição é uma das ferramentas que pode afetar direta 

ou indiretamente a reprodução. O estado nutricional e metabólico da vaca em 

reprodução influenciam nos parâmetros endócrinos, nos padrões de crescimento 

folicular, na atividade lútea e secretória uterina (BATISTA et al., 2012).  

 A insuficiente ingestão de energia esta correlacionada com a baixa performance 

reprodutiva, o que reflete em um maior intervalo entre partos (MELLO, 2014). Os 

animais dos grupos de A, B, C e D foram submetidos à alimentação de Brachiaria 

decumbens e capim Mombaça a pasto e suplementado com ração a base de milho e 

sal mineral ad libitum. 

Nicodemum et al., (2004) afirmaram que as fêmeas durante a reprodução, 

principalmente nas fases de gestação e lactação, podem apresentar diferentes 

repostas em razão das diferentes exigências de minerais. Deficiências de minerais na 
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alimentação podem se manifestar por fertilidade reduzida, ciclos irregulares, anestro e 

abortos, pois o manganês e o zinco são minerais que estão intimamente relacionados a 

estes problemas (NICODEMUM et al., 2008). 

 

4. CONCLUSÃO  

Com esse trabalho concluímos que o índice reprodutivo de nulíparas da raça 

Guzerá, submetidas ao protocolo base IATF com utilização do hormônio FSH, obteve-

se uma taxa de prenhez desejável, comparado com animais de outros cruzamentos e 

raças. Contudo, não ocorreu eficiência na taxa de concepção quando compara entre as 

demais raças. 
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GARDINGO LTDA, MATIPO - MG (JANEIRO DE 2015 A JANEIRO DE 2017) 
 

Acadêmicos: Gabriel Ribeiro Fernandes  e Cinthia Genelhu Silva 
Orientadora: Mayara Cristini Ferreira de Aguiar 
 

RESUMO 

 A gastroenterite se trata de uma inflamação, que afeta parte do intestino e estômago, 
que ocorre devido à infecção por parasitos, vírus e bactérias. A parvovirose canina é 
uma doença infectocontagiosa, caracterizada por uma gastroenterite hemorrágica onde 
há perda de fluidos, eletrólitos e proteínas, sendo a desordem infecciosa mais comum 
em cães jovens com diarreia. O diagnóstico precoce e definitivo da etiologia das 
gastroenterites caninas torna-se necessário para o tratamento e controle da 
disseminação do agente etiológico. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo 
retrospectivo da parvovirose canina e gastroenterites no Hospital Escola Veterinário 
Gardingo LTDA no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2017. Utilizamos para 
analise deste trabalho o levantamento de todas as fichas dos animais atendidos com 
caso de parvovirose canina e gastroenterites, os resultados obteve-se que 3,97% dos 
casos atendidos no hospital tiveram diagnóstico de gastroenterite, 3,12% tiveram 
diagnóstico de parvovirose canina. Dentre os animais com parvovirose 54,50% eram 
machos e 45,50% fêmeas. Os animais jovens foram os mais acometidos entre os 
animais diagnosticados com parvovirose eram 54,50% dos animais diagnosticados com 
parvovirose eram SRD. Destes 45,40% foram vacinados com vacina não ética, 36,40% 
não eram vacinados e 18,20% eram vacinados com vacina ética. Com isso, ressalta-se 
a importância da realização de protocolo vacinal correto com vacinas éticas e realizada 
por Médicos Veterinários para a prevenção e controle da parvovirose canina. 
 

PALAVRAS- CHAVE: Parvovirose canina, gastroenterite hemorrágica, doença 

infectocontagiosa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O parvovírus canino (CPV) é um vírus sem envelope (CARVALHO et al., 2013), 

pertence à família Parvoviridae. O parvovírus tem tropismo pelo tecido digestivo, 

medula óssea e tecidos linfoides e pode infectar animais de qualquer idade, porém é 

mais comum em cachorros de quatro a doze semanas de idade (NELSON e COUTO, 

2010; CARVALHO et al., 2013). Os cães das raças Dorberman, Pinscher, Rottweiler, 

Pitbull, Labrador e Pastor Alemão são mais predispostos a terem a parvovirose do que 

os cães de outras raças (OLIVEIRA et al.,2009). 

Após três a quatro dias de infecção, o vírus cai na corrente sanguínea 

invadindo tecidos alvos, incluindo o timo, o baço, os linfonodos, a medula óssea, os 
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pulmões, o miocárdio e finalmente o jejuno distal e o íleo, assim continua a se replicar 

(ANGELO et al., 2009). Os animais afetados que contraem a doença podem perder 

líquidos rapidamente e podem morrer de um a dois dias após o aparecimento dos 

sinais. Os sinais clínicos geralmente aparecem de dois a quatro dias após a exposição 

inicial (infecção). De um a três dias após a infecção, ocorre uma hipertemia presença 

de vírus já pode ser encontrada no sangue antes do aparecimento da gastroenterite, e 

ocorre hipertermia (ANGELO et al., 2009). 

Os principais sinais clínicos e laboratoriais da parvovirose são febre, 

leucopenia, além de sintomas cardíacos nos filhotes, anorexia, depressão, vômitos, 

rápida desidratação, diarreia sanguinolenta, líquida e fétida e perda de peso (ANGELO 

et al., 2009).  

A estabilidade do parvovírus canino no ambiente e a excreção de grandes 

quantidades de vírus por animais doentes podem expor filhotes suscetíveis a doses 

infecciosas maciças do agente (CARVALHO et al., 2013). 

O diagnóstico precoce e definitivo da etiologia das gastrenterites caninas torna-

se necessário para o tratamento e controle da disseminação do agente etiológico, 

principalmente se o CPV estiver envolvido (MENDES et al.,2011). Os tratamentos 

existentes servem apenas para suporte do animal e consistem principalmente na 

administração de fluidos, eletrólitos e antibioticoterapia para controle de infecções 

bacterianas secundárias (CARVALHO et al., 2013). Em cães jovens, a maioria da 

proteção contra o CPV corresponde à imunização passiva materna natural. Após o 

declínio desses anticorpos, esses animais tornam-se altamente susceptíveis à infecção 

(CARVALHO et al., 2013). O protocolo de vacinação é feita a partir dos 45 dias de vida, 

correspondente de seis a oito semanas de idade (NELSON e COUTO, 2010). Foi 

realizado um estudo no estado do Rio de Janeiro com 341 cães de até seis meses de 

idade com gastrenterite, 46% dos animais foram diagnosticados com parvovirose e 

54% com gastroenterites não causada pelo CPV (CASTRO et al., 2007). De acordo 

com estudo realizado por Santana (2016), 64% dos animais atendidos no HVET – UNB 

em Brasília no período de janeiro de 2014 a março de 2016 foram diagnosticados com 

parvovirose canina. 

            O objetivo desse trabalho foi fazer um levantamento do número de casos 

ocorridos no período de janeiro de 2015 a janeiro 2017 no Hospital Escola Veterinário 



261 
 

Gardingo LTDA de modo a traçar um perfil epidemiológico da doença no município de 

Matipó – MG e arredores. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1- Agente etiológico 

A parvovirose é uma doença e infectocontagiosa, causada por um vírus 

principal, o parvovírus canino (CPV). Observado em cães, este vírus é pertencente à 

família Parvoviridae (ANGELO et al., 2009). Dentre os vírus de tropismo digestivo, a 

parvovírus é o mais importante agente etiológico das afecções digestivas, responsável 

por altas taxas de morbidade e mortalidade, com alta frequência relacionada à grande 

resistência do vírus no ambiente (MENDES et al., 2011). 

           Há dois sorotipos capazes de levar a infecção em cães, o parvovírus canino – 1 

(PVC-1) e o parvovírus canino – 2 (PVC-2) considerando que o PVC-2 é mais comum 

de enterite viral em cães. O PVC-1 pode produzir enfermidade que pode ser leve à 

subclínica em cães com menos de oito semanas de idade e sua significância é baixa 

(SANTANA, 2016). 

 

2.2- Sinais clínicos: 

Os sinais clínicos na maioria das vezes aparecem de dois a quatro dias após a 

exposição inicial (STROTTMAN et al., 2008) e dependem da virulência do vírus, do 

período de incubação, da imunidade do animal e idade infectado e se pode ter 

presença de outros agentes (NELSON e COUTO, 2010). 

No início do curso da doença (um a três dias após a infecção), ocorre uma 

profunda viremia antes do aparecimento da gastroenterite, e pode ocorrer hipertermia 

(STROTTMAN  et al.,2008). 

Muitos animais apresentam apatia, anorexia, vômitos e nem sempre haverá 

diarreia nas primeiras 24 a 48 horas e pode ou não haver melena.                            

A diarreia pode ter diferentes, com cor amarela, traços de sangue ou até hemorragias 

(NELSON e COUTO, 2010; GRANO, 2009). 

Os sinais clínicos mais comuns da parvovirose são hipertermia, diminuição dos 

leucócitos, além de sintomas cardíacos nos filhotes, anorexia, depressão, vômitos, 

rápida desidratação, diarreia sanguinolenta, líquida e fétida e rápido emagrecimento. 

(ANGELO et al., 2009 e STROTTMAN et al., 2008). 
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A leucopenia se transforma rapidamente em aumento de leucócitos devido a 

infecção secundária por bactérias, à medida que os sinais clínicos se tornam mais 

claros (STROTTMANNI et al., 2008). 

O parvovírus, dentre os vírus de tropismo digestivo, é o agente etiológico das 

afecções digestivas, responsável por altas taxas de morbidade e letalidade no interior 

de coletividades, relacionada com a grande resistência do vírus no meio externo 

(MENDES et al., 2011). 

 

2.3- Transmissão 

O CPV é transmitido por contato oronasal com vômito, fezes e fômites 

contaminados. O vírus também pode ser propagado por roedores, pássaros e insetos 

(GRANO et al., 2009) 

O período de incubação pode variar de dois a quatro dias, embora seja mais 

comum cinco a sete dias. A excreção viral nas fezes começa três a quatro dias após a 

exposição durante o período de incubação continua intermitente por até duas semanas. 

Cães com infecção subclínica também excretam o vírus nas fezes. Cães infectados 

podem transmitir o vírus por um período de 30 dias após a infecção (ANGELO, 2009; 

GRANO et al., 2009).  

 

2.4- Diagnóstico 

O diagnóstico rápido e definitivo da etiologia das gastrenterites é essencial para 

o tratamento e controle da disseminação do agente etiológico (MENDES et al., 2011). 

O diagnóstico na maioria das vezes se dá só pelos achados clínicos apresentados no 

exame físico (NELSON e COUTO, 2010). 

O diagnóstico clínico da parvovirose é sugestivo, mas deve sempre ser 

diferenciado de gastroenterites bacterianas como a salmonelose e de outras 

gastroenterites virais como a cinomose (ANGELO et al., 2009). 

  

2.5- Tratamento 

A doença inicia de modo rápido e o tratamento deve ser imediato, pois o animal 

pode vir a óbito em poucos dias (SOUZA e ZAPA, 2008). O tratamento dos cães com 

Parvovirose consiste em medicamentos via parenteral e via enteral, sendo esta última 

via utilizada quando não há presença de êmese. Soluções isotônicas de sais minerais, 
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como de glicose e Ringer-lactato associadas a vitaminas, antibioticoterapia para evitar 

e/ou combater infecções, antieméticos e antipiréticos são essenciais, consistindo assim 

em um tratamento sintomático e sendo de suma importância a reposição eletrolílica 

(SOUZA e ZAPA, 2008; PRADO et al.,2008). 

A associação de antibiótico de amplo espectro é mais indicada, como proteção 

contra as infecções bacterianas tais como sepse, pneumonia dentre outras que causam 

as patologias secundárias (FERREIRA, 2011; PRADO et al.,2008).  

A administração é feita para cães febris ou gravemente neutropênicos. Os 

medicamentos usados são cefazolina, amoxicilina associado ácido clavulânico e 

amicacina (PRADO et al.,2008; NELSON e COUTO, 2010; FERREIRA, 2011). 

Caso o paciente não apresente quadro de vômito, são administrados 

aminoglicosídeos, (neomicina, gentamicina, ou canamicina) para a redução da flora 

bacteriana do trato intestinal, como medida preventiva contra a invasão sistemática dos 

coliformes intestinais normais, que podem levar a um choque endotóxico (PRADO et 

al.,2008). 

 

2.6- Prognóstico 

 Na maioria dos casos os animais se recuperam, quando à desidratação as 

complicações bacterianas são controladas adequadamente. A morte da consequência 

da sepse bacteriana, imunossupressão e rompimento da barreira da mucosa intestinal, 

sendo mais comumente observada em filhotes e cães jovens (BICHARD e SHERDING, 

2013). 

A idade e a gravidade dos sinais clínicos podem ser utilizadas como fator de 

prognóstico, uma vez que a ausência de vômito e uma menor idade estão associadas a 

uma menor probabilidade de sobrevivência sendo que a presença de sinais da 

síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) na apresentação clínica foi 

relacionada com uma maior mortalidade e gravidade da infecção (VIEIRA et al., 2011). 

No estudo de Vieira et al. (2011), letalidade em 104 casos de gastroenterite por 

CPV em amostras colhidas em Portugal, durante o período de 2006 a 2009, foi de 22%. 

Com terapia imediata e tratamento de suporte é possível atingir taxas de sobrevivência 

da ordem dos 85 a 96%. Quando comparadas as taxas de sobrevivência em clínicas 

veterinárias com as de hospitais com cuidados intensivos, foi possível observar um 

aumento da taxa de sobrevivência e um aumento da duração da hospitalização (média 
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de 3 dias para 6 dias, respectivamente) associada aos casos hospitalares. Dadas as 

consequências da infecção por CPV e os elevados custos terapêuticos associados ao 

tratamento desta doença, os indicadores de prognóstico tornam-se muito úteis na 

abordagem clínica destes animais (OTTO et al., 2001). 

 

2.6- Prevenção 

A desinfecção ambiental é de grande importância na prevenção da parvovirose 

canina, uma vez que o vírus pode persistir no ambiente de meses a anos 

principalmente em locais abrigados da luz solar. Essa desinfecção deve ser feita com 

hipoclorito de sódio uma vez que a maioria dos detergentes e desinfectantes não 

possui poder viricida sobre o CPC-2. A limpeza com vapor de água pode ser uma 

alternativa eficiente, nas superfícies e nos materiais que não tolerem a exposição ao 

hipoclorito de sódio (NELSON e COUTO, 2010). 

O protocolo de vacinação deve ser iniciado com a vacinação quando o animal 

completar 45 dias de vida, com as duas doses seguintes repetidas a cada três 

semanas, ou seja, a aplicação da vacina deve ser realizada até o animal atingir seis, 

nove e doze semanas de idade. Somente depois a revacinação anual é recomendada, 

para reforçar o esquema inicial (ANGELO et al. , 2009). 

A vacinação é um meio efetivo e determinante na prevenção da parvovirose 

canina (ANGELO et al., 2009). A vacina contra a parvovirose é recomendado a ser 

aplicada nas fêmeas pré-cio ou pós-cio, pois recebendo uma nova dose da vacina, 

induzirá aumentar a imunidade no período da gestação, isto dará a oportunidade de 

através da circulação inter-placentaria que os filhotes nasçam com razoável imunidade 

passiva (SOUZA e ZAPA, 2008). Geralmente as vacinas atenuadas garantem 

resultados melhores e mais duradouros quando comparadas às inativadas (ANGELO et 

al., 2009). 

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo realizado no Hospital Escola Veterinário 

Gardingo LTDA, Matipó MG, foram avaliadas as fichas clínicas dos animais atendidos 

no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2017 com diagnóstico de parvovirose e 

gastroenterite de origens diversas ou não identificadas. 
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 Os dados obtidos foram estratificados de acordo com idade, raça, sexo e 

doenças associadas. Quanto à idade, os animais foram organizados em filhote (até 12 

meses de idade), adultos (acima de 12 meses a oito anos de idade) e idosos (acima de 

oito anos de idade). Quanto ao protocolo vacinal foram classificados como completo 

ético, completo não ético, incompleto ou inexiste. Em relação ao gênero foram divididos 

apenas como macho e fêmea, não havendo consideração se o animal era inteiro ou 

castrado. Os dados obtidos foram organizados e processados pelo programa Microsoft 

Excel 2010 (Microsoft Office 2010). Foram detectadas as incidências considerando a 

estratificação das variáveis (sexo, raça, idade, gastroenterites diversas) 

proporcionalmente ao total de atendimentos de casos de parvovirose atendidos no 

Hospital Escola.                                                                                                

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisadas 352 fichas clinicas de animais atendidos no período de janeiro 

de 2015 a janeiro de 2017, onde 3,97% dos casos atendidos tiveram diagnóstico de 

gastroenterite e 3,12% tiveram diagnóstico de parvovirose canina (TABELA 1). 

 
Tabela 1- Número de casos de gastroenterite e parvovirose canina atendidos no Hospital Escola 
Veterinário Gardingo LTDA 

 N % 

Número total de atendimento de gastroenterite 14 3,97% 

Número total de animais com diagnóstico 

confirmado de parvovirose 
11 3,12% 

Número total de atendimentos no período de 

janeiro de 2015 à janeiro de 2017 
352 100% 

 
 

Em um estudo realizado no estado do Rio de Janeiro com 341 cães de até seis 

meses de idade com gastrenterite, 46% dos animais foram diagnosticados com 

parvovirose e 54% com gastroenterites não causada pelo CPV (CASTRO et al., 2007). 

No estudo realizado por Santana (2016), 64% dos animais atendidos no HVET – 

UNB em Brasília no período de janeiro de 2014 a março de 2016, foram diagnosticados 

com parvovirose canina. 

Com base nos estudos realizados por Santana (2016) e Castro et al., (2007), 

pode-se considerar que os índices encontrados no Hospital Veterinário de Matipó se 

encontram. Isso pode ser explicado pelo baixo número de atendimentos no período em 



266 
 

estudo, pela falta de um diagnóstico final baseado em exames laboratoriais e pela falta 

de informação da população regional quanto a protocolos de vermifugação e a CPV, 

uma vez que tal patologia tem curso rápido podendo levar o animal a óbito em poucos 

dias. 

As doenças gastrintestinais são as maiores casuística na clínica de cães e gatos, 

sendo o vômito e diarreia com sangue ou não, os sinais clínicos mais encontrados, 

podendo levar o animal a óbito rapidamente dependendo da causa da gastroenterite 

(MENDES et al., 2011). 

Quanto ao sexo, nota-se que a parvovirose canina teve maior incidência em 

cães machos (54,50%), do que em cadelas, onde a incidência foi de 45,50%. A mesma 

relação se estabeleceu para os casos de gastroenterite, em que a maioria dos animais 

acometidos eram machos (64,30%) (Figura1). 

35,70%

64,30%

45,50%

54,50%

Fêmeas Machos 

Gastroenterite

Parvovirose

 

Figura 1- Porcentagem de fêmeas e machos com gastroenterite/parvovirose canina 

 

De acordo com Couto (2010), não existe predisposição sexual para parvovirose 

canina e gastroenterites, podendo estas patologias afetar animais de diferentes sexos. 

 No estudo realizado por Reddy et.al, (2015) em Tirupathi e em torno da Índia, 

foram encontrados resultados semelhantes a este estudo onde a prevalência de CPV 

revelou-se maior nos cães do sexo machos (37,30%) do que nas fêmeas (27,47%). 

 Com relação a idade, os animais mais afetados foram os animais jovens, 

seguidos pelos adultos, como demonstrado na (Figura 2). 
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Figura 2- Idade dos animais com gastroenterite e parvovirose canina 

 

Cães de todas as idades são vulneráveis a infecção, desde que sua imunidade 

seja incompleta ou ausente. Cães de 2 semanas a 6 meses são mais predispostos a ter 

à gastroenterites devido a interferência dos anticorpos maternos na resposta imune 

ativa à vacina (SELLON & CRAWFORD, 2010).  

Cães adultos com imunidade parcial são susceptíveis à infecção pelo CPV, 

porém na maioria das vezes não há desenvolvimento de sinais clínicos ou estes são 

leves (GREENE & DECARO, 2012; SELLON & CRAWFORD, 2010).  

De acordo com Raddy et. al (2015) a maior ocorrência em filhotes mais jovens 

pode ser devida à imunidade inata inadequada contra o vírus e à estreita afinidade do 

vírus da parvovirose canina com células que se dividem rapidamente no intestino em 

animais jovens, já a prevalência reduzida em cães acima de 1 ano pode ser devida à 

imunidade adquirida devido à exposição constante ao vírus de campo. 

Já as gastroenterites não causadas pelo CPV tem elevada incidência, sendo os 

nematódeos  mais encontrados em cães jovens tendo papel importante na saúde 

pública, visto que alguns gêneros possuem potencial zoonótico. O ascarídeo Toxocara 

canis causa alguns sinais como diarreia, perda de peso, falha no crescimento e 

abdômen abaulado em filhotes (SCHANTZ, 1991; JACOBS et al., 1994). Em casos 

mais graves, há relato de obstrução e até perfuração intestinal e a transmissão das 

larvas pode ser transplacentária, por ingestão do leite materno, pela ingestão de ovos 

ou hospedeiros intermediários, como aves e roedores. Já o Ancylostoma caninum e o 

Strongyloides stercolaris podem também estar associados à enterite hemorrágica 
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podendo gerar sinais de fraqueza, palidez, diarreia, vômitos, desidratação e anemia, 

sendo comuns em filhotes (HALL & GERMAN, 2010). 

Quanto as raças, a de maior incidência foram os cães sem raças definidas, 

seguido dos cães da raça Rottweiler, Boxer, Lhasa Apso e Labrador (Figura 3). 

 

Figura 3 – Raças acometidas pela parvovirose canina 

 

De acordo com a literatura os cães das Raça como Rottweiler, Doberman 

Pinscher, American Pit Bull Terrier, Labrador Retriever e Pastor Alemão são 

conhecidos por apresentar maior fator de risco para a enfermidade e as raças Poodle 

Toy e Cocker Spaniels apresentam menor risco (SELLON & CRAWFORD, 2010).  

Miranda et al. (2016), mostraram em seus estudos que raça e sexo não tiveram 

influência em seus resultados. Estudos anteriores também não estabeleceram a raça 

como fator de risco (CASTRO et al., 2007 citado por Miranda et al. 2016). Por outro 

lado, Kalli et al. (2010), relataram que raças puras são mais propensas a 

desenvolverem infecção que cães sem raça definida, pois tem menos resistência. 

Foi observado que animais vacinados com vacinas não ética apresentaram 

maior índice de parvovirose com vacina ética (45,40%), em seguida os não vacinados 

com 36,40% e entre os vacinados ocorreu em apenas 18,20% (Figura 4). Estes 

resultados se alinham com os obtidos por Santana (2016), em que 69% (33/48) dos 

cães acima de quatro meses, acometidos por parvovirose, não eram vacinados ou 

possuíam protocolo vacinal incompleto (duas doses, uma dose ou não vacinados) e/ou 

não eram vacinados em clínicas veterinárias, ao passo que 23% (11/48) possuíam 

esquema vacinal considerado completo. 

54,50%

9,10%

18,20%

9,10% 9,10%

SRD Boxer Rottweiler Ilhasa Apso Labrador

Série1
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Figura 4 – Vacinação 

 

O processo de vacinação é de suma importância na produção de anticorpos. De 

acordo com Souza e Zapa (2008), a vacina contra a Parvovirose deve ser aplicada 

preferentemente nas fêmeas pré cio ou após da gestação, mesmo que tenham sido 

anteriormente imunizadas, pois recebendo uma nova dose da vacina, terão sua 

imunidade aumentada durante a gestação, e a oportunidade de através da circulação 

inter-placentária garante a seus futuros filhotes uma razoável imunidade passiva. 

Pereira et al. (2005) e Reddy et. al (2015) observaram que cães vacinados em 

clínicas veterinárias apresentaram maiores níveis de anticorpos, através da inibição de 

hemaglutinação, sendo que vacinas não éticas as quais não são aplicadas por médicos 

veterinários, não apresentam a mesma tecnologia de fabricação e qualidade de cepas, 

logo não conferindo uma produção de anticorpos adequada. 

  O fato de cães vacinados com vacina ética adquirirem a parvovirose canina é 

explicado pela ausência de novas variantes de CPV e coronavírus canino (CCoV), 

disponíveis no mercado, logo a população canina brasileira está susceptível a graves 

surtos, como ocorridos em vários países, comprometendo a sanidade desses animais 

(PINTO, 2013). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A parvovirose canina é uma doença infectocontagiosa de alta incidência nas 

clínicas e hospitais veterinários. No estudo retrospectivo realizado no Hospital Escola 

Veterinário Gardingo, os índices de gastroenterites e parvovirose canina encontra-se 

baixo por razões como exames laboratoriais não realizados, falta de informação da 

população e número de animais atendidos dentro tempo do estudo. 

Os animais jovens foram os mais acometidos pela patologia o que comprova a 

predisposição nessa idade, uma vez que não apresentam anticorpos suficientes para 

combater a doença, ou mesmo não apresentam protocolo vacinal e vermifugação 

adequada, logo conclui-se que é de suma importância a vacinação das mães caninas 

para ganho de anticorpos e vacinação ética de filhotes realizado por médicos 

veterinários e protocolo correto de vermifugação para a prevenção e controle das 

gastroenterites hemorrágicas. 
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HISTOGRAMA DE CÓRTEX RENAL EM CADELAS COM PIOMETRA, COMO 
AUXÍLIO DIAGNÓSTICO 

 

Acadêmicos: Raquel Garcia Lima Rodrigues e Suelen Martins Romualdo 
Orientadora: Mayara Cristini Ferreira de Aguiar 
 
RESUMO 
 A piometra é caracterizada pelo acúmulo de exsudato purulento uterino em 
consequência de uma infecção bacteriana, muitas vezes por bactérias oportunistas 
presentes no trato genital. O diagnóstico desta afecção pode ser dado através da 
ultrassonografia, que é um exame complementar não invasivo, prático, que não 
necessita na maioria das vezes de contenção química. O tratamento pode ser 
terapêutico ou cirúrgico. Como consequência da resposta do sistema imune a esta 
doença, ocorre a deposição de imunocomplexos nos rins, podendo causar 
glomerulonefrite. Para diminuir a subjetividade da ultrassonografia temos o histograma 
que avalia a ecogenicidade e a ecotextura do órgão, mostrando dessa forma possíveis 
alterações estruturais e funcionais dos rins. No presente estudo foram coletadas 
imagens ultrassonográficas longitudinais do córtex renal direito e esquerdo, de cadelas 
com idade entre 6 meses e 10 anos, que foram diagnosticadas com piometra e de 
cadelas hígidas, e feito o histograma de cada imagem. Após obtermos os valores de 
ecogenicidade e feito análise estatística não foi detectado diferença significativa 
(p<0,05). Não houve diferença estatística. Mas isso pode se dever a artefatos, ao 
número de animais utilizados no estudo, entre outros fatores. São necessárias mais 
investigações para determinar a real eficiência do histograma. 
 
PALAVRAS- CHAVE: Glomerulonefrite; Imunocomplexos; Ultrassonografia; Rins. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A piometra é que o acúmulo de pus na cavidade uterina, sendo resultado de uma 

infecção bacteriana (CHEN et al., 2007). A principal bactéria encontrada na piometra é 

a Escherichia coli, porém, outras bactérias podem estar associadas a esta patologia, 

como por exemplo: Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus 

e Pasteurella (GARCIA et al., 2009), estas, desencadeiam a formação de 

imunocomplexos (OLIVEIRA, 2007). A deposição de imunocomplexos nos glomérulos 

indica o comprometimento da função renal, devido às endotoxinas decorrentes da 

infecção, processo que acarreta a azotemia renal, devido o déficit de perfusão dos 

glomérulos (CHEN et al., 2007). Alguns achados comuns nestes casos são: poliúria, 

polidipsia, letargia, vômito, anorexia, proteinúria e azotemia pré-renal devido à 

desidratação (SANTOS et al., 2013). Outro fator predisponente para a ocorrência da 

piometra é a hiperplasia endometrial cística (OLIVEIRA, 2007) e acompanhada de 

infecção bacteriana secundária pode levar à septicemia (LARA et al., 2008).  
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A fisiopatologia da doença tem se mostrado complexa e dependendo do estado 

do paciente e do tempo de progressão, podem ser acometidos outros órgãos como rins 

e fígado (GARCIA FILHO et al., 2012). Estudos histopatológicos revelam diferentes 

extensões de injúria tubulointersticial nos rins das cadelas acometidas com piometra 

(SANTOS, 2013). A apresentação clínica pode evoluir para choque e morte (GARCIA 

FILHO et al., 2012). 

Um método muito utilizado na clínica para o diagnóstico de piometra e alterações 

renais é o exame ultrassonográfico, que permite a avaliação da estrutura de diversos 

órgãos de maneira não invasiva (SILVA et al., 2015b). O aparelho de ultrassonografia 

permite a confecção de histogramas, que avaliam a ecogenicidade e ecotextura de 

órgãos e tecidos (SANTOS et al., 2009). 

Dessa forma objetiva-se com este trabalho verificar a possibilidade de 

diagnóstico precoce de alterações renais decorrentes da piometra, por meio da 

avaliação de ecogenicidade do córtex renal utilizando o histograma. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. PIOMETRA 

A piometra é caracterizada por ser uma doença em que há acúmulo de exsudato 

purulento uterino causado por uma série de fatores que vão desde a idade, quantidade 

de ciclos estrais, fatores hormonal e presença de bactérias no interior do útero 

(OLIVEIRA, 2007). A piometra pode se apresentar com a cérvix aberta e presença de 

secreção vaginal ou fechada sem presença de secreção (CHEN et al., 2007). 

Normalmente a lesão primária que levará a ocorrência da piometra é a 

hiperplasia endometrial cística, devido exposição repetida à progesterona que estimula 

a secreção e a atividade proliferativa das glândulas endometriais (GARCIA et al., 2009), 

que ocorre comumente em cadelas mais velhas com mais de sete anos (CHEN et al., 

2007). O diestro particularmente longo também predispõe a piometra (GARCIA et al., 

2009). Além disso, a piometra pode ocorrer devido ao tratamento hormonal com 

contraceptivos, pois o estrógeno exógeno aumenta o número de receptores de 

progesterona no útero (CHEN et al., 2007). 

A fisiopatologia desta doença tem se mostrado cada vez mais complexa, 

podendo com o tempo, estado do paciente e evolução acometer e influenciar a 
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funcionalidade de outros órgãos como rins, fígado (GARCIA FILHO et al., 2012), 

aparelho digestório e cardíaco (TONIOLLO et al., 2000).  

A Escherichia coli é a bactéria mais comumente encontrada na piometra, porém 

outras bactérias também são isoladas, estas fazem parte da microbiota comum do trato 

genital das fêmeas, porém são oportunistas do evento; entre elas se destacam: 

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Pseudomonas spp e Proteus spp (GARCIA 

FILHO et al., 2012). 

Os sinais clínicos da piometra variam de acordo com a gravidade, sendo os mais 

comuns: letargia, poliúria, polidipsia, anorexia, depressão (OROZCO et al., 2005).  

A ultrassonografia é o método mais eficaz para o diagnóstico da piometra visto 

que se pode observar a distensão dos cornos uterinos e corpo do útero apresentando 

conteúdo anecóico ou hipoecoico (FIGURA 1) (REUSING et al., 2015). 

 
Figura 1: Imagens ultrassonográficas obtidas do aparelho de ultrassom Mindray Z6 Vet, utilizando-se 

probe convexa com frequência 7,5 mHz, no Hospital Escola Veterinário da Faculdade Univértix de útero 
canino com piometra. A: Corte transversal de corno uterino esquerdo, preenchido com conteúdo 
anecóico. Imagem em “Favo de mel”. B: Corte longitudinal de corno uterino preenchido por conteúdo 
anecoico, com endométrio hiperplásico e irregular. 
 

 

O diagnóstico também pode ser baseado nos sinais clínicos, radiografias, 

exames laboratoriais como hemograma, bioquímica sérica e citologia vaginal. Os 

achados no hemograma normalmente são: leucocitose com neutrofilia e desvio a 

esquerda, monocitose e anemia não regenerativa. No perfil bioquímico sérico terá 

hiperproteinemia, azotemia pré-renal e aumento da fosfatase alcalina (GARCIA FILHO 

et al., 2012). 
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O tratamento da piometra pode ser terapêutico ou cirúrgico, isso dependerá de 

uma série de fatores. A ovariosalpingohisterectomia (OSH) é recomendada quando a 

piometra é fechada, quando a inflamação já está em grau avançado, quando o paciente 

é idoso, e quando o proprietário não tem interesse em reproduzir (OLIVEIRA, 2007). No 

tratamento medicamentoso é descrito a utilização de prostaglandinas, e 

antiprogestagenos como o aglepristone, e pode ser indicado para cadelas de alto valor 

econômico onde a cirurgia não é uma opção (MOLINA, 2015). A escolha de utilização 

de antimicrobianos depende da experiência do médico veterinário, porém a conduta 

mais adequada continua sendo a realização da OSH (GARCIA et al., 2009). 

 

2.2. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA 

 A insuficiência renal aguda (IRA) é uma das principais complicações da 

piometra, trata-se de uma lesão secundária. A injúria renal está relacionada 

principalmente às bactérias gram negativas como a E. coli, pois estas, liberam 

endotoxinas que causarão glomerulonefrite por deposição de imunocomplexos, estes 

são componentes da parede celular de bactérias gram negativas junto às 

imunoglobulinas (SILVA et al., 2015a), ou seja, a insuficiência renal é resultante de uma 

glomerulonefrite de origem imunológica (SILVA et al., 2015c). 

 Uma das consequências da inflamação renal é depressão do hormônio 

antidiurético, alterando os fenômenos da reabsorção líquida, tendo como consequência 

poliúria e polidipsia compensatórias (SILVA et al., 2015c). Um dos primeiros exames 

complementares solicitados para avaliação dos rins é a ultrassonografia, devido às 

informações que pode sugerir a respeito da topografia, dimensões, contornos e 

arquitetura interna (SILVA et al., 2008). 

Os sinais da piometra podem evoluir para choque ou morte principalmente 

devido a IRA, elevando a mortalidade (EVANGELISTA et al., 2010). 

 

2.3. ULTRASSONOGRAFIA E HISTOGRAMA 

A ultrassonografia é um método de diagnóstico por imagem não invasivo que 

avalia diferentes órgãos e estruturas corpóreas (PEREIRA et al., 2011) identificando 

condições patológicas e apresentando as condições fisiológicas dos tecidos quando 

realizada de forma dinâmica (PEIXOTO et al., 2010). 
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 O exame ultrassonográfico por si só se torna muito subjetivo e individual o que 

faz com que venhamos a recorrer a técnicas mais específicas como o histograma que 

irá quantificar ecogenicidade e textura (VESCOVI et al., 2009) de uma região 

selecionada demonstrando a distribuição de frequência na intensidade de eco, 

mostrando assim a variação dos espectros de cinza que compõe a imagem da área 

selecionada. Essa escala de cinza começa no preto absoluto que é representado por 0 

(zero) e vai até 255 (duzentos e cinquenta e cinco) que é completamente branco 

(SANTOS et al., 2009).  

A ecogenicidade é quantificada a partir da quantidade de ecos que retornam ao 

transdutor (medida de Lmean) e a ecotextura é determinada pela quantidade de pontos 

luminosos que mais se repetem na região selecionada (medida de Nmost/Nall) e pela 

diferença de amplitude de ecos ultrassonográficos que retornam ao transdutor e 

formam a imagem selecionada (VESCOVI et al., 2009). O desvio padrão da amplitude 

do eco “STANDARD DEVIATION” (SD) constitui outro valor referente à ecotextura, 

devido ao fato de mensurar a amplitude que o eco variou. Quanto menor o valor SD 

mais homogênea é a imagem. Valores baixos do LMEAN apontam imagens mais 

escuras, e médias altas, correspondem à imagens mais claras. O eixo X do gráfico do 

histograma representa os níveis de cinza, e o eixo Y a quantidade de pixel para cada 

nível de cinza (SANTOS et al., 2009). Este tipo de análise pode dar informações úteis 

sobre a estrutura e condições funcionais do órgão (SILVA et al., 2015b). 

O histograma está disponível em muitos modelos comerciais de aparelhos 

ultrassonográficos, mas sua aplicação tem sido restrita ao meio acadêmico, 

necessitando de valores padronizados para uso na prática clínica. As confecções de 

protocolos experimentais são descritos tanto na medicina humana quanto na medicina 

veterinária (MONTEIRO et al., 2010). 

 

3. METODOLOGIA 

Participaram deste estudo 15 cadelas de raças distintas, com idade entre 6 

meses e 10 anos, diagnosticadas com piometra, provenientes da rotina do Hospital 

Escola Univértix de Matipó, e 6 cadelas hígidas foram utilizadas como grupo controle, 

entre o período de julho de 2015 e março de 2017.  

Foram utilizadas imagens ultrassonográficas longitudinais do córtex dos rins 

esquerdo e direito, de cadelas que foram diagnosticadas com piometra e que estão 
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registradas no aparelho de ultrassom do Hospital Veterinário. As cadelas hígidas 

passaram por ultrassonografia para obtenção de imagens longitudinais do córtex renal 

esquerdo e direito de cada uma. Posteriormente foram realizados os histogramas das 

imagens, análise comparativa e verificado o grau de acometimento do rim das cadelas 

doentes, com o objetivo de se obter valores que possam sugerir variações na 

ecogenicidade do parênquima renal, evitando dessa forma a subjetividade da avaliação 

ultrassonográfica (BELOTTA et al., 2014). 

Para a avaliação ultrassonográfica renal das cadelas hígidas foi utilizado um 

aparelho de ultrassom portátil (Modelo: MindRay Z6 Vet) (FIGURA 2), com transdutor 

linear reto e linear convexo de 7,5MHz de frequência, sendo os animais mantidos em 

decúbito dorsal e contidos manualmente, sem utilização de tranquilizantes. Para 

avaliação da ecogenicidade do córtex renal (CR), foi realizada a tricotomia abdominal, e 

então aplicada uma camada de gel de carboximetilcelulose sobre a topografia renal na 

região hipocondríaca direita onde se encontra o rim direito, e na região lateral esquerda 

onde se encontra o rim esquerdo, o transdutor foi posicionado longitudinalmente ao 

maior eixo, sendo realizada a varredura eletrônica no plano sagital (FIGURA 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Aparelho de ultrassom portátil (Modelo: MindRay Z6 Vet) do Hospital Escola Veterinário da 
Faculdade Univértix. 



279 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A: Corte longitudinal de rim direito de cadela hígida. B: Corte longitudinal de rim esquerdo de 
cadela hígida. C: Corte longitudinal de rim direito de cadela com piometra. D: Corte longitudinal de rim 
esquerdo de cadela com piometra. Imagens ultrassonográficas obtidas do aparelho de ultrassom Mindray 
Z6 Vet, utilizando-se as probes convexa e linear reta com frequência 7,5 mHz. 

 

Para minimizar as variáveis que poderiam interferir nos resultados, todas as 

varreduras foram realizadas pelos mesmos operadores e o aparelho de ultrassom 

calibrado da mesma forma quanto ao posicionamento do foco principal e a intensidade 

de brilho e contraste. As imagens capturadas foram transferidas para um dispositivo 

móvel de armazenamento, e posteriormente foram analisadas em computador por meio 

da extensão CollorZilla para o navegador Google Chrome e do site Binary Hex 

Converter (http://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter). 

Para elaboração do histograma, foram selecionadas três áreas de interesse em 

cada plano longitudinal de varredura dos rins de cada animal, sendo um ponto em terço 

cranial, um ponto em terço médio e uma em terço caudal do córtex renal. Ao final foi 

calculada a média das três aferições. A delimitação foi realizada utilizando área 

selecionada com o posicionamento do cursor. A escala utilizada para mensurar o 

percentual de tonalidade de cinzas (intensidade de pixels da imagem) deve variar de 0 
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a 12705787, indicando respectivamente, imagem totalmente anecóica e imagem 

hiperecogênica.  

Para avaliação estatística foi realizado teste t pareado para comparação das 

médias entre as amostras do grupo controle e do grupo teste. As análises foram 

realizadas utilizando o pacote estatístico Microsoft Office Excel 2007, com nível de 

significância mínima de 5% (p<0,05). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo Belotta (2014), o histograma avalia a ecogenicidade do parênquima 

dos órgãos abdominais para se obter valores que possam sugerir alterações. O objetivo 

desta técnica é quantificar os níveis de cinza ultrapassando a barreira da subjetividade 

do exame ultrassonográfico (VESCOVI et al., 2009).  

A avaliação das imagens obtidas por meio da técnica de histograma demonstrou 

que não houve diferença estatística (p<0,05) entre os valores médios de ecogenicidade 

do grupo composto por animais saudáveis e do grupo de animais doentes nas regiões 

de polo cranial e polo caudal de rim esquerdo e rim direito. Os valores de 

ecogenicidade de terço médio de rim esquerdo também não apresentaram diferença 

estatística (TABELAS 1, 2 e 3). 

 

Tabela 1: Médias globais de ecogenicidade de rim direito. 

  Rim direito 

 Polo Cranial Polo caudal Média global 

Doentes 1623109,833a 1842419,833a 1396460,722a 

Saudáveis 2215307,333a 2044210,867a 2159737,178a 
a – valores seguidos por letras diferentes diferem estatisticamente (p<0,05). 
 
 

Tabela 2: Médias globais de ecogenicidade de rim esquerdo. 

  Rim esquerdo 

 Polo Cranial Polo caudal Média global 

Doentes 2379729,333a 1469636a 1820488,833a 

Saudáveis 2443389,733a 1750489,733a 2086679,578a 
a – valores seguidos por letras diferentes diferem estatisticamente (p<0,05). 
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Tabela 3: Médias globais de ecogenicidade de terço médio de rim esquerdo. 

 Rim esquerdo 

 Terço médio 

Doentes 1612101,167a 

Saudáveis 2066159,267a 
a – valores seguidos por letras diferentes diferem estatisticamente (p<0,05). 

 

Apesar de não haver diferença estatística no presente trabalho, o histograma 

tem se revelado uma ferramenta muito eficaz na percepção de alterações que o exame 

ultrassonográfico não é capaz de detectar. O ultrassom é um procedimento que permite 

visualizar indicativos de doenças renais, como: aumento ou diminuição da 

ecogenicidade do córtex renal, perda de definição corticomedular, contornos 

irregulares, dimensões alteradas e presença de sinal de margem ou banda (SILVA, et 

al., 2008). Porém o exame ultrassonográfico simples, sem avaliação Doppler, não é 

capaz de perceber as variações iniciais decorrentes do envolvimento renal na piometra. 

Por meio da avaliação Doppler pode-se avaliar a hemodinâmica do fluxo sanguíneo dos 

rins e a anatomia em tempo real (SANTOS et al., 2013). 

A avaliação Doppler se mostrou precoce em experimento conduzido por Bragato 

(2015), revelando alterações precoces dos índices Doppler, tais como índices de 

resistividade (IR), pulsabilidade (IP), pico da velocidade sistólica, do final da velocidade 

diastólica e a da média de tempo máximo de velocidade. 

A ultrassonografia junto ao histograma não foi eficiente na detecção de 

alterações estruturais, porém exames laboratoriais como hemograma completo e 

bioquímico sérica são capazes de detectar alterações funcionais decorrentes de 

glomerulopatias, como: leucocitose, neutrofilia com desvio a esquerda e azotemia renal 

(CAMPOS et al., 2016). 

Em um estudo avaliando 351 cadelas diagnosticadas com piometra, dentre elas, 

132 animais apresentaram creatinina ≥ 2,4 mg/dL e/ou ureia ≥ 80 mg/dL e/ou aumentos 

relativos de 100% de creatinina e/ou ureia séricas, sendo que 81 apresentaram estas 

alterações no momento do diagnóstico; 39 cadelas 24 horas após a OSH e apenas 12 

na remoção da sutura cutânea, demonstrando o impacto da piometra sobre o 

funcionamento renal a curto e a longo prazo (FERREIRA et al., 2010). 

Segundo Kealy et al., (2012) glomerulonefrite de origem aguda ou crônica pode 

vir a apresentar na ultrassonografia halos de maior ecogenicidade na parte externa da 
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medula ou na junção cortico-medular, entretanto no presente trabalho não foram 

descritas alterações compatíveis com a relatada na literatura. 

A avaliação ultrassonográfica por meio de histograma na região de terço médio 

do rim direito demonstrou diferença estatística entre as médias avaliadas de cadelas 

com piometra e saudáveis (TABELA 4).  

 

Tabela 4: Médias globais de ecogenicidade de terço médio de rim direito que demonstrou diferença 

estatística. 

 
 
 
 
 
 
 

a; b – valores seguidos por letras diferentes diferem estatisticamente (p<0,05). 

 

Apesar de a ultrassonografia ser uma excelente ferramenta na avaliação 

dinâmica de diversas estruturas, ela apresenta como uma desvantagem a possível 

interferência de artefatos que podem se formar na imagem por diversos motivos, não 

traduzindo de forma fiel a real imagem. Alguns dos motivos de se ocorrer esse tipo de 

situação é incidir o feixe de ultrassom em ângulo incorreto, presença de gás, ou áreas 

mineralizadas, entre outros motivos (KEALY et al., 2012). A diferença estatística neste 

trabalho pode-se dever a artefatos ultrassonográficos, pois se obteve em uma das 

imagens analisadas um sombreamento acústico (FIGURA 3).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rim direito 

 Terço médio 

Doentes 723852,5a 

Saudáveis 2219693,333b 
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Figura 3: Corte longitudinal de rim direito de cadela hígida. Imagem com artefato de sombra acústica de 
terço médio. 

Para minimizar a ocorrência de artefatos deve-se proceder com tricotomia e 

limpeza de pele bem feita, o uso abundante de gel, para um bom contato acústico para 

a formação de uma melhor imagem. A manipulação habilidosa e a experiência do 

ultrassonografista também são fatores que contribuem para a diminuição deste tipo de 

interferência (CARVALHO, 2004). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo não foram detectadas diferenças estatísticas na avaliação de 

córtex renal de cadelas com piometra em comparação à cadelas saudáveis por meio do 

histograma. Diante das análises feitas das imagens ultrassonográficas através do 

método de histograma e dos resultados estatísticos, é possível concluir que são 

necessárias mais investigações, visando diminuir interferências como artefatos e 

aumentar o número de animais avaliados para determinar a real eficiência do 

histograma no diagnóstico precoce de afecções renais. 
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RESUMO 

O abdome agudo equino ou síndrome cólica é uma das principais condições que requerem 
atendimento de emergência na espécie equina, caracterizada por um conjunto de sinais 
clínicos que refletem a dor relativa ao trato gastrointestinal ou anexo, sendo desencadeada por 
diversos fatores como produção excessiva de gases, fermentação de alimentos, obstruções e 
torções intestinais. As intussuscepções são acidentes intestinais incomuns que podem 
desenvolver-se espontaneamente ou de forma secundária a distúrbios de motilidade intestinal 
causado por enterites e infecções por helmintos. O objetivo desse trabalho é descrever o 
atendimento clínico e tratamento cirúrgico de uma potra referenciada ao Hospital veterinário da 
Univértix com sinais clínicos de cólica por intussuscepção secundária ao parasitismo por 
Parascaris equorum. 
PALAVRAS-CHAVE: Ascarídeos; Cólica equina; Manejo; Obstrução. 
 
1. INTRODUÇÃO  

As afecções que compreendem o sistema digestório de equinos, tais como cólica, 

diarreias e as enterotoxemias equivalem a 50% dos atendimentos clínicos em equinos que 

resultam em morte (LARANJEIRA et al., 2009). 

Os equinos possuem particularidades anatômicas que em conjunto com falhas no 

manejo vão predispor a alterações morfológicas e fisiológicas do aparelho digestório 

responsáveis por sinais de dores abdominais intensas, conhecidas como abdômen agudo ou 

síndrome cólica (DI FILIPPO et al., 2009).  

A cólica por relacionar fatores de natureza e grandeza distintos apresenta patogenia 

variável desde um distúrbio passageiro à episódios de difícil resolução constituindo assim uma 

afecção severa e comum na clínica de equinos (DI FILIPPO et al., 2010). 

Diversos fatores podem estar relacionados à síndrome cólica, tais como produção 

excessiva de gases no estômago, fermentação de alimentos, obstruções e torções intestinais 

(FRANCELLINO et al., 2015).  

Frequentemente outros fatores como alterações no manejo, na atividade física, ou dieta, 

infestações parasitárias e fatores intrínsecos como sexo, raça, idade tornam o equino 

predisposto à episódios de cólica (LARANJEIRA et al., 2008). 

A intussuscepção é definida como a invaginação de um segmento intestinal 

(intussuscepto) e seu mesentério, no lúmen do segmento distal adjacente (intussuscepiente). 

Esta invaginação pode causar obstrução parcial ou completa do lúmen de ambos os 

segmentos.  Quanto maior o comprimento do intussuscepto maior a compressão dos vasos 

sanguíneos o que resulta em congestão vascular e edema levando a uma ocasional necrose 

isquêmica da parede intestinal (PIEREZAN, 2009).  
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 A intussuscepção é uma afecção grave e ocorre com maior frequência em potros. Sua 

etiologia está relacionada a variações no peristaltismo provocado por enterites, infestações por 

ascarídeos, mudanças repentinas na dieta e neoplasias intraluminais (PIEREZAN, 2009).  

O Parascaris equorum, é um parasito do intestino delgado de equinos, sobretudo potros e 

cavalos jovens, que se alimenta do conteúdo intestinal de forma passiva, levando a quadros 

clínicos bastante severos, associados à obstrução e/ou perfuração do intestino que pode 

conduzir à morte (FLORES et al., 2014). A falha no manejo adequado quanto à vermifugação 

geralmente está associada à intussuscepção (DIAS et al., 2013), o que justifica a importância 

do relato. 

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de intussuscepção jejunojejunal 

secundária à infecção por Parascaris equorum em uma potra encaminhada à clínica de 

grandes animais do Hospital Veterinário Vértice – Univértix. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Síndrome cólica 

A síndrome cólica ou abdômen agudo equino é caracterizado por episódios de dor 

abdominal e é uma das principais condições que requerem atendimento na clínica médica de 

equinos (LARANJEIRA et al., 2008; MACHADO et al., 2011; PESSOA et al., 2012). Devido ao 

elevado custo com o tratamento e possibilidade de morte dos animais, a cólica é responsável 

por grandes perdas econômicas na equideocultura (LARANJEIRA et al., 2008; PESSOA et al., 

2012).  

Fatores relacionados ao tipo de manejo, restrição de atividades físicas, dieta a base de 

concentrados, volumosos de baixa qualidade, privação de água, transporte, estresse e 

confinamento vão ter influência fundamental sobre a fisiologia e funcionamento do aparelho 

digestório (LARANJEIRA et al.,2008).  

Boa parte das dores abdominais são provenientes de distúrbios gastrointestinais e outra 

parte relacionada a distúrbios em outros órgãos que desencadeiam a síndrome cólica 

(MACHADO et al., 2011), sendo as cólicas de origem gastrointestinal as mais comuns 

(LARANJEIRA et al., 2008).  

Os fatores que desencadeiam a síndrome cólica são muitos e entre as principais causas 

de cólica em equinos, podemos citar as obstruções simples por compactações intraluminais, 

por corpos estranhos e parasitoses. Além das cólicas por obstruções estrangulativas, onde há o 

compromisso arteriovenoso das alças intestinais devido à ocorrência de encarceramentos, 

vólvulos e intussuscepções, há também aquelas de origem funcional, ocasionadas também 

pelo uso de fármacos que afetem a função do aparelho digestório e a motilidade intestinal 

(PESSOA et al., 2012).  
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Os sinais clínicos que aparecem de maneira geral são devidos ao aumento de pressão 

intra-luminal, de alterações de posicionamento das alças, contrações espasmódicas ou 

alterações inflamatórias causadas por obstruções ou fermentações indesejadas de alimentos 

(MACHADO et al., 2011) podendo envolver diferentes porções do aparelho digestório, com ou 

sem estrangulamento vascular (LARANJEIRA et al., 2008). A síndrome cólica normalmente ao 

se agravar, leva a um quadro de insuficiência circulatória aguda denominada choque, 

secundária a isquemia intestinal e endotoxemia (MACHADO et al., 2011). 

 

2.2. Epidemiologia 

As afecções do sistema digestório de equinos, tais como cólicas, diarreias e as 

enterotoxemias equivalem a 50% dos atendimentos clínicos em equinos, que resultam em 

morte (DI FILLIPO et al., 2010). As cólicas apresentam alta incidência e alta letalidade 

passando de 13% em casos sem indicação de tratamento cirúrgico e até 31% para casos com 

indicação cirúrgica (LARANJEIRA et al., 2008).  

Em estudo epidemiológico, Pierezan (2009) ao avaliar relatórios de necropsia de 79 

animais afirmou que as patologias do aparelho digestório são as principais causas de morte em 

equinos, com cerca de 21,5% (17/79) devido alterações de posicionamento dos intestinos e 

seguidas de 17,7% (14/79) de obstruções e compactações. 

 

2.3. Cólicas em potros 

As alterações que envolvem o Trato Gastrointestinal (TGI) em potros são comuns e de 

grande relevância, pois apresentam um grande desafio para o clínico devido às restrições 

físicas na avaliação clínica de potros, que pelo tamanho impossibilita o exame transretal, 

importante auxílio diagnóstico e pela rápida degradação fisiológica causada por estas 

patologias nessa população específica. As causas mais comuns de cólica em potros são a 

retenção de mecônio, seguida de úlceras gastroduodenais, frequente em lactentes, diarreias, 

coprólitos ou fecalomas de cólon menor e as obstruções parasitárias principalmente no 

intestino delgado (RIZZONI et al., 2012; MELO et al., 2007). 

Os potros possuem um baixo limiar de dor em relação a equinos adultos, apresentando 

de forma mais rápida sinais clínicos intensos do que animais mais velhos. A rápida distinção 

entre a necessidade de tratamento clínico ou cirúrgico é fundamental para a sobrevida do potro, 

pois ele apresenta poucas reservas para suportar as alterações cardiovasculares e metabólicas 

que estão associadas às disfunções intestinais graves (MELO et al., 2007). 

 

2.4. Parascaris equorum  
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O Parascaris equorum é um verme nematódeo pertencente à superfamília Ascaridoidea, 

localizam-se no intestino delgado dos equinos e asininos. Por serem extremamente grandes, 

robustos e esbranquiçados, dificilmente podem ser confundidos com outro parasita intestinal 

(TAYLOR et al., 2010). 

A infecção pelo P. equorum é relatada em diversos países e tem grande influência sobre 

o sistema de criação desses animais, já que além de comprometer seu desenvolvimento, 

principalmente de potros com um pouco mais de um ano de idade, pode leva-los a um estado 

de grande debilidade e morte. Sua importância se dá também pelo fato dos potros eliminarem 

por dia uma alta carga de ovos nas fezes. Esses ovos infectantes podem permanecer por muito 

tempo no solo, por essa razão, uma das principais fontes de infecção para os potros são as 

pastagens ou cocheiras utilizadas anteriormente por outros potros ou até mesmo pelas éguas 

(FRASER, 1996). Além disso, há estudos como o de Lindgren (2007), que afirmam que há uma 

lacto transmissão de mães também parasitadas. 

A transmissão por esse parasita é horizontal, e se dá pela ingestão de ovos presentes 

no ambiente. O ciclo de vida se caracteriza por ser de forma direta e migratória, iniciando 

quando os ovos da fêmea adulta atingem seu estágio infectante (L3), entre 10 a 14 dias no 

meio ambiente. Por volta de 48 horas após a ingestão e eclosão dos ovos, as larvas penetram 

a parede intestinal chegando até o fígado e após duas semanas elas chegam até os pulmões, 

migrando para os brônquios, traqueia (onde são deglutidas) e retornando ao intestino delgado 

(TAYLOR et al., 2010). 

Uma alta carga parasitária pode gerar em infecções intestinais graves sintomas 

alternados como: constipação, diarreia de odor fétido, possivelmente levando a cólica, pelos 

sem brilho, fraqueza e perda de peso. Durante a fase migratória o animal também poderá 

apresentar sintomas respiratórios como taquipneia, dispneia e tosse, acompanhados de febre 

(DURO, 2010). 

 

2.5 Aspectos clínicos das Intussuscepções 

Em potros, as intussuscepções de pequenos segmentos como íleoileais, podem causar 

cólicas recorrentes devido à obstrução parcial intermitente. Intussuscepções jejunais ou 

ileocecais envolvem segmentos maiores, causando obstrução completa e estrangulativa do 

lúmen intestinal Quanto maior o comprimento do intussuscepto maior a compressão dos vasos 

sanguíneos o que resulta em congestão vascular e edema levando a uma ocasional necrose 

isquêmica da parede intestinal (PIEREZAN, 2009).  

As obstruções estrangulativas têm necessidade de intervenção cirúrgica (LARANJEIRA 

et al., 2008), possuem maior gravidade dos casos e menor taxa de sobrevida (PAGLIOSA, 

2009). A ocorrência de obstruções estrangulativas em potros é baixa, com exceção da 
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intussuscepção e vólvulos do intestino delgado, que normalmente são secundárias às diarreias 

(MELO et al., 2007). Grande parcela dos casos de cólicas cirúrgicas devem-se as obstruções 

de delgado (LARANJEIRA et al., 2008). 

A intussuscepção é uma afecção grave e deve ser diagnosticada e tratada 

imediatamente com cirurgia antes que o dano torne-se irreversível. Na forma aguda, há dor 

abdominal de início súbito com progressão dos sinais de dor contínua e refratária ao uso de 

anti-inflamatórios. Na subaguda ocorre anorexia, depressão e dor persistente. Na sua forma 

crônica, os surtos são recorrentes de obstrução e causarão alterações compensatórias 

próximas ao jejuno, incluindo dilatações jejunais mesmo quando vazio espessamento da 

muscular e áreas de equimoses ao longo da borda antimesentérica (MELO et al., 2007). 

As intussuscepções de delgado podem ser jejunojejunal, jejunoileal e ílieoíleais. O 

envolvimento do jejuno compromete grande extensão do segmento o que resulta em obstrução 

completa, gerando desconforto abdominal agudo e progressivo, sinais toxêmicos e alterações 

cardiovasculares são encontrados e podem progredir de acordo com o envolvimento do 

intestino ou ruptura do mesmo (LEIRIA et al., 2016; PIEREZAN, 2009). 

Pouco ainda se sabe sobre a etiologia da intussuscepção, normalmente a relacionam 

com a motilidade anormal intestinal. Cavalos podem estar predispostos a intussuscepções 

provocadas por enterites devido a mudanças alimentares rápidas ou parasitismo intenso de 

ascarídeos como exemplo o Parascaris equorum, corpos estranhos, arterite mesentérica e 

neoplasias intraluminais (NELSON et al., 2012). 

Os sinais clínicos podem varias desde dores abdominais leves e intermitentes com 

diminuição do apetite à quadros de cólica severa com desidratação grave devido à obstrução 

completa do delgado. Os sinais clínicos vão depender da extensão da lesão e localização. 

Cavalos com intussuscepções crônicas podem apresentar uma diminuição no apetite, produção 

fecal e pirexia, dificultando o diagnóstico (NELSON et al., 2012). 

Comumente na clínica observa-se uma forma aguda onde o animal manifesta sinais de 

desconforto abdominal moderado a acentuado e uma forma crônica em que o paciente 

apresenta desconforto abdominal intermitente, com redução do peso corporal e anorexia 

(PIEREZAN, 2009). 

O diagnóstico é baseado no histórico e nos sinais clínicos apresentados. A 

ultrassonografia transabdominal é potencialmente útil, apesar da sensibilidade normalmente ser 

baixa, porém a visualização de uma imagem do tipo “alvo” observada no exame complementar, 

define normalmente o diagnóstico final de intussuscepção (NELSON et al., 2012). 

Devido limitações na avaliação de abdômen agudo em potros por meio de palpação 

transretal, a ultrassonografia transabdominal torna-se um exame de imagem valioso por ser 

uma técnica não invasiva e dinâmica. Sua avaliação é realizada por meio do conhecimento 
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topográfico, tamanho, características anatômicas, conteúdos intraluminais e motilidade 

(AMARAL, 2014). 

A intervenção cirúrgica é sempre necessária em casos de intussuscepções, sendo a 

ressecção e anastomose do segmento intestinal muitas vezes indicada devido à desvitalização 

da alça intestinal, sendo nos casos de encarceramento terminantemente desaconselhado o 

desencarceramento do intussuscepto (NELSON et al., 2012; PIEREZAN, 2009). 

As complicações associadas à intussuscepção no intestino delgado incluem 

frequentemente a apresentação de íleo adinâmico acompanhado de refluxo enterogástrico no 

pós-operatório imediato, podendo estender-se durante 48 horas ou mais, além de cólicas 

recorrentes, diarreias, aderências, febre, taquicardia, infecção incisional e peritonite, que 

podem suscitar a necessidade de relaparotomia ou mesmo a eutanásia do paciente em casos 

muito graves (NELSON et al., 2012). 

A terapia vai ser determinada de acordo com a necessidade de cada caso. Em casos 

em que houver hipovolemia deve ser feita sua correção com uso de cristaloides, que podem ser 

associados à terapia com pró-cinéticos em infusão contínua para o tratamento do íleo 

adinâmico, frequentemente observado nos pacientes atendidos tardiamente, nos quais se 

verifica inflamação difusa e extensa do intestino delgado distante dos segmentos eleitos para 

enterectomia (NELSON et al., 2012). 

A lavagem peritoneal pode ser indicada em casos de peritonite, com uso intraperitoneal 

de soluções cristaloides de forma abundante, associadas ou não a antibióticos pela mesma via. 

E deve se fazer o uso de terapia medicamentosa adicional conforme necessário: analgésicos, 

antimicrobianos, agentes pró-cinéticos, nutrição clínica, entre outros (NELSON et al., 2012). 

O prognóstico vai ser dependente de fatores como a extensão do comprometimento 

intestinal, duração do quadro clínico, viabilidade do intestino e o estado de saúde do paciente 

no momento da cirurgia. Quanto maior a extensão da lesão desenvolvida pela intussuscepção, 

pior o prognóstico. Em intussuscepções de delgado, acima de 50% dos pacientes sobrevivem 

por muito tempo e retornam a função normal do intestino (NELSON et al., 2012). 

 

3. RELATO DE CASO 

Um equino de 2 meses de idade, fêmea, de 83 kg da raça Mangalarga Marchador foi 

encaminhada para a clínica de grandes animais do Hospital Veterinário Vértice - UNIVÉRTIX 

apresentando sinais de desconforto abdominal agudo.  

Durante a anamnese o proprietário relatou que a potra apresentou sinais de dor 

abdominal de inicio súbito e intermitente e anorexia desde a manhã do dia do encaminhamento, 

com a intenção de controlar a dor havia sido administrado 3 ml de Buscofin (dipirona associada 

à hioscina) pela via intravenosa ainda na propriedade, sem melhora do quadro clínico. Sua 
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alimentação consistia em leite materno e capim picado e não havia histórico sanitário de 

vermifugação e vacinação do animal. 

Ao exame clínico o paciente apresentava frequência cardíaca (FC) de 110 batimentos 

por minuto (bpm), frequência respiratória (FR) de 40 movimentos respiratórios por minuto 

(mpm), temperatura retal de 38.4°C, tempo de preenchimento capilar maior que 3 segundos, 

mucosas orais e oculares congestas e ausência de motilidade intestinal com discreta distensão 

abdominal, demonstração constante de dor intensa e reluta para permanecer em estação ao 

exame clínico.  

Realizou-se antissepsia para coleta da amostra de sangue para análise de hemograma 

completo, o qual revelou uma anemia moderada normocítica e hipocrômica e uma leucocitose 

discreta por neutrofilia com linfopenia e monocitopenia.  

Foi realizada tricotomia na região da jugular externa direita, antissepsia local, e acesso 

venoso com o cateter 18 Gauge Neodelta, para o início da fluidoterapia com solução de Ringer 

Lactato para corrigir a hidratação.  

Devido a existência persistente de sinais de dor intensa e contínua, foram administrados 

em sequência na tentativa de controlar a dor abdominal os fármacos Buscofin (dipirona e 

hioscina) na dose de 25mg/kg por via intravenosa (IV), depois de algum tempo Flunixin 

meglumine na dose de 1,1 mg/Kg/IV e em seguida Detomidina na dose de 20 mcg/kg/IV, 

conseguindo-se por fim controlar a dor abdominal. Após a sedação, com auxilio de sonda 

nasogástrica foi feita a lavagem estomacal e observada a presença de nematódeos Parascaris 

equorum. 

Com o auxílio de um aparelho ultrassom Z6 VET MINDRAY e probe convexa na 

frequência de 5,0 MHz e álcool 70%, foi realizada a ultrassonografia transabdominal. O exame 

de imagem revelou muitos segmentos distendidos do intestino delgado, ausência de motilidade 

e dois pontos específicos na imagem como “alvo”, com estrutura intestinal sobreposta 

aumentando a suspeita diagnóstica de um caso de intussuscepção. Então foi feita uma ampla 

tricotomia desde o inicio do púbis até o processo xifoide, realizada a lavagem dos cascos e 

boca, e em seguida a paciente foi encaminhada à sala de indução, posteriormente para o bloco 

cirúrgico para celiotomia exploratória. 

A antibioticoterapia profilática consistiu na administração de Gentamicina na dose de 6,6 

mg/kg pela via intravenosa (IV) previamente à administração da medicação pré-anestésica 

(MPA). A MPA consistiu na administração de Detomidina na dose de 20mcg/kg/IV. A indução 

anestésica foi feita com cetamina 2,2 mg/kg/IV, seguida de intubação oro-traqueal, manutenção 

anestésica inalatória (Isoflurano) e aporte ventilatório mecânico em decúbito dorsal.  

Durante todo o procedimento cirúrgico a manutenção anestésica foi realizada com 

anestesia inalatória associada de infusão continua de lidocaína (0,03mg/kg/min/IV), cálcio 
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(5ml/IV/hora) e cloreto potássio (0,03 MEq/kg/h), além de infusão contínua de fluidos 

cristaloides na taxa de 10ml/kg/hora e de Cloridrato de Dobutamina para o controle da pressão 

arterial. 

Foi realizada a antissepsia da pele com iodo-povidona e álcool, rotina em casos de 

cólica, seguida de colocação dos panos de campo. O campo cirúrgico foi preparado seguindo 

as técnicas assépticas cirúrgicas, em seguida, a pele do abdomen foi coberta com um campo 

cirúrgico estéril. A pele não preparada e as bordas do campo cirúrgico foram cobertas com 

panos de campo estéreis.  

A celiotomia foi feita através de uma incisão mediana que se estendeu cranialmente ao 

umbigo cerca de 15 cm de comprimento, aprofundando-se ao tecido subcutâneo. Após a 

hemostasia dos vasos da derme, foi incisada a linha alba, seguida da difusão romba do tecido 

adiposo retroperitoneal, apreensão do peritônio, que foi elevado com auxílio de uma pinça Allis 

e incisado com tesoura Metzenbaum curva.  

Após abertura da cavidade abdominal, procedeu-se a descompressão das alças 

intestinais com auxilio de aspirador cirúrgico e agulha 40x12, permitindo-se então a exploração 

de toda a cavidade abdominal e intestino delgado, visualizando-se a intussuscepção 

jejunojejunal de aproximadamente um metro de comprimento.  

Após as ligaduras de 3 arcos mesentéricos, este foi dissecado para melhor exposição e 

isolamento do segmento a ser excisado com uso de compressas umidificadas com solução de 

Ringer lactado. A porção imediatamente oral à intussuscepção foi apoiada em uma mesa 

auxiliar para enterotomias e uma incisão de 4 cm na borda antimesentérica do mesmo foi 

realizada para permitir a ordenha e descompressão do segmento oral ao processo obstrutivo, 

quando notou-se a intensa presença da infecção pelo parasito Parascaris equorum.  

Grande quantidade da forma adulta do parasito foi ordenhada pela enterotomia do 

jejuno, que teve que ser ampliado devido obstrução recorrente em função da formação de 

êmbolos verminóticos que se formaram após a ordenha das secreções fluidas retidas. 

Após a descompressão e ordenha de secreções e de grande quantidade de parasitos, 

utilizaram-se drenos de Penrose para a oclusão dos segmentos proximal e distal à 

intussuscepção para garantir o não extravasamento de conteúdo intestinal durante a 

enterectomia. As bordas mesentéricas e antimesentéricas foram posicionadas com reparos de 

fios de Náilon 0, num ângulo de aproximadamente 45º em relação à borda mesentérica, para 

excisão do segmento afetado, gerando dois cotos terminais para a anastomose terminal 

jejunojejunal.  

Após aposição das bordas, duas suturas semi-circulares de início na borda mesentérica 

em direção à antimesentérica, cada uma em um antímero do intestino, com padrão Lambert 

contínuo foram realizadas com fio Poliglecaprone 2-0. Após a enteroanastomeose o defeito do 
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mesentério foi também corrigido com padrão de sutura Ford e fio Poliglecaprone 2-0. A alça foi 

lavada com soro aquecido e reposicionada. O restante do TGI também foi inspecionado, 

descomprimido e as alças reposicionadas. 

Previamente à celiorrafia, procedeu-se a infusão de 4 litros de soro Ringer Lactato 

aquecido, associados à heparina (20 UI/Kg), Dimetilssulfóxido (50mg/kg) e Gentamicina (2 

mg/kg) na cavidade peritoneal, afim de prevenir possíveis lesões inflamatórias, formação de 

aderências e peritonite séptica.  

A celiorrafia em três planos foi realizada, com sutura simples contínua em fio de náilon 

0,60 pela muscular, Sutura simples contínua em fio Poliglecaprone 2-0 no subcutâneo e sutura 

de Colchoeiro em fio Náilon 3-0 para dermorrafia. No período pós-operatório, imediato 

continuou-se a reposição de fluidos e a terapia de efeito procinético à base de lidocaína, cálcio 

e potássio até 6 horas pós-cirurgia.  

A antibioticoterapia consistiu na administração de penicilina 20.000 UI/kg por via intra-

muscular (IM) 2 vezes ao dia por 5 dias (BID), gentamicina 6,6 mg/kg/IV 1 vez ao dia diluído 

(SID) em 1 litro de soro Ringer Lactato por 3 dias, heparina 50 UI/kg por via subcutânea (SC) 

(BID) por 3 dias, Meloxican 0,6 mg/kg/IV (SID) por 5 dias, protetores de mucosa Omeprazol 4 

mg/kg por via oral (PO) (BID) por 15 dias, ranitidina 1,1 mg/kg/IV BID por 5 dias e 40 ml de óleo 

de canola (PO) (BID) durante toda internação.  

Foi realizada limpeza diária da ferida cirúrgica 2 vezes ao dia com clorexidina 2% e 

gaze, seguida de aplicação tópica de rifamicina spray e a colocação da cinta abdominal para 

proteção da ferida cirúrgica. 

A evolução clínica no período pós-operatório ocorreu de forma satisfatória e sem 

complicações. Seis horas após o ato operatório, na ausência de refluxo enterogástrico, a sonda 

foi retirada e já foi permitido à paciente mamar o leite materno à cada hora.  

Todos os parâmetros vitais mantiveram-se dentro da normalidade, com ausência de dor, 

presença de motilidade intestinal à auscultação, presença de apetite, comportamento ativo e 

ausência de refluxo. Após 48 horas, iniciou-se a realimentação com volumoso (pastejo de 

gramíneas e feno), apresentando a paciente defecação normal nesse período. Aos 15 dias de 

internação ocorreu a alta médica. 

 

4. DISCUSSÕES 

O atendimento clínico de potros muito jovens em síndrome cólica normalmente 

representa um desafio clínico para a obtenção do diagnóstico preciso de forma eficaz devido 

particularidades relacionadas ao tamanho dessa classe animal e às restrições aos métodos 

normalmente utilizados para elucidação do diagnóstico, como por exemplo, o exame transretal. 
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Sendo assim, um exame pormenorizado em todas as etapas, desde a anamnese até a 

solicitação de exames complementares se faz muito importante para se obter de forma rápida a 

indicação entre os tratamentos clínico ou cirúrgico.  

As informações coletadas na anamnese da paciente mostraram-se relevantes 

juntamente com o exame físico ao conduzir a suspeita clínica de parasistismo e 

intussuscepção, já que a paciente não havia sido, desde o nascimento, submetida à 

desparasitação e ter apresentado refluxo de P. equorum à sondagem nasogástrica.  

Outro aspecto importante do relato do curso da cólica ainda no haras que reforçou a 

necessidade de tratamento cirúrgico foi a dor intensa refratária ao uso de antiinflamatórios não 

esteroides (AINEs), que também foi observada em ambiente hospitalar, levando à necessidade 

de administrações seriadas de analgésicos de maior potência para o controle da dor.  

Segundo Fernandes (2009), a analgesia é um dos aspectos mais importante no 

tratamento de casos de cólica e pode ser alcançada por meio de fármacos de diversas classes, 

como a hioscina, que apresenta um efeito anticolinérgico de ação curta no relaxamento da 

parede intestinal e em combinação com a dipirona (Buscopan®) está indicada no tratamento da 

cólica espasmódica e por timpanismo, bem como dos casos ligeiros de obstrução por ingesta 

sendo que a ausência de resposta sugere a presença de um problema mais grave.  

A flunixina-meglumina é o AINE mais potente para o tratamento da dor abdominal e a 

administração de uma dose única (1,1 mg/kg) pode inibir a produção de prostaglandinas 

durante 8 a 12 horas (FERNANDES, 2009). 

A detomidina é um sedativo e analgésico mais potente que a xilazina que pode 

proporcionar uma interrupção completa da dor abdominal durante um período de até 3 horas, 

mascarando os sinais clínicos, sendo o único fármaco que foi efetivo em controlar a dor da 

paciente desse relato (FERNANDES, 2009). 

Além da dor, os parâmetros frequência cardíaca e frequência respiratória elevada acima 

do normal, têm correlação direta com a gravidade do quadro clínico e também justificaram a 

necessidade de intervenção cirúrgica (FERNANDES, 2009). 

O acesso venoso realizado com antissepsia cirúrgica e cateter de média permanência 

garantiu pleno acesso à via intravenosa durante todo o atendimento clínico, trans e pós-

cirúrgico, garantindo que todas as medicações, em especial as de potencial em causar 

tromboflebite, fossem administradas corretamente no leito vascular. Uma das complicações que 

aumentam a morbidade e que colaboram para o agravamento de afecções em quinos é a 

ocorrência de tromboflebites jugulares.  

Cavalos portadores de infecções do trato digestório e obstruções estrangulativas são 

susceptíveis ao desenvolvimento de distúrbios de coagulação que aumentam significativamente 

o risco de ocorrência de tromboflebites (BARBOSA et al., 2009), justificando a utilização dessa 
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técnica. Por se tratar de um potro jovem, a permanência do acesso venoso também facilitou o 

manejo do paciente, já que as frequentes administrações intravenosas dispensaram a 

venopunção constante, que causa desconforto e riscos adicionais de administrações 

perivasculares.  

A ultrassonografia transabdominal constitui grande auxílio ao diagnóstico de afecções 

do trato digestório de equinos ao permitir avaliar as faces parietais de vísceras de amplo lúmen, 

como os cólons, revelando alterações inflamatórias pelo espessamento de suas paredes, 

distúrbios posicionais nos casos de deslocamentos e encarceramentos, quadros obstrutivos ou 

funcionais do intestino delgado, entre outras possibilidades (SCHARNER et al.,2002).  

Para a elucidação do quadro da paciente considerou-se de grande valia na elucidação 

do diagnóstico, podendo ser observados uma sequência de anéis de intestino delgado 

distendido e em atonia e a característica imagem tipo “alvo”, gerada pela sobreposição das 

paredes dos segmentos intussuscepto e intussuscepiente.  

A importância desse exame nesse relato é reforçada em função do curto tempo de 

cólica, uma vez que não foi encontrado refluxo enterogástrico à sondagem nasogástrica, 

achado muito comum e indicativo de obstruções simples ou estranguladas de intestino delgado 

(FERNANDES, 2009). Dessa forma, o exame ultrassonográfico transabdominal também 

contribuiu para a rápida tomada de decisão e planejamento cirúrgico adequado.  

Potros com cólicas por obstruções estrangulativas desenvolvem alterações 

cardiovasculares intensas, estão propensos ao choque e são especialmente sensíveis à 

anestesia geral. Portanto, o protocolo anestésico visou causar mínima depressão 

cardiorrespiratória, com a utilização de baixas doses de α-agonista na MPA e ciclohexamina 

para indução, como preconiza Cruz (2011).  

Para analgesia, diminuição da Concentração Alveolar Mínima (CAM) de Isoflurano e 

efeito pró-cinetico, instituiu-se a infusão contínua de Lidocaína e eletrólitos, o que propiciou 

relaxamento muscular adicional durante a manipulação cirúrgica e contribui para amenizar os 

efeitos depressores do Isoflurano, que apesar de proporcionar plano anestésico adequado, 

causa depressão da função cardiovascular, hipotensão e redução do débito cardíaco de forma 

dose dependente (DÓRIA, 2006). A infusão contínua de baixas doses de Dobutamina também 

foi necessária como auxílio à manutenção da pressão arterial, mostrando-se como recurso 

terapêutico eficiente. 

Durante a celiotomia, vários recursos de técnica operatória foram empregados no 

tratamento da condição, podendo-se destacar alguns pela relevância em atenuar possíveis 

complicações no trans e pós-cirúrgico. A drenagem de todo o conteúdo gasoso por meio de 

aspirador cirúrgico sempre deve constituir primeira prioridade e previne manipulação excessiva 

das alças, diminui a pressão transmural de forma rápida, aumenta o espaço para manobras na 
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cavidade e suprimi a necessidade de ordenha de conteúdo gasoso de intestino delgado em 

sentido aboral, o que acarreta no desenvolvimento de lesões adicionais pela laboriosa 

manipulação das alças (MORA, 2009). 

Outros aspectos importantes de técnica cirúrgica empregados durante a enterectomia 

incluíram a utilização de drenos de penrose em detrimento das pinças coprostáticas para 

oclusão dos lúmens dos segmentos anastomóticos, prática que aproveita a textura e 

elasticidade do látex para minimizar as lesões intestinais até a conclusão das suturas da 

anastomose.  

Também o ângulo de 45 graus na ressecção dos segmentos, associado ao uso de um 

único plano de sutura invaginante, foram eficientes em prevenir estenoses da anastomose, 

tendo também o efeito de diminuir a possibilidade do desenvolvimento de isquemia e 

deiscências da sutura em especial na borda antimesentérica do intestino, que são 

complicações frequentes como descrito por Mena (2006), que ainda relata a ocorrência de 

aderências, necrose do segmento preservado, extravasamento do conteúdo intestinal e 

peritonite séptica. 

Outra possível complicação frequente nas anastomoses de intestino delgado em potros 

é a formação de aderência (PALMA et al., 2005), motivo pelo qual optou-se pela repleção do 

abdômen com solução cristaloide, afim de afastar-se as superfícies intestinais com potencial 

para formação de aderências, associada à infusão de heparina intraperitoneal, para controle 

dos mecanismos de coagulação. No período trans-operatório não foram observados sinais 

clínicos ou indícios de imagem em avaliações ultrassonográficas subsequentes que indicassem 

a formação de aderências. 

A terapêutica empregada durante o período pós-operátório objetivou a prevenção de 

possíveis infecções peritoneais e de sítio cirúrgico, prevenção da toxemia, proteção das 

mucosas e retorno à função intestinal. O uso da associação gentamicina e penicilina, 

juntamente aos cuidados tópicos dispensados à ferida cirúrgica, mostraram-se eficientes na 

prevenção de infecções, já que a paciente não demonstrou sinais clínicos típicos dessa 

ocorrência e nem efeitos colaterais ocasionais em função do uso de antibióticos, como as 

diarreias, sendo portanto um protocolo seguro para o caso relatado.  

A terapia procinética também se mostrou eficiente ao proporcionar breve retorno da 

função intestinal que possibilitou a precoce realimentação da paciente. Segundo Sartori (2014), 

a lidocaína apresenta efeito analgésico, procinético e propriedades anti-inflamatórias, sua 

administração por via intravenosa apresenta vantagens, em especial, pelo seu efeito 

citoprotetor da barreira epitelial e possibilidade de auxiliar na reoxigenação de tecidos 

submetidos a processos isquêmicos, na recuperação da motilidade e trânsito intestinal. 
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A reintrodução rápida da alimentação atua tanto como um estimulante intestinal de 

efeito procinético quanto constitui um meio de avaliação do progresso pós-cirúrgico (MORA, 

2009) e também serviu de parâmetro positivo para evolução do quadro da paciente, que 

recebeu alta no décimo quinto dia de internação sem ter apresentado complicações clínico-

cirúrgicas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tempo de cólica estrangulativa apresentado pela paciente, é certamente a mais 

relavante consideração a ser feita nesse relato. Todos os cuidados e técnicas empregadas no 

tratamento da paciente desde sua admissão receberam um excelente adjuvante: o curto 

período desde o início da cólica até a celiotomia exploratória. Durante a celiotomia foi possível 

observar que apesar da intussuscepção estrangulativa, os segmentos instestinais e peritônio 

apresentavam-se saudáveis, livres de lesões e inflamação difusas. Tal achado facilitou a 

decisão pelas margens a serem excisadas e extensão da enterectomia, suficiente apenas para 

excisão da intussuscepção. Dessa forma, provavelmente os segmentos remanescentes não 

desenvolveram lesões tardias relacionadas às lesões de isquemia e reperfusão, precursoras da 

inflamação, disfunção e aumento da permeabilidade, condições essas de grande impacto 

sistêmico. 
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QUEIJOS MINAS FRESCAL COMERCIALIZADOS NA ZONA DA MATA MINEIRA 

 
Acadêmicos: Ellen Silvia Gomes e Sâmela Carine Araújo Braga  
Orientadora: Letícia Ferreira da Silva 
 
RESUMO 
O queijo Minas frescal é caracterizado por seu alto valor nutricional, sendo um dos 
produtos mais populares no Brasil. Por se tratar de um queijo fresco, é obrigatório o 
processo de pasteurização para garantir a eliminação de patógenos. Outro fator 
determinante para a qualidade e a segurança desse alimento são as boas práticas 
adotadas durante sua fabricação. Assim, objetivou-se com esse trabalho realizar 
análise comparativa entre a qualidade sanitária dos queijos Minas frescal industriais e 
artesanais comercializados na Zona da Mata mineira, a partir da pesquisa de Listeria 
spp. e da contagem de Staphylococcus coagulase positiva. Para isso, foram adquiridas 
cinco amostras de queijos industriais e cinco artesanais. As análises microbiológicas 
foram realizadas de acordo com a IN nº 62 de 26 de agosto de 2003 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As amostras industriais foram positivas somente 
para Listeria spp. (B e C), enquanto as amostras artesanais apresentaram resultados 
fora do padrão legislativo tanto para Staphylococcus coagulase positiva (F e J) quanto 
para Listeria spp. (F, H e J). Conclui-se, portanto, que os queijos industriais 
apresentaram qualidade superior aos artesanais, comprovando o maior controle 
processual adotado pelas indústrias de beneficiamento, além de demonstrar a 
importância da fiscalização veterinária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Doenças transmitidas por alimentos; produto pronto para o 
consumo; saúde pública. 
 

1. INTRODUÇÃO 

No ano de 2015, o Brasil produziu cerca de 35 bilhões de litros de leite. Do total 

produzido no país, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, 

46% do leite inspecionado e 60% do leite informal são direcionados exclusivamente à 

produção de queijos, tornando-o um dos principais derivados lácteos e com alta 

demanda de mercado, principalmente no Estado de Minas Gerais (SILVA, 2005; 

ZOCCAL, 2016). Dentro do comércio informal, comum em cidades interioranas, grande 

parte do leite é destinado ao preparo dos queijos Minas frescal, Minas padrão e 

muçarela (ZOCCAL, 2016). 

Entre os diferentes tipos de queijo, o Minas frescal se destaca como um dos 

mais populares e de maior aceitação comercial no Brasil (SILVA, 2005; SANGALETTI 

et al., 2009; SENGER & BIZANI, 2011). Por se tratar de um queijo fresco, é obrigatória 

a etapa de pasteurização ou tratamento térmico equivalente, de modo a garantir a 

inocuidade do produto final (BRASIL, 1997). Outro fator importante é a sua alta 
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umidade (BRASIL, 1997) que o torna altamente perecível (curta vida de prateleira), 

uma vez que predispõe o crescimento de microrganismos deteriorantes e patogênicos 

(FEITOSA et al., 2003; QUINTANA & CARNEIRO, 2007). 

O queijo fresco e úmido é, portanto, uma potencial fonte de patógenos 

causadores de doenças transmitidas por alimentos (DTAs), entre os quais já foram 

identificados Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes como responsáveis por 

surtos envolvendo esse alimento (FERNANDES et al., 2006; SILVA et al., 2011; 

VISOTTO et al., 2011). Entre as causas de contaminação por L. monocytogenes, tem-

se a fabricação de queijo a partir de leite cru, sendo possível também a contaminação 

após o tratamento térmico (SILVA et al., 2011). Já a presença de S. aureus nos 

alimentos, sugere a participação de manipuladores portadores (FERNANDES et al., 

2006). Outro ponto crítico a ser considerado durante a fabricação desse tipo de queijo é 

a temperatura de fabricação e armazenamento (SANTOS et al., 1995).  

Assim, os queijos inspecionados, por possuírem maior controle higiênico-

sanitário durante as fases de processamento, quando comparados aos artesanais, com 

a adoção das Boas Práticas de Fabricação pelas indústrias, reduzem drasticamente os 

índices de contaminação por microrganismos patogênicos, oferecendo, assim, menor 

risco de veiculação de DTAs (GRANDI & ROSSI, 2007). No entanto, o hábito de 

consumir leite e derivados não inspecionados ainda é uma prática comum da 

população brasileira, que tem origem no baixo nível cultural, ao julgar que os produtos 

de origem informal são, muitas vezes, superiores do ponto de vista sensorial e 

nutricional, em relação aos alimentos submetidos a processos tecnológicos (ALMEIDA 

et al., 2002). Com isso, maior atenção deve ser tomada pelas autoridades sanitárias, 

uma vez que tais produtos colocam em risco a saúde do consumidor, além de 

comprometerem a qualidade e prazo de validade dos produtos (LOGUERCIO & 

ALEIXO, 2001). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise comparativa entre 

a qualidade microbiológica dos queijos Minas frescal industriais e artesanais, 

comercializados na região da Zona da Mata Mineira, pela pesquisa de Listeria spp. e 

Staphylococcus coagulase positiva, visando verificar os possíveis perigos veiculados 

por esse derivado lácteo e sobre a importância da fiscalização veterinária. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

Atualmente existem cerca de 250 tipos de doenças alimentares que, em sua 

maioria, são causadas por microrganismos patogênicos (OLIVEIRA et al., 2010), sendo 

que esse espectro vem aumentando ainda mais nos últimos anos (BRASIL, 2010). 

Essas síndromes, conhecidas como Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), 

podem ser classificadas em três diferentes categorias: infecção, toxinfecção, e 

intoxicação alimentar (BRASIL, 2010). 

A incidência dessas doenças vem aumentando nos últimos anos e é influenciada 

pelo nível de educação e socioeconômico da população, assim como por fatores 

culturais (BRASIL, 2010; OLIVEIRA et al., 2010). Assim, as DTA são responsáveis por 

danos à saúde pública e perdas econômicas, principalmente em decorrência da 

retirada de lotes de alimentos contaminados do mercado (OLIVEIRA et al., 2010; 

MARCHI et al., 2011). Como consequência, esses surtos passaram a ser considerados 

Eventos de Saúde Pública de notificação compulsória imediata (BRASIL, 2016).  

Os sinais clínicos variam de acordo com o agente etiológico envolvido e podem 

variar de sintomas brandos a graves, demandando atenção médica e podendo culminar 

com a morte do paciente (BRASIL, 2010; MARCHI et al., 2011). A maioria dos casos 

caracterizam-se, no entanto, por baixas taxas de mortalidade (número de óbitos de 

uma determinada população) e letalidade (número de óbitos entre os portadores de 

uma doença – avalia a gravidade da doença) dependendo das condições dos 

pacientes. Embora todos sejam suscetíveis, crianças, idosos e indivíduos 

imunodeprimidos são mais sensíveis (BRASIL, 2010). 

A maior parte dos surtos está relacionada ao consumo de alimentos de boa 

aparência, com sabor e odor normais. Isso acontece porque a dose infectante dos 

patógenos alimentares geralmente é inferior à quantidade de microrganismos 

necessários para deteriorar os alimentos, o que dificulta a busca dos alimentos 

responsáveis. Alimentos com características organolépticas alteradas dificilmente 

causam DTA, uma vez que são naturalmente rejeitados pelo consumidor (OLIVEIRA et 

al., 2010). 

Entre os alimentos mais relacionados nos referidos surtos, destacam-se os 

produtos de origem animal como o frango, a carne e seus produtos derivados e o leite e 

os produtos lácteos (BRASIL, 2010; OLIVEIRA et al., 2010; SILVA et al., 2010).  
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Apesar da grande diversidade de doenças associadas à ingestão de alimentos 

contaminados, a real magnitude do problema ainda é desconhecida seja pela 

deficiência dos serviços de notificação, seja pelo fato de apenas uma parte dos doentes 

procurarem pelo serviço médico, em decorrência de sinais clínicos mais brandos 

(BRASIL, 2010; OLIVEIRA et al., 2010). Contudo, segundo os dados mais recentes 

divulgados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a Região 

Sudeste foi responsável pela maior parte dos surtos notificados no país entre janeiro de 

2007, a maio de 2017, sendo que o leite e seus derivados foram responsáveis por 2,8% 

dos casos nesse período (BRASIL, 2017). 

Outra deficiência apresentada pelo Serviço de Vigilância de Doenças 

Transmissíveis é exatamente a identificação dos agentes etiológicos envolvidos nos 

surtos; prova disso é que dos 7.170 surtos notificados nos últimos dez anos, 70,6% não 

culminaram com o isolamento do patógeno responsável. Dos casos identificados, as 

bactérias foram responsáveis por quase a totalidade, correspondendo a 95,9% destes 

(BRASIL, 2017). 

 

2.2 Staphyloccocus COAGULASE POSITIVA 

As bactérias pertencentes ao gênero Staphylococcus são cocos Gram-positivos, 

com aproximadamente 1 µm de diâmetro, que formam arranjos semelhantes a cachos 

de uva. São imóveis, não formadoras de esporos e oxidase negativa. A maioria é 

anaeróbia facultativa e catalase-positiva. Entre os estafilococos existem aqueles que 

são também coagulase positiva (S. aureus subsp. aureus, S. intermedius e S. hyicus); 

essa produção de coagulase está relacionada à patogenicidade dessas bactérias, 

tornando-as capazes de causarem doenças nos homens e nos animais (QUINN, 2005). 

O termo estafilococos coagulase positiva ganhou atenção nos últimos anos, 

quando novas espécies de Staphylococcus (S. hyicus e S. intermedius) foram 

relacionadas a surtos de intoxicação alimentar, evidenciando que estas também são 

capazes de produzir toxinas, bem como coagulase, prova que até então era utilizada na 

rotina laboratorial para identificação de S. aureus (SILVA & GANDRA, 2004; LAMAITA 

et al., 2005). 

Staphyloccocus aureus é um microrganismo que frequentemente se encontra 

envolvido em surtos de intoxicação alimentar (BRASIL, 2010). Trata-se de uma 

gastroenterite intestinal causada pela ingestão de alimentos contaminados com toxinas 
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produzidas por esse patógeno (CDC, 2017a). Como S. aureus é encontrado nas 

mucosas do trato respiratório superior e na pele de cerca de 25% das pessoas e dos 

animais sadios, os surtos estão em sua maioria associados à manipulação inadequada 

dos alimentos (OLIVEIRA et al., 2010; CDC, 2017a). S. aureus também pode ser 

encontrado em leite cru e em queijos (CDC, 2017a). 

Esse microrganismo é pesquisado em uma diversidade de alimentos, 

prevalecendo o queijo como principal veículo dessa DTA, principalmente pela grande 

manipulação que esse produto sofre durante as etapas de sua fabricação associada a 

má higiene do local e dos manipuladores (LOGUERCIO et al., 2001; JAY, 2005).  

A produção da toxina ocorre durante a multiplicação de S. aureus no alimento; e, 

embora esse patógeno seja facilmente destruído pela ação do calor, a sua toxina é 

termoestável, não sendo eliminada durante o aquecimento do alimento (BRASIL, 2010; 

CDC, 2017a). Ainda, essa toxina é resistente à ação de enzimas proteolíticas, 

permanecendo ativa após a ingestão (SENGER & BIZANI, 2011). A multiplicação da 

bactéria e a consequente produção da toxina é otimizada em temperaturas entre 10 e 

46ºC (OLIVEIRA et al., 2010). 

Por se tratar da ingestão de toxina pré-formada no alimento, os sintomas dessa 

intoxicação alimentar surgem rapidamente, cerca de 30 minutos a 6 horas após o 

consumo do alimento contaminado e duram, geralmente, um único dia (LOGUERCIO et 

al., 2001; CDC, 2017a). Entre os sinais clínicos destacam-se vômitos, náusea, dor 

abdominal e diarreia (CDC, 2017a). Casos mais severos são raros, no entanto podem 

ocorrer em pessoas imunodeprimidas (LOGUERCIO et al., 2001). 

 No Brasil, entre os agentes etiológicos das DTA identificados nos últimos dez 

anos, S. aureus foi um dos principais responsáveis por surtos, sendo isolado em 5,7% 

dos casos notificados; ressaltando que em 70,6% dos casos o agente não foi 

identificado (BRASIL, 2017). 

 

2.3 Listeria spp. 

As bactérias desse gênero são cocobacilos Gram-positivos curtos, anaeróbias 

facultativas, catalase positivas, oxidase negativas e não formadoras de esporos. 

Podem se mover devido à presença de flagelos a uma temperatura de 25°C 

(movimento de saca-rolhas), e se multiplicar em temperaturas que variam de 1 a 45ºC, 

além de suportarem valores de pH entre 5,5 e 9,6 e ambientes com altas 
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concentrações salinas (QUINN, 2005; CRUZ et al., 2008). Entre as espécies desse 

gênero existem três frequentemente implicadas em doenças, a L. monocytogenes, 

causando doenças em animais e no homem, e a L. innocua e L. ivanovii, envolvidas em 

doenças animais (QUINN, 2005). 

Apesar de ser um microrganismo de alta patogenicidade (CDC, 2017a), L. 

monocytogenes é pouco relacionada a casos no Brasil (CRUZ et al., 2008). Contudo, 

nos últimos anos tem causado grande preocupação por seu envolvimento em surtos de 

DTA em outros países (SILVA et al., 2010). A listeriose, infecção alimentar causada por 

esse patógeno, embora rara, é uma doença grave, sendo que uma a cada cinco 

pessoas infectadas vem a óbito (CDC, 2017a). Entre os mais suscetíveis estão 

indivíduos com sistema imune debilitado, mulheres grávidas, crianças e idosos (CRUZ 

et al., 2008; CDC, 2017a).  

Os sinais clínicos da listeriose são variados e dependem da imunidade e da 

parte do corpo afetada. A listeriose não invasiva caracteriza-se por hipertermia, náusea, 

vômito e diarreia, sendo dificilmente diagnosticada (CRUZ et al., 2008; CDC, 2017a). 

Porém, há registros de síndromes pós-infecção reconhecidas como importantes 

sequelas de DTA, como abortamento, parto prematuro, meningite e encefalite em 

pacientes com listeriose, caracterizando-se como forma invasiva da doença (BRASIL, 

2010; CDC, 2017a). O período de incubação no caso da listeriose invasiva varia de 

uma a quatro semanas, após a ingestão do alimento contaminado (CDC, 2017a). 

Listeria spp. além de ser um microrganismo saprofítico ambiental, possui como 

reservatório, o homem e o animal, fatores que contribuem para a contaminação dos 

alimentos durante as diversas fases da cadeia produtiva (SILVA et al., 2011). Quando 

se trata de Listeria spp., alguns alimentos apresentam maior risco do que outros, como 

os queijos macios e frescais (CDC, 2017a). Os queijos, devido à sua composição físico-

química, fornecem excelentes substratos para a multiplicação de microrganismos, 

incluindo a L. monocytogenes (CHIODA et al., 2006). 

O surto mais recente de listeriose ocorreu entre setembro de 2016 e março de 

2017 nos Estados Unidos, onde oito pessoas de quatro diferentes estados foram 

hospitalizadas e diagnosticadas com a doença, em consequência da ingestão de queijo 

de massa macia produzido a partir de leite cru. A idade média das pessoas envolvidas 

era de 52 anos, no entanto, entre os doentes estavam uma criança com menos de um 
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ano de idade e um idoso de 89 anos. Duas pessoas vieram a óbito, incluindo a criança, 

e os queijos da empresa envolvida foram retirados do mercado (CDC, 2017b). 

 

2.4 QUEIJO MINAS FRESCAL 

O queijo Minas frescal é um queijo fresco obtido por coagulação enzimática do 

leite pelo coalho ou outras enzimas apropriadas, que pode ou não, ser complementada 

por bactérias lácticas específicas. Trata-se de um queijo semi-gordo e de muita alta 

umidade e, entre as características distintivas do seu processo de elaboração, 

destacam-se a massa coalhada, dessorada, não prensada, salgada e não maturada 

(BRASIL, 1997; BRAGANÇA et al., 2001). 

Por ser de fácil fabricação, ter alto rendimento e preço acessível, é um produto 

amplamente consumido e produzido em diversas regiões do Brasil (PASSOS et al., 

2009; FERREIRA et al., 2011; SENGER & BIZANI, 2011). Os principais problemas 

relativos a este tipo de queijo estão relacionados à qualidade da matéria-prima 

utilizada, a higienização deficiente do local de produção, manipulação inadequada sem 

atenção aos critérios de higiene pessoal, além do armazenamento em temperatura 

elevada, propiciando o crescimento de microrganismos no produto (BARROS et al., 

2004). 

Em decorrência disso, as indústrias alimentícias adotam, no seu funcionamento, 

os programas de autocontrole, entre eles as Boas Práticas de Fabricação (BPF), com o 

intuito de garantir a qualidade sanitária do produto final (APOLINÁRIO et al., 2014). O 

cumprimento dessas normas é verificado pelo MAPA durante suas auditorias (BRASIL, 

2017). Já na produção artesanal, os critérios das BPF e as normas higiênico-sanitárias 

nem sempre são considerados, expondo ao risco sanitário os consumidores (SENGER 

& BIZANI, 2011). 

O seu sabor é suave ou levemente ácido e em alimentos pouco ácidos, com pH 

superior a 4,5, observa-se o predomínio de bactérias esporuladas, bactérias 

patogênicas aeróbias e anaeróbias que podem vir a causar riscos à saúde pública 

(BRASIL, 1997; BRASIL, 2010). Devido a sua alta atividade de água e riqueza de 

nutrientes, o queijo Minas frescal é um alimento altamente perecível, devendo ser 

armazenado a uma temperatura não superior a 8ºC, com vida útil curta (LOGUERCIO 

& ALEIXO, 2001; CARVALHO et al., 2007). 
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Visando garantir a inocuidade do produto, os requisitos microbiológicos foram 

fixados pelo MAPA e são verificados diariamente nas indústrias de beneficiamento 

após a produção de cada lote. Entre esses requisitos estão a ausência de L. 

monocytogenes e, para estafilococos coagulase positiva, tolera-se que duas a cada 

cinco amostras apresentem contagem entre 100 e 1.000 UFC.g-1 (BRASIL, 1996). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 AQUISIÇÃO DAS AMOSTRAS 

Foram adquiridos dez queijos Minas frescal, sob temperatura de refrigeração, 

comercializados na região da Zona da Mata mineira, no mês de março de 2017. 

Dessas amostras, cinco eram industriais (A, B, C, D e E), com registros no serviço de 

inspeção, e cinco artesanais (F, G, H, I, e J), oriundas do comércio informal da referida 

região. 

Os queijos foram mantidos em suas embalagens originais e acondicionados em 

caixa isotérmica, até o momento da chegada ao Laboratório de Microbiologia do 

Hospital-Escola Gardingo da Faculdade Vértice, para a realização imediata das 

análises microbiológicas. 

 

3.2 CONTAGEM DE Staphylococcus coagulase positiva 

Para a contagem de Staphylococcus coagulase positiva foi adotada uma 

adaptação do protocolo definido pelo capítulo V da Instrução Normativa nº 62 de 26 de 

agosto de 2003 (BRASIL, 2003). 

Para isso, 2,5g de cada amostra foram adicionadas em frascos estéreis 

contendo 22,5mL de solução salina peptona 0,1%, seguido de homogeneização, 

correspondendo a diluição de 10-1. A partir dessa diluição inicial, foram realizadas 

diluições seriadas (10-2 e 10-3) para, em seguida, serem inoculados 0,1mL de cada 

diluição na superfície seca do ágar Staphylococcus Medium. 

As amostras foram incubadas a 36 ± 1°C por 30 a 48 horas e após esse período 

foram selecionadas placas que continham entre 20 e 200 colônias. Para a contagem, 

foram selecionadas colônias típicas de Staphylococcus (colônias amarelo-alaranjadas). 

Por fim, as colônias oram semeadas em tubos contendo BHI, por 36 ± 1°C por 

24 horas, para realização das provas de confirmação: coagulase, catalase e coloração 

de Gram. 
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3.3 PESQUISA DE Listeria spp. 

Para pesquisa de Listeria spp. foi adotado o protocolo adaptado estabelecido 

pelo capítulo XIV, da Instrução Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003 (BRASIL, 

2003). 

Inicialmente, 2,5g de cada amostra foram adicionadas em frascos estéreis 

contendo 22,5 mL de caldo para enriquecimento de Listeria (LEB) (Oxoid), seguido de 

homogeneização e incubadas a 30 ± 1°C por 24 horas. Após esse período, 0,1mL de 

cada cultura foram transferidos para tubos contendo 10mL de caldo Fraser (Oxoid) e 

incubados novamente a 30 ± 1°C por 24 a 48 horas. 

Após essas etapas de pré-enriquecimento, foi realizado o isolamento de Listeria 

spp., quando as culturas obtidas de cada amostra foram repicadas em placas contendo 

ágar Oxford (AO) (Oxoid) e ágar Palcam (AP) (Oxoid). A incubação foi realizada a 30 ± 

1°C por 24 horas, para posterior leitura dos resultados. Colônias pretas rodeadas por 

halo escuro em AO e colônias verde-amareladas rodeadas por zona escura ou colônias 

verde-acinzentadas em AP, foram consideradas características para Listeria spp.  

As colônias consideradas típicas foram selecionadas para realização de duas 

provas de confirmação e identificação do resultado, prova da catalase e coloração de 

Gram. 

 

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Os dados encontrados foram dispostos na forma de frequência de resultados 

positivos para contagem de Staphylococcus coagulase positiva e presença de Listeria 

spp. por amostra e entre as diferentes categorias de queijos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise das dez amostras coletadas, somente duas amostras 

apresentaram crescimento de Staphylococcus coagulase positiva. O diagnóstico foi 

confirmado tanto pela característica de colônia apresentada no ágar Staphylococcus 

Medium (FIGURA 1), quanto pelas provas confirmatórias, catalase, coagulase e 

coloração de Gram (FIGURA 2). 
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Figura 3. Colônias típicas de Staphylococcus spp. em ágar Staphylococcus Medium. 

 

 

Figura 4. Resultados das provas de confirmação e identificação de Staphylococcus coagulase positivos: 
a) Reação positiva à prova da catalase; b) Cocos Gram-positivos à coloração de Gram (100x). 

Ambas as amostras positivas eram provenientes de queijos artesanais (F e J) e 

apresentaram contagens acima do padrão permitido pelo MAPA, de 100 a 1.000 

estafilococos coagulase positiva por grama (BRASIL, 1996), correspondendo a 40% 

das amostras artesanais e 20% do total de amostras analisadas (TABELA 1). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Apolinário et al., (2014), onde 16,12% de 31 

amostras de queijos Minas frescal industriais analisadas se encontraram fora do limite 

permitido pela legislação. 

 

 

 

a                                        b 
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Tabela 2. Contagem de Staphylococus coagulase positiva e pesquisa de Listeria spp. em amostras de 

queijos Minas frescal industriais e artesanais, comercializados na região da Zona da Mata mineira 

Queijos Minas frescal Contagem de Staphylococcus 
coagulase positiva (UFC.g

-1
) 

Presença de Listeria spp. 

 
Queijos 

industriais 

A - - 

B - Presente 

C - Presente 

D - - 

E - - 

 
Queijos 

artesanais 

F 2,18x10
5
 Presente 

G - - 

H - Presente 

I - - 

J 1,62x10
4 

Presente 
Nota:(-) = Ausente (microrganismo em questão não foi encontrado na amostra analisada). 

Por outro lado, discordando dos resultados obtidos neste trabalho, Pinto et al., 

(2011) ao analisarem 40 amostras de queijos Minas frescal, sendo 20 artesanais e 20 

industriais, observaram que 100% das amostras artesanais e 25% das industriais 

apresentaram resultado superior ao exigido pela legislação para contagem de 

Staphylococcus coagulase positiva. Ferreira et al., (2011) também encontraram valores 

significativamente mais altos quando comparados com estes resultados, sendo que 

90% das 20 amostras estudadas estavam fora do padrão em queijos Minas frescal 

artesanais. Da mesma forma, Komatsu et al., (2010) confirmaram a presença de 

Staphylococcus coagulase positiva em seus testes em 88% de 50 amostras artesanais 

analisadas, atribuindo essa contaminação significativa à falta de um padrão de higiene 

operacional e de sanitização durante o preparo dos queijos. 

Já Salotti et al., (2006) encontraram resultados próximos ao presente estudo no 

que tange as amostras artesanais, onde 30% (n=30) estavam fora do padrão 

legislativo; porém, ao contrário do descrito na Tabela 1, esses autores observaram que 

10% (n=10) das amostras industriais de queijos Minas frescal, também apresentaram 

contagem acima do permitido. Ainda, Brigido et al., (2004) após análise de 22 

amostras, 13,6% estavam contaminadas por esses microrganismos, resultado inferior 

ao obtido nesse estudo. Contudo, segundo esses mesmos autores, esses achados 

reafirmam que o queijo Minas frescal é responsável direto por casos de intoxicação 

alimentar por onde é consumido (BRIGIDO et al., 2004). 

Como os estafilococos estão presentes na pele dos homens, os infectados 

quando entram em contato, por exemplo com o solo, água e até mesmo o próprio leite 

causam a contaminação. Manipuladores e responsáveis pela produção de queijos que 
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apresentam feridas infectadas por S. aureus nos braços e mãos são grandes 

disseminadores desse microrganismo (ANTUNES et al., 2011); assim, quando as 

medidas de controle sanitárias não são colocadas em prática ou quando as condições 

higiênicas são precárias no ambiente de fabricação, a contaminação do produto se 

torna mais provável (SABIONI et al., 1998). Outro exemplo característico de 

contaminação do produto lácteo, por essa bactéria é em consequência da mastite 

estafilocócica do gado leiteiro, onde o leite já se contamina na cisterna da glândula 

mamária (ANTUNES et al., 2011).  

No que diz respeito à pesquisa de Listeria spp., cinco das dez amostras 

analisadas revelaram colônias características do patógeno em questão, em ágar AO e 

ágar AP (FIGURA 3). Estas amostras foram submetidas às provas confirmatórias 

(FIGURA 4), comprovando o diagnóstico de Listeria spp. 

 

Figura 5. Colônias características de Listeria spp.: a) colônias verdes amareladas com halo preto em 
ágar Palcam (AP); b) colônias negras com halo preto em ágar Oxford (OX). 

a                                                    b 
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Figura 6. Resultados das provas de confirmação de Listeria spp.: a) Reação positiva à prova da 
catalase; b) Bacilos curtos Gram-positivos à coloração de Gram (100x). 

 Esses resultados demonstraram que 40% das amostras de queijos industriais (B 

e C) e 60% das amostras artesanais (F, H e J) foram positivas para Listeria spp., 

estando, então, 50% do total de amostras analisadas fora do padrão sanitário exigido 

pela Portaria nº 146, de 7 de março de 1996 (BRASIL, 1996), a qual preconiza a 

ausência do patógeno em questão nesse tipo de alimento (TABELA 1). 

 Em seu estudo, Apolinário et al., (2014) verificaram contaminação de queijos 

Minas frescal por Listeria monocytogenes em 9,6% das amostras analisadas (n=31). 

Brigido et al. (2004), por sua vez, constataram a presença desse patógeno em uma das 

22 amostras analisadas, correspondendo a 4,5% de amostras contaminadas e fora do 

padrão exigido. Ambos os resultados foram inferiores aos ilustrados na Tabela 1, 

contudo também oferecendo riscos à saúde do consumidor. 

Pinto et al., (2011) e Salotti et al., (2006), no entanto, relataram que não 

encontraram L. monocytogenes em nenhuma das amostras adquiridas em seus 

respectivos estudos, incluindo tanto amostras artesanais quanto industriais. 

 A presença de L. monocytogenes em alimentos é favorecida pela sua 

capacidade de se multiplicar em temperaturas de refrigeração e o fato de serem, entre 

os patógenos não esporulados, os de maior resistência térmica, representando risco à 

saúde pública. Além disso, encontram-se amplamente distribuídas no ambiente, o que 

facilita a contaminação dos alimentos durante suas etapas de produção (SILVA et al., 

2011). Entre as causas mais prováveis para a contaminação por L. monocytogenes de 

queijos estão o uso de leite cru, a pasteurização insuficiente ou a contaminação após o 

beneficiamento do leite (PINTADO et al., 2005). Essa última em decorrência da sua 

a                                        b 
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presença no ambiente e da capacidade de formar biofilmes em superfícies, quando da 

higienização deficiente, o que acaba se tornando uma fonte de contaminação por esse 

patógeno (SILVA et al., 2011). 

 Por fim, a análise conjunta dos resultados (contagem de Staphylococcus 

coagulase positiva e pesquisa de Listeria spp.) demonstrou que 50% das amostras 

coletadas apresentaram resultados fora do padrão normativo. Sendo que os queijos 

industriais apresentaram melhor qualidade sanitária quando comparados aos queijos 

artesanais (TABELA 1). Esse fato pode ser explicado pela adoção de um controle 

sistemático de produção no sistema industrial, o que não é observado no artesanal 

(APOLINÁRIO et al., 2014). Embora no Brasil o queijo Minas frescal seja 

tradicionalmente e frequentemente produzido de forma artesanal, essa se dá, na 

maioria das vezes, com higiene precária (SENGER & BIZANI, 2011; SILVA et al., 

2011). Mesmo sendo proibido a sua fabricação com leite cru (BRASIL, 1996), é 

bastante comum a comercialização desse leite e o seu uso na produção desse tipo de 

queijo (SILVA et al., 2011). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise microbiológica dos queijos Minas frescal comercializados na 

região da Zona da Mata mineira, observou-se a presença de Listeria spp. em 40% das 

amostras de queijos industriais e em 60% dos queijos artesanais. A presença de 

Staphylococcus coagulase positiva acima do padrão permitido ocorreu apenas nos 

queijos artesanais, em 40% das amostras colhidas. 

A ocorrência de contaminações em menor frequência nos queijos Minas frescal 

industriais, confirma o emprego de melhores condições higiênicas no momento da 

manipulação desse produto, quando comparado às condições artesanais de produção. 

Assim, a principal medida de controle está na aplicação das BPF, que devem abranger 

desde a produção da matéria-prima até a obtenção do produto final, assegurando o 

emprego de medidas preventivas e corretivas em todas as etapas de produção e, por 

consequência, a saúde pública. 
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PESQUISA DE Salmonella spp. EM CARCAÇAS BOVINAS DURANTE 
DIFERENTES ETAPAS DO ABATE 

 
Acadêmicos: Lucas Matos Camilo e Nilson Gomes dos Reis Júnior 
Orientadora: Letícia Ferreira da Silva 
 
RESUMO  
Salmonella spp. é um dos principais patógenos envolvido em surtos de doenças 
transmitidas por alimentos, comprometendo tanto a saúde humana quanto a 
produtividade animal. Na infecção humana, um veículo comum é a carne bovina, 
tornando necessário o controle dessa contaminação a partir da implantação de 
programas de autocontrole nos estabelecimentos de abate. Assim, esse trabalho teve 
como objetivo identificar a contaminação por este patógeno alimentar em pontos 
distintos de um abatedouro frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal, localizado em 
Minas Gerais. Para isso, foram coletadas amostras, por esfregaços superficiais, de 
duas carcaças bovinas nas seguintes etapas do abate: I) após a sangria (do couro do 
animal), II) após a esfola, III) após a evisceração, e IV) após a lavagem final (realizada 
com água fria). Para análise microbiológica das amostras foi adotada uma adaptação 
da metodologia analítica estabelecida pela ISO 6975 (ISO, 2002). Foi detectada a 
presença de Salmonella spp. em ambas as carcaças amostradas, sendo a lavagem 
final a etapa responsável pela maior contaminação das carcaças, com 100,0% das 
amostras positivas. Esses achados sugerem falhas no sistema de Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle do referido estabelecimento, o que resulta em risco 
sanitário aos consumidores. 
 
Palavras-chave: APPCC; carne in natura; salmonelose. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Os produtos de origem animal, especialmente a carne, são importantes fontes de 

nutrientes na dieta humana; no entanto, também representam uma fonte para sérias 

injúrias de origem alimentar (D’OSTUNI et al., 2016). A composição química da carne a 

torna um excelente meio de cultura, uma vez que possui elevada atividade de água, é 

rica em substâncias nitrogenadas, minerais e fatores de crescimento (CASELANI 

,2010). 

Um dos patógenos estudados mais importantes no mundo, Salmonella spp., é 

capaz de causar severa doença transmitida por alimentos em humanos e em animais, 

impactando tanto a saúde pública quanto a produtividade animal (MAJOWICZ et al., 

2010). No Brasil, Salmonella spp. vem sendo um dos principais patógenos 

responsáveis por surtos alimentares nos últimos dez anos (BRASIL, 2017). A maioria 

dos casos de infecção humana por este micro-organismo estão associadas, 

exatamente, a ingestão de alimentos contaminados, como carne bovina, suína e de 

aves in natura (CAI et al., 2016). 
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Como consequência, as exigências por carnes de boa qualidade e procedência 

estão, a cada dia, maiores (PRATA et al., 2013). O senso crítico e apurado do 

consumidor faz com que as carnes sejam obtidas sob mecanismos e sistemas que 

monitorem produção, abate, industrialização e transporte até o consumidor final, 

garantindo, assim, procedência e confiabilidade (BRIDI, 2004). 

Para isso, o modo mais eficiente de se reduzir a contaminação e o crescimento 

de bactérias em produtos cárneos, é o estabelecimento de programas preventivos de 

controle de qualidade, como o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC), que podem ser validados pela pesquisa de micro-organismos 

indicadores de higiene e patogênicos (BRANDÃO et al., 2012). 

Sendo assim, baseado na relevância de Salmonella spp. na cadeia produtiva da 

carne, o presente trabalho teve como objetivo identificar a contaminação por este 

patógeno alimentar em pontos distintos de um abatedouro frigorífico sob Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), localizado em Minas Gerais, além de avaliar a eficiência e 

possíveis falhas do APPCC implantado no referido estabelecimento. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Salmonella spp. E SALMONELOSE 

 As bactérias do gênero Salmonella pertencem à família Enterobacteriaceae e 

são bacilos Gram-negativos que fermentam a glicose, geralmente móveis, oxidase-

negativas, catalase-positivas, urease-negativas e anaeróbias facultativas não 

formadoras de esporos (QUINN et al., 2005).  

 Até o presente momento, já foram identificados mais de 2.500 sorotipos de 

Salmonella (SON et al., 2013). Esta sorotipagem é baseada na identificação tanto dos 

antígenos somáticos (O) quanto dos antígenos flagelares (H) (QUINN et al., 2005). 

Entre os diferentes sorotipos já descritos, Salmonella Enteritidis tem sido reconhecida 

como o agente etiológico mais comum da salmonelose humana; no entanto, outros 

sorotipos também são prevalentes em certos tipos de alimentos (YIN et al., 2016). 

Atualmente, existem aproximadamente 250 tipos de doenças de origem 

alimentar, sendo que muitas são causadas por micro-organismos patogênicos, 

responsáveis por graves problemas no setor de saúde pública e comercial (OLIVEIRA 

et al., 2010). O consumo de algum alimento contaminado por esses micro-organismos 

resulta em processos patológicos conhecidos como Doenças Transmitidas por 
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Alimentos (DTA), que podem ser classificadas em infecção, intoxicação ou toxinfecção 

alimentar (BRASIL, 2010; OLIVEIRA et al., 2010). 

 Com relação aos alimentos incriminados em surtos de DTA nos últimos dez anos 

no Brasil (2007 a 2017), a carne bovina in natura, seus processados e miúdos, foram 

responsáveis por 2,1% dos surtos, ocupando o sétimo lugar do ranking. E, entre os 

agentes etiológicos responsáveis por esses mesmos surtos, Salmonella spp. foi o 

segundo principal micro-organismo envolvido, estando presente em 7,2% dos casos 

reportados. Contudo, em 70,6% dos casos não os patógenos não foram identificados 

pelos serviços médicos (BRASIL, 2017). 

Salmonella spp. é, portanto, um importante patógeno de origem alimentar 

associado com diversos produtos de origem animal, como a carne crua e seus 

derivados, causando infecções em humanos (D’OSTUNI et al., 2016). A maior parte 

das pessoas com salmonelose desenvolvem diarreia, febre e dores abdominais entre 

12 a 72 horas após a ingestão do alimento contaminado. Esses sinais permanecem por 

quatro a sete dias, sendo que a maior parte dos doentes se recuperam sem a 

necessidade de tratamento. No entanto, em algumas pessoas, geralmente idosos, 

crianças e imunodeprimidos, a diarreia pode ser mais severa, levando a necessidade 

de hospitalização. Nesses casos, Salmonella pode ultrapassar a barreira intestinal, 

causando septicemia e morte do paciente (CDC, 2016). 

 

2.2 Salmonella spp. NA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE 

O atributo microbiológico de um alimento é considerado de extrema importância 

e deve ser controlado adequadamente por duas razões principais: para prevenir a 

ocorrência das DTA; e para retardar ou inibir a multiplicação de micro-organismos 

deterioradores, melhorando, assim, a qualidade e o tempo de conservação do produto 

final (BONESI & SANTANA, 2008). 

A ocorrência de Salmonella spp. em carne in natura é comum pela presença 

desta bactéria no trato gastrintestinal dos animais de produção, como bovinos, suínos e 

aves, facilitando, assim, a contaminação de carcaças durante o abate, principalmente 

em decorrência do manuseio e processamento inadequados (BUNCIC & SOFOS, 

2012). 

Ainda, este patógeno dificilmente é eliminado dentro das técnicas usuais de 

processamento. Isso se deve ao fato dos animais serem, na maioria das vezes, 
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portadores assintomáticos. O número de portadores também pode aumentar durante o 

transporte e o período de descanso, jejum e dieta hídrica que antecede o abate. Além 

disso, o estresse nessa etapa, reduz a resistência imunológica, propiciando a 

passagem da bactéria para os tecidos do animal (BONESI & SANTANA, 2008). 

De acordo com os parâmetros microbiológicos para carne e produtos cárneos 

estabelecidos pela Resolução-RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2011 e adotados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), pode-se utilizar uma 

amostragem indicativa (apenas uma amostra) ou representativa (cinco amostras) de 

um lote, sendo que o resultado para Salmonella spp. deve ser ausência em 25g de 

carne in natura (carcaças inteiras, fracionadas ou cortes) (BRASIL, 2001). Contudo, 

uma vez que várias etapas do abate de bovinos e do processamento da carne são 

consideradas cruciais para a contaminação por Salmonella spp., essa atividade requer 

constante monitoramento e controle, o que atualmente é realizado pelos programas de 

autocontrole ou de controle de qualidade (COSSI et al., 2014). 

 

2.3 PROGRAMAS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ESTABELECIMENTOS DE 

ABATE 

 Durante o abate, a carne é exposta a várias fontes de contaminação, como o 

conteúdo intestinal, o ambiente e os instrumentos que entram em contato com a 

carcaça e seus derivados. Por isso, se faz necessário o controle do risco microbiológico 

de todo processamento, para assim garantir a inocuidade do alimento (ANDRÉ et al., 

1999). 

Para o melhor controle de patógenos, como Salmonella spp., os 

estabelecimentos processadores de carne, assim como os de abate, devem operar sob 

os princípios dos programas de autocontrole (programas de caráter preventivo), 

requeridos por diversos países, como Estados Unidos, União Europeia e Brasil 

(BRASIL, 1997; BRANDÃO et al., 2012; BUNCIC & SOFOS, 2012). 

 Variados são os sistemas de controle de qualidade adotados pelos setores 

produtivos (PINTO, 2014). Entre os programas de autocontrole reconhecidos e 

adotados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) estão as Boas Práticas de Fabricação 

(BPF), os Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO), os Procedimentos 

Sanitários Operacionais (PSO) e, mais recentemente, o sistema de Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998).  
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2.3.1 APPCC 

 O sistema APPCC foi instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), nas indústrias de produtos de origem animal sob regime do 

SIF, pela Portaria nº 46, de 10 de fevereiro de 1998. Tem como pré-requisitos para a 

sua implantação, um sistema já bem estabelecido de BPF e PPHO (BRASIL, 1998). 

 Esta proposta, ao ser reconhecida pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal, tornou-se parte importante das atividades oficiais de 

controle sanitário destes produtos; sendo que, especificamente na produção de carne, 

surgiu como uma alternativa para a prevenção dos agravos à saúde pública (PINTO, 

2014). 

 O APPCC prioriza a prevenção, eliminação ou redução dos perigos à saúde do 

consumidor nas diversas etapas da cadeia produtiva (desde a criação do gado até o 

consumo da carne) e, para que isso aconteça, é constituído por sete princípios básicos 

que devem ser rigorosamente seguidos: identificação do perigo, identificação do ponto 

crítico, estabelecimento do limite crítico, monitorização, ações corretivas, 

procedimentos de verificação e registro dos resultados (RIBEIRO-FURTINI & ABREU, 

2006; PINTO, 2014).  

 Entre os perigos destacados pelo sistema, encontram-se os de origem biológica, 

como bactérias patogênicas ao homem que podem contaminar a carcaça em diversas 

fases do abate, entre elas Salmonella spp. (PINTO, 2014). E, embora o APPCC seja 

específico para cada estabelecimento e atividade, alguns pontos críticos de controle 

(PCC) são bem estabelecidos no abate de bovinos, sendo eles a esfola, a evisceração 

e a lavagem da carcaça anterior ao armazenamento em câmara fria (BONESI & 

SANTANA, 2008; BRANDÃO et al., 2012; BUNCIC & SOFOS, 2012). Estas etapas 

operacionais são consideradas PCC por propiciarem maior grau de contaminação das 

carcaças e proliferação microbiana, devendo permanecerem sob monitorização 

contínua e sistemática. Essa maior probabilidade de contaminação pode ser 

consequência de erros, imperícia, descuidos nos procedimentos tecnológicos e/ou 

higiênico-sanitários (BONESI & SANTANA, 2008). 

 Este sistema, portanto, adotado pelos principais mercados mundiais, assegura 

que os alimentos industrializados sejam elaborados sem riscos à saúde pública, 

apresentem padrões uniformes de identidade e qualidade, além de atenderem às 
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legislações nacionais e internacionais, no que diz respeito aos aspectos sanitários de 

qualidade e integridade econômica, abrindo portas para o crescimento da indústria da 

carne brasileira (BRASIL, 1998). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 ABATEDOURO FRIGORÍFICO E AMOSTRAGEM 

 O estudo foi realizado, com o consentimento do proprietário, em um abatedouro 

frigorífico sob SIF situado em Minas Gerais, que possui um sistema APPCC já bem 

consolidado. O abate nesse estabelecimento ocorre em cinco dias da semana com 

capacidade de matança diária de 100 bovinos, e, em sua instalação, não existe 

separação física entre a área suja e a área limpa. O estabelecimento não tem 

permissão para exportar, sendo os seus produtos destinados exclusivamente ao 

mercado interno. 

 Durante a visita ao abatedouro frigorífico, foram coletadas amostras a partir de 

esfregaços superficiais (método não destrutivo) de duas carcaças bovinas em quatro 

diferentes etapas do abate: I) após a sangria (do couro do animal), II) após a esfola, III) 

após a evisceração, e IV) após a lavagem final (realizada com água fria).  

A amostragem superficial foi realizada por swabs com duas esponjas estéreis 

(sendo cada uma previamente hidratada em 10 mL de solução salina peptonada 1% 

tamponada), em duas áreas delimitadas de 100 cm2 na paleta e na ponta de agulha 

(sendo nas etapas I e II coletadas apenas nas faces externas das carcaças; e III e IV, 

nas faces externas e internas das meias carcaças). Após a coleta, as bolsas plásticas 

contendo as esponjas foram acondicionadas em caixas isotérmicas até o momento da 

análise microbiológica. 

 

3.2 DETECÇÃO DE Salmonella spp. 

 As análises microbiológicas para a detecção de Salmonella spp. foram 

realizadas no Laboratório de Microbiologia do Hospital-Escola Gardingo da Faculdade 

Vértice.  

Nesta etapa do estudo foi adotada uma adaptação da metodologia analítica 

estabelecida pela ISO 6975 (ISO, 2002). Assim, foram adicionados, em condições 

estéreis, 80 mL de solução salina peptonada 1% tamponada em cada amostra seguido 

de homogeneização por um minuto. Para o preparo das amostras, 40 mL de cada bolsa 
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plástica foram submetidos a centrifugação a 1.000 x g por 15 minutos; o sobrenadante 

foi descartado e o pellet obtido ressupendido em 10 mL de água peptonada 1% 

tamponada. Após estas ações e para o pré-enriquecimento, as amostras foram 

incubadas a 37ºC ± 1ºC por 18 horas. 

A partir deste procedimento, alíquotas de 0,1 mL de cada amostra pré-

enriquecida, foram inoculadas em tubos contendo 10 mL dois meios seletivos, caldo 

Rappaport Vassiliadis (Oxoid) e caldo Muller-Kauffmann tetrationato-novobiciona 

(Oxoid), e foram incubadas a 42ºC ± 0,2ºC por 24 horas e a 37ºC ± 1ºC por 24 horas, 

respectivamente. 

Posteriormente, as amostras foram repicadas em meio sólido seletivo MLCB 

(ágar manitol lisina cristal violeta verde brilhante) (Oxoid) e incubadas a 37ºC ± 1ºC por 

24 horas. 

Por fim, foram selecionadas colônias suspeitas de Salmonella spp. (colônias 

negras brilhantes com bordas regulares), para realização de provas de identificação 

presuntiva, como reação no ágar TSI, produção de catalase e oxidase e coloração de 

Gram. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados encontrados foram dispostos na forma de frequência de resultados 

positivos para presença de Salmonella spp. por carcaça e entre as diferentes etapas do 

abate. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o abate, Salmonella spp. foi encontra nas carcaças dos dois animais 

estudados, ou seja, resultado positivo em 100,0% das carcaças amostradas. O 

diagnóstico foi dado com base nas características das colônias no ágar MLCB 

(FIGURA 1) e de acordo com os resultados apresentados nas provas de diagnóstico 

presuntivo (FIGURA 2).  
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Figura 7. Colônias negras características de Salmonella spp. em ágar MLCB. 

 

 

Figura 8. Resultados das provas presuntivas para Salmonella spp.: a) Reação positiva à prova da 
catalase; b) Bacilos Gram-negativos à coloração de Gram (100x); c) Reação ácida e gás na profundidade 

com presença de H2S no ágar TSI. 

Pesquisas semelhantes conduzidas em diversos abatedouros frigoríficos, 

encontraram frequências consideravelmente inferiores de contaminação de carcaças 

bovinas por Salmonella spp., muito provavelmente em decorrência na diferença da 

quantidade de amostras coletas em cada estudo. Bosilevac et al. (2009) ao 

pesquisarem pela presença de Salmonella spp. em sete abatedouros de pequeno porte 

nos Estados Unidos, obtiveram resultado positivo em 58,0% das 1.950 carcaças 

amostradas. Já Keogh et al. (2001) e Madden et al. (2001) ao avaliarem a presença 

desse patógeno em abatedouros irlandeses, verificaram frequências ainda menores, 

com 7,6% (n=250) e 1,5% (n=200) de carcaças bovinas positivas, respectivamente. 

a                             b                                                     c 
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Cossi et al. (2014) ao coletarem 209 amostras de carcaças de bovinos abatidos 

em três abatedouros frigoríficos sob SIF representativos do Estado de Minas Gerais, 

observaram baixa prevalência de Salmonella spp., sendo apenas seis carcaças 

positivas; também discordando dos resultados apresentados no presente trabalho. 

Novamente, a diferença na ocorrência de Salmonella spp. entre os estudos pode ser 

atribuída às diferentes técnicas e regimes de amostragem, além de diferenças na 

higiene operacional dos estabelecimentos (McEVOY et al., 2003). 

A distribuição dos resultados positivos para Salmonella spp., de acordo com 

cada etapa amostrada do abate, está descrita na Tabela 1. Observa-se que das 24 

amostras coletadas, 11 apresentaram resultado positivo, e que a carcaça A apresentou 

maior contaminação quando comparada a carcaça B. Para a carcaça A foi observada 

contaminação do couro (paleta e ponta de agulha), da carcaça após a evisceração 

(paleta interna) e após a lavagem final (paleta e ponta de agulha, tanto na parte interna 

quanto na parte externa). Já para a carcaça B, apenas as amostras coletadas após a 

lavagem final (paleta, interna e externa, e ponta de agulha, interna e externa) 

apresentaram resultado positivo para Salmonella spp.  

 

Tabela 3. Frequência de resultados positivos para Salmonella spp. obtidos de duas carcaças bovinas 
amostradas em quatro etapas distintas do abate (I: do couro, após a sangria; II: após a esfola; III:após a 
evisceração; IV: após a lavagem final) de um abatedouro frigorífico, sob Serviço de Inspeção Federal, 
localizado em Minas Gerais 

Etapa do abate Carcaças Total 

A B 

I 2/2 0/2 2/4 
II 0/2 0/2 0/4 
III 1/4 0/4 1/8 
IV 4/4 4/4 8/8 

Total 7/12 4/12 11/24 

 

Quando se expõe tecido muscular, porção comestível, o mesmo é estéril, 

portanto, a contaminação microbiana mais importante da carne bovina tem origem 

externa (ORDOÑEZ, 2005). Para que que esta contaminação se concretize, existe uma 

série de fatores capazes de influenciar, destacando-se entre eles a quantidade, 

variedade e condições fisiológicas dos micro-organismos da microbiota intestinal do 

animal, assim como as condições higiênico-sanitárias durante e após o abate e do 

processamento da matéria-prima (AZEVEDO, 2009). 

Corroborando com os resultados do presente trabalho, Cossi et al. (2014) 

encontraram Salmonella spp. no couro de seis de 209 bovinos abatidos. Azevedo 
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(2009) também verificou, entre os 200 bovinos que foram estudados, 23 animais 

contaminados com Salmonella spp., sendo a maior prevalência observada em 

amostras do couro desses animais, com 14 bovinos positivos. 

Sabe-se que Salmonella spp. pode resistir por vários dias no ambiente. Assim, 

além da transferência do couro de um único animal para os demais animais do curral, 

pode ocorrer também a contaminação da sala de matança do abatedouro frigorífico, o 

que se torna uma forma a mais de passagem do patógeno para animais que entram 

nessa instalação (BOSILEVAC et al., 2009).  

No que diz respeito as amostras coletadas após a esfola, não foi encontrado 

resultado positivo em nenhuma das carcaças amostradas (TABELA 1). Discordando 

desses resultados, Rivera-Betancourt et al. (2004) encontraram Salmonella spp. em 

duas plantas de abate no Colorado, EUA, sendo 23,0% (n=511) e 27,0%(n=522) das 

carcaças positivas para o patógeno em questão na etapa de pré-evisceração. Cossi et 

al. (2014) também verificaram a presença da Samonella spp. em uma carcaça; assim 

como Azevedo (2009) e Lopes (2011) que encontraram prevalências de 2,5% e 3,5%, 

respectivamente, de Salmonella spp. nas carcaças bovinas nessa mesma etapa. 

Já foi comprovado que a presença de Salmonella spp. no couro de bovinos 

destinados ao abate é de relativa importância para a seguridade de toda carne 

produzida em abatedouro e comercializada, pois o couro é uma das principais fontes de 

contaminação da carne. Apesar disso, a poucos dados sobre a incidência de patógenos 

no couro de animais destinados ao abate no Brasil (LOPES, 2011) A utilização de 

práticas adequadas na etapa de esfola, como o treinamento dos funcionários, pode 

diminuir consideravelmente a transmissão horizontal de patógenos para as carcaças 

durante o processo de abate (AZEVEDO, 2009; PINTO, 2014). Ainda, a higienização 

dos animais antes do abate, no banheiro de aspersão, minimiza o risco de 

contaminação do couro pela microbiota presente (AZEVEDO, 2009). 

Após a evisceração, Cossi et al. (2014) encontraram duas carcaças (n=209) 

contaminadas por Salmonella spp. Brichta-Harhay et al. (2008), nos Estados Unidos, 

detectaram o patógeno em 0,8% das carcaças amostradas nessa mesma etapa. 

Ambos os resultados demonstraram baixa frequência de contaminação durante essa 

etapa, concordando com o presente trabalho. A evisceração é um ponto crítico de 

controle no abate de bovinos, mas com a adoção do período de descanso, jejum e 

dieta hídrica promove-se a redução do conteúdo gastrintestinal, reduzindo o risco de 
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perfuração das vísceras durante a evisceração e, consequentemente, reduz-se o risco 

de contaminação da carcaça. Outra prática preventiva adotada antes da evisceração, é 

a liberação e a oclusão do reto e do esôfago, também no intuito de evitar contaminação 

da carcaça com conteúdo fecal e gástrico, respectivamente (BONESI & SANTANA, 

2008). 

Ao final do abate, após a lavagem final, Cossi et al. (2014) relataram apenas três 

caraças positivas, de um total de 209. Jericho, Laney & Kozub (1998) verificaram as 

condições higiênicas de 120 carcaças bovinas após a lavagem final e detectaram 

presença de Escherichia coli nas mesmas, o que pode ser indicativo da presença 

também de Salmonella spp. Já Fontoura (2010), ao amostrar carcaças de um 

abatedouro frigorífico localizado no interior de São Paulo, não isolou Salmonella spp. 

em nenhuma das 40 carcaças avaliadas após a lavagem, em um estabelecimento 

frigorífico localizado no interior de São Paulo. 

Diferente do observado nesse estudo, Matos et al. (2013) provaram que a 

operação do abate foi executada de forma higiênica, uma vez que apesar da alta taxa 

de contaminação por Salmonella spp. no início da linha de abate, foi observado um 

declínio gradual, chegando à nulidade ao final do processo; confrontando os resultados 

obtidos no presente estudo, onde foi encontrada baixa frequência desse patógeno no 

início da linha de abate, com aumento ao fim da linha. 

A lavagem das carcaças, que tem o intuito de remover coágulos sanguíneos e 

restos de tecidos aderidos à carcaça (BONESI & SANTANA, 2008), quando realizada 

com água fria é um método ineficaz na remoção microbiana da superfície das carcaças, 

podendo redistribuir contaminantes para partes ainda não contaminadas (FONTOURA, 

2006). É fundamental nessa etapa que a água utilizada seja potável para evitar a 

contaminação da carcaça (PINTO, 2014). Segundo Bonesi e Santana (2008), a 

lavagem de carcaças também passa por uma proposta de uso com água aquecida. E 

ao compararem os efeitos da lavagem com água aquecida, com e sem cloro, sobre o 

número de bactérias em carcaças de vitelo, esses autores observaram que, em 

temperatura de 50ºC, a contagem residual de micro-organismos utilizando água sem 

cloro foi maior do que a água clorada. 

Cada uma dessas etapas deve ser alvo do sistema APPCC, no intuito de impedir 

a contaminação da carcaça durante o abate, evitando riscos à saúde do consumidor. 



330 
 

Quando a contagem de micro-organismos supera o limite crítico, medidas corretivas 

devem ser tomadas afim de eliminar o perigo presente na carcaça (PINTO, 2014). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presença de Salmonella spp. nas duas carcaças amostradas, com maior 

frequência ao final da linha de abate, sugerem falhas no sistema APPCC implantando 

no abatedouro frigorífico estudado. Essas falhas resultam em risco à saúde pública e, 

portanto, devem ser alvos de ações corretivas e intensa monitorização pela equipe de 

controle de qualidade do referido estabelecimento. 
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RESUMO  
A tuberculose bovina é uma das zoonoses de maior ocorrência em estabelecimentos 
de abate, ocasionando prejuízos econômicos à indústria da carne e riscos à saúde 
pública. Os abatedouros recebem, em sua maioria, animais aparentemente saudáveis, 
mas também animais de descarte, reagentes à prova da tuberculina. Com isso, a 
inspeção post mortem torna-se de extrema importância na identificação e destinação 
correta das carcaças dos animais infectados. Apesar dos diversos estudos e relevância 
do assunto, dados atualizados sobre a sua ocorrência em território brasileiro ainda são 
escassos. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de 
tuberculose bovina em um abatedouro frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal, 
situado na Zona da Mata Mineira, no período entre 2007 e 2013. Para isso, foram 
avaliadas fichas da movimentação anual de abate e de causas de apreensão e 
destinação de carcaças bovinas do referido estabelecimento. Durante o período 
analisado, foram abatidos 150.752 bovinos e a prevalência da tuberculose bovina foi 
0,77%, sendo as carcaças destinadas à graxaria. Foi observada, ainda, redução de 
0,12% na prevalência ao ano. Constatou-se uma redução na prevalência dessa 
zoonose; contudo, não se descarta a necessidade da continuidade da aplicação de 
medidas de controle buscando a sua completa erradicação. 
 
Palavras-chave: Inspeção post mortem; Mycobacterium bovis; saúde pública. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A carne bovina é considerada um alimento nutritivo e de extrema importância na 

composição de dietas balanceadas; além disso, é crescente a demanda por sua 

produção e consumo em todo o mundo (HAJIMOHAMMADI et al., 2014). Neste 

cenário, o Brasil é, atualmente, o segundo maior produtor de carne bovina e vem 

liderando o ranking mundial de exportação desde 2008 (MAPA, 2016; ROSSI et al., 

2014). Dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne indicam 

que a carne in natura é responsável por 78% do total de produtos exportados em 

toneladas (ABIEC, 2016). 

Para manter esta participação no mercado externo, é necessário atender às 

exigências cada vez maiores dos consumidores e da indústria, quanto à qualidade 

nutricional e sanitária da carne (HAJIMOHAMMADI et al., 2014). Contudo, algumas 

etapas dessa cadeia produtiva necessitam de maior atenção de modo a fornecer um 

produto final de maior qualidade para o mercado e, consequentemente, reduzir os 

prejuízos tanto para os produtores quanto para o frigorífico (SILVA et al., 2016). Para 
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isso, os estabelecimentos de abate adotam, no controle da inocuidade da carne, duas 

estratégias principais, a inspeção oficial e a fiscalização dos procedimentos de higiene 

(BLAGOJEVIC& ANTIC, 2014). Assim, a inspeção de carnes tem como um de seus 

objetivos identificarem animais que não estão aptos ao consumo humano e remover 

suas carcaças e vísceras da cadeia produtiva (DUPUY et al., 2014; STÄRK et al., 

2014). 

Entre as doenças responsáveis por condenações de carcaças, destaca-se a 

tuberculose, como a principal zoonose diagnosticada em estabelecimentos de abate de 

bovinos, juntamente com a cisticercose (PINTO, 2014). A tuberculose bovina é uma 

doença infectocontagiosa crônica de abrangência mundial (FIGUEIREDO et al., 2010), 

apresentando prevalência de 0,71% em abatedouros frigoríficos de Minas Gerais no 

período de 1993 a 1997 e sendo, nesse mesmo período, a principal responsável por 

ocasionar perdas econômicas aos produtores (BAPTISTA, 1999; BAPTISTA et al., 

2004). Trata-se, portanto, de uma doença que se constitui em importante problema de 

saúde pública e médico veterinário, em decorrência dos prejuízos resultantes, 

principalmente, do descarte dos animais positivos e do julgamento e destinação de 

carcaças acometidas durante a inspeção post mortem (MURAKAMI et al., 2009; 

FURLANETTO et al., 2012). 

Dada a importância econômica e sanitária da doença em questão, e a 

inexistência de dados oficiais atualizados sobre a prevalência da tuberculose bovina no 

Brasil (FURLANETTO et al., 2012), torna-se necessário a monitorização dos casos 

para o conhecimento da realidade regional. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 

determinar a prevalência da tuberculose bovina e os prejuízos resultantes da 

condenação de carcaças acometidas, entre os anos de 2007 a 2013, em um 

abatedouro frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal (SIF), localizado na Zona da 

Mata mineira. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. TUBERCULOSE BOVINA 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, zoonótica, causada por 

diferentes espécies de bactérias do gênero Mycobacterium, pertencente à família 

Mycobacteriaceae (PINTO, 2003). Especificamente no caso da infecção de bovinos e 

bubalinos, o agente etiológico é Mycobacterium bovis (RODRIGUES et al., 2008). 
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Trata-se de bacilo curto aeróbico, imóvel, não capsulado e não flagelado. Apresenta 

ainda aspecto granular quando corado, medindo de 0,5 a 0,7 m de comprimento por 

0,3 m de largura e é álcool-ácido resistente (SALAZAR, 2005). Além do bovino, 

hospedeiro primário, o homem e diversos outros mamíferos domésticos e silvestres 

também são suscetíveis ao bacilo (MARCONDES, 2002; RUGGIERO et al., 2007). 

A tuberculose em um rebanho é introduzida principalmente pela aquisição de 

animais infectados, podendo o agente disseminar-se entre os bovinos 

independentemente do sexo, raça ou idade. A estabulação, que propicia o contato 

direto e frequente entre os animais, contribui para que a doença se propague com 

maior rapidez (KIK JUNIOR et al., 2008). A exposição a aerossóis é considerada a 

forma mais repetida da infecção dos bovinos (LAVAGNOLI et al., 2010), embora essa 

também possa ocorrer por alimentos, água, comedouros, bebedouros e fômites 

contaminados; uma vez que as micobactérias podem sobreviver por longos períodos 

(seis meses a quatro anos) em pastos, material orgânico em putrefação, como fezes e 

camas, além de locais onde se enterrem cadáveres de animais tuberculosos 

(RODRIGUES et al., 2008). 

Usualmente a doença apresenta evolução crônica que causa efeito debilitante ao 

infectado, porém em alguns casos pode assumir um caráter agudo e ter curso clínico 

mais rápido (RUGGIERO et al., 2007). Como a principal porta de entrada é a via 

respiratória, o M. bovis causa doença primordialmente respiratória, que afeta os 

pulmões, contudo também pode chegar a atingir outros órgãos (SOBREIRA FILHO, 

2008).  

Ao serem inalados, os bacilos são fagocitados por macrófagos alveolares e 

podem ser eliminados ou crescer no interior de macrófagos, em lesões denominadas 

tubérculos (RUGGIERO et al., 2007). Após a infecção, os granulomas nodulares se 

desenvolvem principalmente nos pulmões, linfonodos pulmonares, retrofaríngeos, 

bronquiais e mediastinais. Após essa fase, pode ocorrer progressão para uma forma 

generalizada, onde as lesões também poderão ser encontradas nos linfonodos 

mesentéricos, fígado, baço, membranas serosas, além de vários outros órgãos 

(LAVAGNOLI et al., 2010). 

Os sinais clínicos da tuberculose em bovinos na maioria das vezes estão 

ocultos, mas quando presentes são representados por perda de peso, hiperplasia dos 

linfonodos, debilidade, caquexia progressiva, sinais respiratórios (tosse seca e 
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dispneia) e, em menor frequência, por sinais digestivos e geniturinários (CAINO et al., 

2011). 

 

2.2. PREVALÊNCIA DA TUBERCULOSE BOVINA 

Esta importante zoonose apresenta distribuição cosmopolita, e sua prevalência 

ainda é muito marcante nos países em desenvolvimento (CAINO et al., 2011). No Brasil 

não existem dados oficiais atualizados quanto à prevalência da tuberculose bovina, 

sendo que, na última estimativa realizada com informações referentes ao período 

de1989 a 1998, a média nacional encontrada foi de 1,3% de animais infectados 

(BRASIL, 2004). 

Em 1986, com um rebanho nacional de aproximadamente 137 milhões de 

bovinos, a ocorrência da tuberculose no Brasil estava em torno de 0,9 a 2,9%, com 

6,2% a 26,3% dos rebanhos acometidos; contudo, nesse mesmo ano a prevalência 

identificada em estabelecimentos de abate, com base em achados post mortem, foi de 

apenas 0,14% (KANTOR& RITACCO, 1994 citado por RUGGIERO et al., 2007). Dados 

referentes as regiões do Triângulo Mineiro, centro e sul do Estado de Minas Gerais no 

ano de 1999, demonstraram realidade semelhante à descrita anteriormente; onde 

amostras coletadas em aproximadamente 23.000 animais e 1.600 propriedades, 

indicaram prevalência de 0,8% de bovinos infectados e cerca de 5,0% de propriedades 

com animais reagentes. Esse percentual foi ainda mais elevado, 15,0%, em 

propriedades produtoras de leite em razão do manejo e do confinamento (BRASIL, 

2004). 

Já em um levantamento mais recente, a estimativa da prevalência de bovinos 

positivos à tuberculina no Brasil foi de 0,83%, sendo que a região Centro-Oeste foi a 

responsável pela menor prevalência dentre as regiões brasileiras, sendo responsável 

por 0,37% dos casos existentes (ROXO, 2004). Lavagnoli et al., (2010) ao realizarem 

um estudo retrospectivo no Estado do Espírito Santo, entre os anos de 2005 e 2007, 

verificaram que dos 32.052 bovinos examinados aleatoriamente, 163 animais 

apresentaram resultado positivo para a tuberculose, sendo os mesmos diagnosticados 

de acordo com os critérios sanitários preconizados pelo Programa Nacional de Controle 

e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT). A prevalência de tuberculose 

bovina encontrada foi de 0,54%, demonstrando, portanto, a relevância desta 
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enfermidade para a saúde pública, uma vez que o agente se encontra circulante na 

região (LAVAGNOLI et al., 2010). 

A distribuição geográfica da tuberculose bovina pode apresentar variações de 

acordo com os sistemas de criação e práticas sanitárias e tecnológicas 

desempenhadas em cada região, principalmente em países continentais e pertencentes 

a vários biomas, como é o caso do Brasil (FURLANETTO et al., 2012). 

 

2.3 IMPORTÂNCIA SANITÁRIAE ECONÔMICA DA TUBERCULOSE BOVINA 

A suscetibilidade do homem ao Mycobacterium bovis é uma das principais 

razões da importância dessa zoonose nos bovinos, tornando essencial o controle da 

mesma tanto no ponto de vista do médico veterinário quanto da saúde pública 

(BAPTISTA et al., 2004).  

As crianças são mais suscetíveis ao M. bovis quando ingerem leite cru derivado 

de vacas tuberculosas, mesmo quando contaminado com número pequeno de bacilos. 

Já os adultos mais suscetíveis são aqueles que estão em maior exposição ao agente, 

como tratadores de rebanhos, ordenhadores, trabalhadores da indústria de carne e 

médicos veterinários; ou seja, aqueles que vivem em íntimo contato com animais, 

contaminando-se pela via aerógena ou pelo consumo de leite ou produtos lácteos não 

pasteurizados (MODA et al., 1996; ABRAHÃO, 1998). 

Em relação às perdas econômicas, a importância atribuída à tuberculose bovina 

está baseada nas perdas diretas resultantes da morte de animais, queda no ganho de 

peso (produção de carne) e diminuição da produção de leite, do descarte precoce e 

eliminação de animais de alto valor produtivo, além da depreciação ou condenação de 

carcaças de animais infectados durante a rotina de abate. Existe também a perda de 

prestígio e credibilidade da unidade de criação onde a doença é encontrada 

(RODRIGUES et al., 2008). 

A tuberculose, juntamente com a cisticercose, é a principal zoonose 

diagnosticada em estabelecimentos de abate de bovinos, sendo, portanto, responsável 

por grandes prejuízos à indústria da carne (PINTO, 2014). Assim, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao instituir o PNCEBT, reconheceu 

essa doença como importante problema de saúde animal e pública no Brasil, 

responsável por consideráveis prejuízos econômicos e sociais (BRASIL, 2004). 
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2.4. DIAGNÓSTICO E CONTROLE DA TUBERCULOSE BOVINA 

Pressionados pelas perdas econômicas causadas pela tuberculose e com o 

propósito de assegurar o mercado de exportações, e se posicionar no mercado 

internacional, os países da América Latina estão sendo sensibilizados a atender as 

exigências relacionadas ao manejo sanitário dos rebanhos e a adotar medidas para o 

controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, estabelecendo e mantendo 

áreas livres de enfermidades (RUGGIERO et al., 2007). Para o controle e a erradicação 

da tuberculose bovina vêm sendo adotados métodos multifatoriais, mas o diagnóstico e 

a prática de sacrifício são os únicos meios pelos quais a erradicação definitiva se torna 

possível (KIK JUNIOR et al., 2008). 

A tuberculose bovina é diagnosticada através de métodos diretos e indiretos. Os 

métodos diretos envolvem a detecção e identificação do agente etiológico no material 

biológico, seja pelo isolamento, PCR ou exame histopatológico. Os indiretos envolvem 

a resposta imunológica do hospedeiro ao agente etiológico, que pode ser humoral pela 

produção de anticorpos (de pouco valor), ou celular, mediada por linfócitos e 

macrófagos. Entre estes, a tuberculinização é baseada na resposta contra o M. bovis 

por uma reação de hipersensibilidade tardia (RODRIGUES et al., 2008). 

O PNCEBT foi criado como objetivo de baixar a incidência da doença nos 

rebanhos brasileiros. O programa faz uso do teste tuberculínico para diagnóstico, com 

finalidade de eliminar os animais positivos e certificar os negativos (BRASIL, 2004). É 

importante considerar, ainda, o controle de qualidade dos produtos de origem animal, 

integrando as funções de inspeção e vigilância sanitária, permitindo melhores 

definições de risco e a garantia da saúde pública, além da participação dos produtos 

brasileiros no mercado externo (PINTO, 2003; KIK JUNIOR et al., 2008).  

O registro adequado das prevalências de condenações de um estabelecimento 

de abate é essencial no planejamento de medidas preventivas, higiênicas e 

econômicas na indústria da carne; ainda, os dados obtidos pela inspeção post mortem 

são fundamentais para determinar aspectos epidemiológicos de diversas zoonoses 

(HAJIMOHAMMADI et al., 2014). Assim, o diagnóstico da tuberculose bovina realizado 

durante a rotina de inspeção post mortem nos abatedouros frigoríficos, consiste 

basicamente na avaliação visual macroscópica de tubérculos em tecidos e órgãos da 

carcaça, sendo essa a única medida de diagnóstico em estabelecimentos de abate 

(PINTO et al., 2004). 
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De acordo com o Artigo 171 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 

de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), carcaças com tuberculose podem sofrer 

diferentes destinações de acordo com o grau de infecção: condenação, quando no 

exame ante mortem o animal esteja febril ou com caquexia, ou quando no exame post 

mortem apresentem tubérculos nos músculos, nos ossos, nas articulações ou nos 

linfonodos que drenam a linfa dessas partes, quando apresentem lesões caseosas 

concomitantes em órgãos ou serosas do tórax e do abdômen, ou lesões miliares ou 

perláceas de parênquimas ou serosas, ou lesões múltiplas, agudas e ativamente 

progressivas, linfonodos hipertrofiados, edemaciados, com caseificação de aspecto 

raiado ou estrelado em mais de um local de eleição, ou ainda quando existam lesões 

caseosas ou calcificadas generalizadas, e sempre que houver evidência de entrada do 

bacilo na circulação sistêmica; esterilização pelo calor, em casos em que os órgãos 

apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou encapsuladas, limitadas a 

linfonodos do mesmo órgão, ou quando os linfonodos da carcaça ou da cabeça 

apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou encapsuladas, e quando existam 

lesões concomitantes em linfonodos e em órgãos pertencentes à mesma cavidade; e 

liberação, quando a carcaça apresentar apenas uma lesão tuberculosa discreta, 

localizada e completamente calcificada em um único órgão ou linfonodo (BRASIL, 

2017). 

Durante a rotina de inspeção post mortem, atenção especial é dispensada aos 

pulmões, sendo inspecionados individualmente e vinculando-se qualquer alteração às 

possíveis ocorrências em outros órgãos e mesmo eventuais reflexos na carcaça 

(MIRANDA et al., 1997). Os registros de abate mostram tendências de elevação do 

número de casos de tuberculose pulmonar em comparação a outros órgãos, visto que 

cerca de 40 a 60% das lesões tuberculosas causadas por M. bovis se manifestam nos 

pulmões (PINTO et al., 2002). No entanto, esta avaliação, apesar de considerável e 

importante para a prevenção da tuberculose, é muitas vezes posta em dúvida, pois 

outras enfermidades apresentam lesões muito semelhantes à mesma (TEKLU et al., 

2004). 

 

3. METODOLOGIA 

Para a realização deste estudo, teve-se a colaboração de um abatedouro 

frigorífico sob SIF situado na região da Zona da Mata Mineira, o qual aprovou o mesmo 
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e disponibilizou os dados utilizados. Trata-se de um estudo retrospectivo, realizado por 

um levantamento epidemiológico de dados no referido estabelecimento. 

Foram utilizadas, como fonte de informação, fichas relativas ao movimento anual 

de abate de bovinos, no período compreendido entre janeiro de 2007 e dezembro de 

2013, em um abatedouro frigorífico localizado na Zona da Mata Mineira, sob regime do 

SIF. Estas fichas forneceram os registros das atividades de abate realizadas durante a 

rotina de inspeção post mortem, proporcionando informações como data do abate, 

número de animais abatidos, parte animal, diagnóstico e destinação das peças.  

Os animais foram abatidos e as carcaças inspecionadas de acordo com as 

normas técnicas padronizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) (BRASIL, 1971). As carcaças e vísceras nas quais foram detectadas 

alterações ou lesões características de tuberculose durante as diferentes linhas de 

inspeção, foram encaminhadas para o Departamento de Inspeção Final (DIF) para 

exame anatomopatológico criterioso realizado pelo médico veterinário Fiscal Federal 

Agropecuário do SIF, conforme procedimentos regulamentares de julgamento e 

destinação de carcaças (BRASIL, 2017). Além disso, amostras foram encaminhadas 

para a Universidade Federal de Minas Gerais para confirmação do diagnóstico por 

PCR. Os dados foram anotados em papeleta específica de condenação do DIF e, em 

seguida, transferidos para o sistema online de notificação do MAPA, o Serviço de 

Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF). 

As carcaças bovinas diagnosticadas com tuberculose foram identificadas e 

tabuladas para, em seguida, serem realizados os cálculos de prevalência da doença, 

além da evolução dos casos e do prejuízo econômico resultante da condenação de 

carcaças ao longo dos anos estudados. Os registros de ocorrências foram agrupados 

por ano. 

Todos os dados coletados foram processados em planilhas do Microsoft Office 

Excel e, para analisar a tendência da série histórica da prevalência, foi realizada a 

análise de regressão linear no programa Sigma Plot 13.0. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No período de janeiro de 2007 a dezembro de 2013 foram abatidos 150.752 

bovinos no referido abatedouro frigorífico. Deste total, 1.165 animais apresentaram 

infecção por Mycobacterium bovis, de acordo com os achados macroscópicos do SIF, 
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registrando-se prevalência geral de 0,77% de tuberculose bovina. Pode-se observar, 

ainda, variação nas taxas de prevalência de 0,34 a 1,50% entre os anos estudados 

(TABELA 1). Nesse período, todas essas carcaças identificadas com lesões 

tuberculosas foram destinadas à graxaria para condenação total. 

 
Tabela 4. Número de bovinos abatidos e prevalência das condenações de carcaças por tuberculose, em 
um abatedouro frigorífico na região da Zona da Mata mineira, nos anos de 2007 a 2013, pelo Serviço de 
Inspeção Federal. 

Ano Número de bovinos abatidos Carcaças condenadas por tuberculose 

N % 

2007 17.820 148 0,83 
2008 31.094 465 1,50 
2009 21.413 143 0,67 
2010 22.193 149 0,67 
2011 19.424 103 0,53 
2012 21.906 75 0,34 
2013 16.902 82 0,49 

Total 150.752 1.165 0,77 

 

Com a instituição do PNCEBT em 2001, tornou-se evidente a necessidade de se 

conhecer a distribuição espacial da tuberculose bovina no país (BRASIL, 2001). 

Contudo, os estudos epidemiológicos sobre a ocorrência dessa doença ainda são 

insuficientes, o que dificulta análises comparativas sobre a prevalência e a perda 

econômica resultantes dessa patologia no rebanho bovino (POLETTO et al., 2004; 

FURLANETTO et al., 2012). 

Os dados oficiais mais recentes envolvendo todo o território brasileiro 

correspondem ao período de 1989 a 1998, quando a prevalência média nacional foi 

1,3% (BRASIL, 2004), superior a encontrada no presente trabalho. Entretanto, em um 

levantamento epidemiológico realizado em Minas Gerais no ano de 1999, mais 

especificamente nas regiões do Triângulo Mineiro e do centro e sul do Estado, 

envolvendo 1.600 propriedades e 23.000 animais, estimou-se uma prevalência de 0,8% 

de bovinos infectados, resultado semelhante ao descrito na Tabela 1 (BRASIL, 2004). 

Esses resultados sugerem a possibilidade de outros Estados, que não Minas Gerais, 

estarem contribuindo com o aumento da prevalência no território nacional. 

Em um estudo retrospectivo realizado por Abrahão, Nogueira e Malucelli (2005), 

referente ao período de janeiro de 1979 a 1983, a prevalência observada para a 

tuberculose bovina foi de apenas 0,16% em animais abatidos em um abatedouro 

frigorífico de Uberlândia, Minas Gerais, valor consideravelmente inferior ao observado 

nesse estudo. Por outro lado, Baptista et al., (2004) ao determinarem a prevalência de 
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tuberculose em bovinos abatidos também em Minas Gerais, entre os anos de 1993 e 

1997, obtiveram resultado de 0,71% ao analisarem dados de dez abatedouros 

frigoríficos sob SIF, concordando com os resultados aqui descritos. 

Ainda na região Sudeste do país, Grisi Filho et al., (2011) verificaram que das 

587 amostras sugestivas de tuberculose bovina, coletadas em 79 estabelecimentos de 

abate no Estado de São Paulo, entre maio de 2002 e janeiro de 2004, 65,22% tiveram 

o diagnóstico confirmado. Esse elevado número de animais infectados, foi atribuído, 

por esses mesmos autores, às fêmeas de descarte provenientes de propriedades 

leiteiras com algum grau de tecnificação, bem como às práticas inadequadas de 

manejo adotadas na região, como a introdução de animais sem a realização prévia de 

testes tuberculínicos (GRISI FILHO et al., 2011). Já Tiverom (2014), em um abatedouro 

frigorifico na cidade de Barretos - SP, entre os anos de 2007 a 2012, encontrou uma 

frequência de casos de 5,9%, discordando da baixa prevalência encontrada por 

diversos autores para o Estado de Minas Gerais.  

Lavagnoli et al., (2010) ao avaliarem a prevalência de tuberculose bovina no 

Espírito Santo, usaram como fonte de informação dados fornecidos pelo Instituto de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, relativos ao período de janeiro de 

2005 a junho de 2007. Dos 32.052 bovinos avaliados, apenas 163 apresentaram 

resultado positivo para tuberculose, de acordo com os critérios preconizados pelo 

PNCEBT, resultando em uma prevalência de 0,51%, valor inferior ao descrito na Tabela 

1. Ainda, foram verificadas diferentes taxas para cada região estudada, sendo a 

prevalência superior na região norte (1,41%), seguida da região sul (0,62%), noroeste 

(0,38%) e metropolitana do Estado (0,32%) (LAVAGNOLI et al., 2010). 

Para a região Sul, foram descritos resultados discrepantes em estudos recentes. 

Poletto et al., (2004) observaram prevalência de 1,51% de bovinos positivos no 

município de Passos Fundos - RS, resultado consideravelmente superior ao obtido 

nesse trabalho. Enquanto Sabedot et al., (2009), ao analisarem bovinos de quatro 

municípios da região sudoeste do Paraná, encontraram 0,098% de animais positivos 

entre março de 2005 a abril de 2008. No entanto, ambos os autores utilizaram do teste 

de hipersensibilidade para o diagnóstico em animais vivos, diferente do adotado nesse 

trabalho. 

Em uma análise epidemiológica realizada por Mendes et al., (2011) em oito 

municípios do Estado de Pernambuco, região Nordeste do país, foram analisados 662 
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animais por meio do teste de tuberculinização. Como resultado, foi obtida prevalência 

de 14%, uma vez que 86 desses animais reagiram ao teste. Comparada a análise de 

dados feita no presente trabalho, esta prevalência apresenta-se bastante elevada, 

provavelmente em decorrência dos diferentes métodos de diagnóstico utilizados 

(KANTOR & RITACCO, 1994 citado por RUGGIERO et al., 2007). 

Já na região centro-oeste do Brasil, no Estado de Mato Grosso, a prevalência 

encontrada foi de 0,007% para tuberculose bovina, discordando do exposto 

anteriormente. Esses dados foram obtidos de sete abatedouros frigoríficos sob SIF ano 

de 2009, onde foram abatidos 41.193 bovinos, sendo que desses apenas três carcaças 

tiveram o diagnóstico confirmado para tuberculose, comprovando que o Mato Grosso 

possui status de baixa prevalência para essa doença (ROXO, 2004; FURLANETTO et 

al., 2012), principalmente quando comparado aos dados obtidos por esse trabalho. 

As variações encontradas na prevalência da tuberculose entre as regiões 

brasileiras podem ser explicadas tanto pelo sistema de criação e práticas sanitárias 

adotadas em cada estado, quanto pelas diferenças nas condições técnicas e materiais 

de cada estabelecimento de abate, assim como pela idade, sexo e aptidão zootécnica 

dos animais a serem abatidos (BAPTISTA et al., 2004; FURLANETTO et al., 2012). 

Uma vez que, a prevalência é bastante superior quando se trata de propriedades de 

leite que apresentam algum grau de mecanização da ordenha e de tecnificação na 

produção (BRASIL, 2004). Outros pontos importantes a serem considerados, são o 

número de estabelecimentos ou propriedades amostradas e o método diagnóstico 

empregado por cada pesquisador (KANTOR & RITACCO, 1994 citado por RUGGIERO 

et al., 2007), o que limita a comparação entre os diferentes estudos. 

Na análise de regressão linear da série histórica da prevalência de tuberculose 

bovina, foi observado resultado satisfatório, com redução de 0,12% de casos ao ano; 

embora essa análise não tenha sido tão confiável (50,36% de confiança) em função do 

aumento dos casos nos anos de 2008 e 2013 (FIGURA 1). Esse fato sugere melhoria 

na sanidade do rebanho local, provavelmente em consequência das medidas de 

controle e erradicação propostas pelo PNCEBT. 
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Figura 9. Análise de regressão linear da prevalência (%) das condenações de carcaças bovinas por 
tuberculose, em um abatedouro frigorífico da Zona da Mata mineira, entre 2007 e 2013, pelo Serviço de 
Inspeção Federal. 

Por fim, com relação aos prejuízos econômicos decorrentes do julgamento das 

carcaças acometidas com tuberculose, entre os anos de 2007 a 2013 foram 

condenados 272.125 kg de carne bovina. Admitindo-se o peso da carcaça equivalente 

a 225 kg (SEAB, 2012) e considerando o preço atual da arroba do boi em Minas 

Gerais, de R$ 123,00, foi obtido um prejuízo estimado de R$ 2.231.425,00 em 

decorrência da tuberculose bovina. Comparando com os prejuízos econômicos obtidos 

por Baptista (1999), entre os anos de 1993 a 1997 em 12 abatedouros frigoríficos no 

mesmo Estado, o resultado obtido foi inferior ao do presente estudo, sendo de R$ 

511.095,02; porém a tuberculose bovina foi a doença que acarretou em maior perda 

econômica para esses estabelecimentos no período estudado.  

Ainda, Reis (2015) ao analisar dados referentes às condenações de carcaças 

bovinas por cisticercose, coletados no mesmo abatedouro frigorífico objeto deste 

estudo e referentes ao mesmo momento, observou prejuízo de R$ 145.635,00, 

bastante inferior ao causado pela tuberculose. Portanto, é importante ressaltar que para 

este estabelecimento específico, a tuberculose é a principal responsável pelos 

prejuízos econômicos, reforçando a importância sanitária dessa doença na região 

estudada. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Foi identificada, neste estudo, a prevalência geral de 0,77% de tuberculose 

bovina na Zona da Mata Mineira para o período de janeiro de 2007 a dezembro de 

2013. E, apesar da diminuição dos casos observada ao longo dos anos, a tuberculose 
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bovina ainda é a principal responsável por perdas econômicas para o estabelecimento 

estudado. 

Embora, a prevalência identificada tenha sido inferior à média atribuída ao país, 

e considerando a sua importância econômica e de saúde pública, torna-se 

indispensável a condução de medidas preventivas, incluindo a conscientização dos 

produtores, fiscalização nas barreiras sanitárias e levantamentos periódicos da situação 

epidemiológica desta doença. 

Nesse sentido, a inspeção post mortem é de fundamental importância no 

diagnóstico de animais positivos, contribuindo com dados nos gráficos atualizados 

sobre a doença, além de destinar corretamente a carcaça dos animais infectados, 

garantindo a saúde pública e animal, além do aproveitamento racional dessa matéria-

prima. 
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RESUMO 

A ruptura do ligamento cruzado cranial (LCCr) é uma das lesões que mais afeta os 

membros pélvicos do cão e uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento da 

doença articular degenerativa (DAD). Dessa forma, este trabalho teve como objetivo, 

relatar dois casos de correção cirúrgica de ruptura do LCCr em cães, abordando a 

ocorrência, etiopatogenia, sinais clínicos, diagnóstico e o tratamento da enfermidade 

em questão. Cães com ruptura do LCCr têm como principal sinal clínico claudicação, 

com ou sem apoio do membro afetado. O diagnóstico é feito através do exame físico e 

realização de testes complementares como o teste de gaveta cranial e compressão 

tibial. O tratamento varia em conservativo ou cirúrgico, levando em consideração o 

peso, idade e estado de saúde do animal. Para o tratamento cirúrgico existem diversas 

técnicas descritas, as quais são classificadas em intracapsulares e extracapsulares. 

Foram atendidos no Hospital Veterinário Gardingo-LTDA, dois cães com ruptura do 

LCCr e tratados cirurgicamente pela técnica de Flo (“três em um”) modificada, que 

revelou-se bastante eficaz para a estabilização da articulação fêmoro-tibio-patelar nos 

casos relatados. O procedimento cursou sem dificuldades trans e pós-operatórias, 

obtendo-se resultados satisfatórios com retorno precoce da função motora dos animais 

deste estudo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ruptura; ligamento; cães; tratamento. 

 

1-INTRODUÇÃO 

A ruptura do ligamento cruzado cranial (LCCr) é uma das lesões que mais 

afetam os membros pélvicos do cão e uma das principais responsáveis pela doença 

articular degenerativa (DAD) do joelho. Sua origem pode ser aguda ou crônica, parcial 

ou total, traumática ou degenerativa, podendo estar frequentemente associadas 

(DURANA, 2009).  

O LCCr tem como função estabilizar a articulação do joelho. Atuando juntamente 

com o ligamento cruzado caudal (LCCd), limitam o movimento de deslocamento cranial 

e a rotação medial da tíbia, limitando também a hiperextensão da articulação. A ruptura 

é resultado de forças excessivas em qualquer um desses sentidos (ROSA, 2016).  

Lesões do LCCr são consideradas uma das principais razões de claudicação em 

cães em graus variados e causam aumento da sensibilidade na articulação fêmoro-
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tíbio-patelar (FTP) (OLIVEIRA et al., 2009), podendo resultar em osteoartroses e lesões 

dos meniscos (SALBEGO et al., 2007). Alguns fatores estão associados à ruptura do 

LCCr, sendo eles: raça, sexo, idade, alterações anatômicas, peso, ângulo do platô da 

tíbia e luxação da patela (DURANA, 2009).  

O principal sinal clínico de animais com ruptura do LCCr consiste em 

claudicação com a incapacidade de suportar o peso no membro afetado, sem apoio ou 

com apoio parcial do pé durante o movimento, devido à dor (MARQUES, 2014).  

O diagnóstico pode ser dado através de uma avaliação da estabilidade do joelho, 

por meio do teste de “gaveta’’ cranial e teste de compressão tibial. Exames de imagem 

como radiografia, artroscopia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, 

também são relatados como métodos de diagnóstico (RAMOS, 2010).  

O tratamento pode ser conservativo ou cirúrgico. A escolha do tratamento leva 

em consideração aspectos como: comportamento do paciente, função, peso corporal, 

tempo e evolução da lesão, custo e a preferência do cirurgião. O tratamento 

conservativo é baseado na restrição da atividade física, analgesia, controle alimentar 

para redução do peso e fisioterapia. A estabilização cirúrgica é o método mais indicado 

em pacientes com peso corporal superior a 10 e 15Kg. Não há uma técnica padrão, 

portanto, a escolha do tipo de procedimento fica a critério do cirurgião, levando em 

consideração o quadro clínico do paciente (BREGADIOLI et al., 2014).  

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo relatar dois casos de correção 

cirúrgica de ruptura do LCCr em cães tratados pela técnica de Flo modificada, 

atendidos no Hospital Veterinário Gardingo-LTDA, com o intuito de abordar a 

ocorrência, etiopatogenia, sinais clínicos, métodos de diagnóstico e tratamento da 

enfermidade em questão.  

 

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Anatomia e Biomecânica do Joelho 

A articulação fêmoro-tíbio-patelar (FTP) é formada por componentes anatômicos 

que fornecem uma excelente biomecânica à articulação, compreendida pela tróclea do 

fêmur, patela, côndilos do fêmur, que são separados pela fossa intercondilar (SOLER et 

al., 2007), meniscos, que auxiliam como um elemento para amortecimento de impactos 

e ligamentos que unem ossos e promovem a estabilização da articulação. Contando 

também com a presença da cápsula articular, que é uma membrana conjuntiva que 
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envolve a articulação, que além da função de estabilização e proteção tem como papel 

principal produzir e reabsorver líquido sinovial, promovendo a lubrificação das 

superfícies envolvidas, evitando que ocorram atrito e desgaste das cartilagens 

(MATEUS, 2010). 

Os ligamentos presentes na articulação FTP são: ligamentos femoropatelares, 

ligamento patelar, que representa um prolongamento do tendão dos músculos 

quadríceps femoral e a união do ligamento femoropatelar. Os ligamentos femorotibiais 

promovem suporte à articulação do joelho, sendo eles: os ligamentos colaterais, lateral 

e medial, e os ligamentos cruzados, cranial e caudal, proporcionando estabilidade, 

além de permitirem movimentos de flexão, extensão e um certo grau de rotação. Os 

ligamentos cruzados são os bloqueadores primários da translação cranial da tíbia em 

relação ao fêmur e da hiperextensão da articulação, limitam também a rotação medial 

da tíbia e previnem o movimento excessivo de varus e valgus durante a flexão da 

articulação (MATEUS, 2010). 

O LCCr se divide em dois componentes, uma banda crânio-medial (BCM) e uma 

banda caudo-lateral (BCL). A BCM se origina na porção crânio-dorsal da inserção 

femoral e estende-se até a porção crânio-medial da inserção tibial do ligamento, 

permanecendo esticada na flexão e extensão do joelho. Já a BCL mantém-se tensa na 

extensão e frouxa na flexão do joelho (BUQUERA et al., 2004).  

A extensão e o mecanismo das lesões dependem da amplitude e direção da 

força traumática e do posicionamento da articulação no momento da ação dessa força. 

A ruptura do ligamento pode ser definida como completa, com grande instabilidade na 

articulação, ou parcial, com instabilidade de menor grau (ROMANO et al., 2006). A 

ruptura parcial ou total do LCCr ocorre quando o joelho é rotacionado subitamente com 

uma força excedente à resistência intrínseca do ligamento, ou quando há uma 

hiperextensão forçada da articulação (SILVA et al., 2016). A instabilidade causada pela 

ruptura ligamentar diminui a rigidez articular e aumenta o deslocamento cranial, 

trazendo alterações severas nas articulações afetadas (ROMANO et al., 2006). 

 

2.2.  Etiopatogenia da Ruptura do LCCr 

 A ruptura do LCCr (FIGURA 1) em cães é multifatorial que envolve fatores 

genéticos, inflamatórios e conformacionais que, em conjunto, geram uma instabilidade 

entre a força biomecânica aplicada no ligamento e sua habilidade em suportar essa 
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carga, levando possivelmente à instabilidade articular e à ruptura ligamentar 

(MEDEIROS, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários fatores podem estar associados à ruptura, como por exemplo: idade, 

alterações imuno-mediadas, raça, sexo, ângulo do platô da tíbia, luxação de patela 

(COMERFORD, 2007), força exacerbada sobre o ligamento, ou o ligamento estar 

sofrendo algum processo de degeneração em seu tecido. As alterações no ligamento 

influenciam em sua estrutura, promovendo deficiência vascular, podendo desencadear 

a hipóxia ligamentar, deixando o tecido doente (OLIVEIRA, 2008). 

As lesões de meniscos também estão associadas à ruptura do ligamento. Os 

meniscos são componentes importantes para a estabilização da articulação e ficam 

sujeitos a maior stress após ruptura do LCCr. A lesão de menisco é mais comum em 

situações de rupturas crônicas e em pacientes mais pesados (COMERFORD, 2007; 

PIERMATTEI et al., 2006; DURANA, 2009). 

 

2.3. Epidemiologia da Ruptura do LCCr 

A ruptura do LCCr pode ocorrer em cães de qualquer raça, sexo e idade. Porém, 

há predisposição nas raças: Labrador Retriever, Rottweiler, Golden Retriever, Akita e 

São Bernardo (MATEUS, 2010). Cães com mais de 15 kg e com idade inferior a cinco 

anos apresentam maior frequência da ruptura do LCCr. Todavia, em cães com menos 

de 15 kg há uma menor incidência de ruptura do LCCr e essa ocorre principalmente em 

cães com mais de cinco anos. Cães castrados apresentam maior incidência de ruptura 

do LCCr quando comparados aos não castrados e não há uma diferença significativa 

em comparação entre machos e fêmeas (OLIVEIRA et al., 2009). 

Fonte: Google 

Figura 1 
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Em muitos casos, a causa patológica subjacente está presente em ambos os 

joelhos, causando uma ruptura bilateral dos ligamentos. Estima-se que cerca de 30 a 

40% dos cães com ruptura do LCCr unilateral irão apresentar ruptura do ligamento 

contra-lateral num período de 18 a 24 meses (SCHULZ, 2007). 

 

 

2.4. Sinais Clínicos da Ruptura do LCCr 

Os sinais clínicos irão depender do curso da doença, variando em agudo ou 

crônico (SCHULZ, 2007). 

A forma aguda está relacionada com ocorrências traumáticas que causam a 

ruptura total do ligamento. Os animais apresentam histórico de muita dor e claudicação 

sem apoio ou com apoio parcial do pé, conhecida como claudicação com apoio em 

pinça (DURANA,2009). 

A forma crônica está associada a um processo degenerativo do ligamento, 

promovendo assim ruptura parcial das fibras desse tecido. Devido a ruptura incompleta 

do ligamento, os animais apresentam uma sintomatologia de claudicação intermitente 

com apoio do membro, sinais discretos como, dificuldade de se levantar e sentar. À 

medida que o quadro de ruptura vai se agravando, a instabilidade vai aumentando e os 

processos degenerativos vão piorando, consequentemente as claudicações se tornam 

mais evidentes (SCHULZ, 2007). Verifica-se uma diminuição contínua da função do 

membro a partir do momento em que estão presentes alterações degenerativas 

(DURANA,2009).  

 

2.5. Diagnóstico da Ruptura do LCCr 

Os métodos de diagnóstico da ruptura do LCCr baseiam-se em exames 

ortopédicos, radiografia, ultrassonografia, artroscopia, ressonância magnética e 

tomografia computadorizada (WIETHUCHTER, 2014; OLIVEIRA et al., 2009). 

Os exames ortopédicos utilizados são o teste de gaveta cranial (FIGURA 2-A) e 

teste de compressão tibial (FIGURA 2-B); os dois têm como objetivo identificar o 

deslocamento cranial da tíbia em relação ao fêmur (OLIVEIRA et al., 2009). Os 

pacientes com músculos grandes, fibrose capsular ou rupturas parciais do LCCr estão 

susceptíveis ao risco de terem um resultado falso negativo dos testes ortopédicos 

(WIETHUCHTER, 2014). Em casos crônicos, os tecidos periarticulares apresentam-se 
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mais espessos e fibrosos e o movimento de gaveta poderá tornar-se imperceptível 

(OLIVEIRA et al., 2003). Os resultados positivos são diagnóstico para ruptura do LCCr, 

mas a ausência de movimentos anormais no decorrer do exame não elimina a 

possibilidade da doença (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exame radiográfico não é fundamental para diagnosticar a ruptura do LCCr, 

mas é sugerido, pois serve para revelar a extensão da DAD, fornecendo dados que 

podem confirmar a efetividade do tratamento (OLIVEIRA et al., 2003). O exame 

radiográfico é mais útil para excluir diagnósticos diferenciais e apontar mudanças 

secundárias em relação à DAD (WIETHUCHTER, 2014). As radiografias são realizadas 

nas projeções mediolateral, mediolateral com estresse e craniocaudal. As alterações 

radiográficas podem variar conforme o tempo de evolução e tipo de lesão (OLIVEIRA et 

al., 2009). As lesões no LCCr levam a efusão articular, deslocamento da gordura 

infrapatelar, espessamento da cápsula articular (WIETHUCHTER, 2014), deslocamento 

cranial da tíbia em relação ao fêmur, presença de osteófitos e entesófitos (OLIVEIRA et 

al., 2009), que podem ser revelados radiologicamente, fornecendo informações 

importantes para o diagnóstico desta afecção (WIETHUCHTER, 2014). 

A ultrassonografia possui as vantagens de não utilizar radiação ionizante e 

de possibilitar a observação de componentes intra-articulares. A existência de 

alterações decorrentes da DAD dificulta a visualização do ligamento pelo recurso da 

ultrassonografia. Os achados mais comuns são a presença de efusão articular, coxim 

gorduroso heterogêneo e, em poucos casos, pode se verificar a presença de uma 

estrutura irregular e hiperecogênica no local de inserção do ligamento na tíbia. Este 

Figura 2: (A) Teste de gaveta cranial (B) Teste de compressão tibial 

Fonte: PINTO,2011 

 

A 
B 
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achado é compatível com o LCCr rompido, mas essa imagem é mais difícil de ser 

percebida na fase crônica da doença. A formação de tecido sinovial intra-articular 

e a grande quantidade de efusão articular são causas que interferem na análise dos 

componentes articulares (OLIVEIRA et al., 2009). 

A artroscopia é um método de diagnóstico pouco invasivo, que permite confirmar 

rupturas parciais antes de ser possível a visualização de alterações radiográficas 

(MATEUS, 2010). É utilizada também para remover menisco lesado e resquícios de 

ligamento rompido, em associação com técnicas cirúrgicas (TATARUNAS e MATERA, 

2005). 

A ressonância magnética (RM) e tomografia computadorizada (TC) são métodos 

de diagnóstico disponíveis para ruptura do LCCr, porém, pelo elevado custo e 

necessidade de anestesiar o paciente, são pouco utilizadas (MATEUS, 2010).  

Torções articulares, lesão primária do menisco, avulsão do tendão extensor 

digital longo, fraturas, artrite primária ou secundária (MATEUS, 2010), luxação da 

patela, lesão do ligamento cruzado caudal, lesão primária de menisco, artrite 

imunomediada, hemartrose e osteossarcoma são diagnósticos diferenciais para ruptura 

do LCCr (DURANA, 2009). 

 

2.6. Tratamento da Ruptura do LCCr 

Existem discussões quanto ao melhor tratamento para ruptura do LCCr. As 

terapias conservativas e cirúrgicas são descritas, mas a escolha decorre de alguns 

fatores como peso corporal, idade, porte do animal, função do paciente, problemas 

ortopédicos ou clínicos presentes e condições econômicas do proprietário (PINTO, 

2011). 

 

2.6.1. Tratamento Conservativo 

O tratamento conservativo propõe confinamento de 4 a 8 semanas, permitindo 

somente caminhadas curtas com o animal. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais 

para amenizar a dor causada pela artrite, durante curtos períodos, também está 

indicado. Porém, bons resultados foram percebidos em cães com massa corporal 

inferior a 15kg, apesar da progressão do grau de osteoartrite no joelho da maioria 

destes cães (BUQUERA et al., 2004). O tratamento clínico da DAD visa aliviar o 
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desconforto e a dor, melhorando o funcionamento articular e o controle da progressão 

da doença (PINTO, 2011).  

 

 2.6.2. Tratamento Cirúrgico 

O tratamento indicado é o cirúrgico, já que, a partir deste, a recuperação da 

função do membro é mais rápida e os processos degenerativos da articulação são 

menores (SILVA et al., 2016). 

Existem várias técnicas cirúrgicas para o tratamento da ruptura do LCCr, estas 

divididas em: extra-capsulares (que consistem na estabilização fora da articulação), 

intra-capsulares (estabilização dentro da articulação) (BUQUERA et al., 2004) e 

osteotomias corretivas (alteram a biomecânica e proporcionam estabilidade ao joelho) 

(PINTO,2011). Ao optar por uma destas técnicas, o cirurgião deve levar em 

consideração o peso corporal, o porte do animal e a cronicidade da lesão (BUQUERA 

et al., 2004). 

 

2.6.2.1. Técnica extra-capsular 

A estabilização articular é obtida através da transposição de componentes 

periarticulares, ou pela disposição de materiais de sutura fora da articulação. Este 

procedimento é mais fácil e mais rápido de realizar do que as técnicas intra-capsulares 

(IGLÉSIAS, 2009). Independente do porte do animal, as técnicas extra-capsulares 

devem ser o método de escolha quando a lesão do LCCr é crônica, visto que a 

resposta inflamatória e alterações degenerativas criam um ambiente intenso para o 

tecido autógeno transposto. A fibrose periarticular formada após algumas semanas é o 

que gera estabilização da articulação, já que suturas tendem a romper a longo prazo 

(PINTO, 2011). Estas técnicas não tentam substituir o ligamento. As suturas aplicadas 

possivelmente se alargarão, visto que seu objetivo é prevenir o movimento cranial da 

tíbia e a lesão dos meniscos durante a fase de reparação dos tecidos e promover uma 

fibrose periarticular útil ao longo da linha de sutura (IGLÉSIAS, 2009). 

Na técnica de imbricação do retináculo modificada (técnica de Flo), dois fios são 

passados em ambas as fabelas (lateral e mediaI) e direcionados à um orifício na crista 

da tíbia, além de uma sutura adicional também colocada na fabela para a porção 

mediaI da patela, obtendo bom resultado em 95% dos animais (TATARUNAS e 

MATERA, 2005). Essa técnica sofreu algumas modificações, passando a ser 
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denominada “três em um” (IGLÉSIAS, 2009). Está relacionada a menos complicações 

trans e pós-operatórias, mas pode apresentar desvantagens, como compressão 

excessiva das superfícies articulares e afrouxamento, soltura ou rompimento do fio 

(SANTOS et al., 2013). 

 

2.6.2.2. Técnica intra-capsular 

As técnicas intra-capsulares são baseadas na substituição do LCCr rompido por 

material sintético ou autógeno como a fáscia lata ou ligamento patelar, o qual é 

colocado em posição semelhante ao trajeto do ligamento original (TATARUNAS e 

MATERA, 2005). 

A técnica de Paatsama compreende a coleta de fáscia lata, deixando-a presa na 

extremidade distal. Orifícios são feitos no fêmur e na tíbia na origem anatômica e 

inserção do LCCr lesionado. O enxerto é então tracionado e ancorado com suturas no 

ligamento patelar. Deve-se ter cautela para não lesionar o LCCd (PINTO, 2011). 

A técnica de Dueland consiste em manter o ligamento patelar unido à 

extremidade proximal da tíbia e conduzi-lo por único orifício no côndilo femoral, 

suturando-o na face lateral do côndilo (TATARUNAS e MATERA, 2005). 

A técnica over the top consiste no ligamento patelar ser mantido junto à porção 

proximal da tíbia e levado pela região intercondilar até o topo do côndilo femoral lateral, 

onde é feita a sutura dos tecidos moles. Quando o orifício femoral é incorretamente 

colocado, ocorre mudança no comprimento do enxerto durante a extensão e flexão da 

articulação, podendo levar a falha e exaustão do enxerto (TATARUNAS e MATERA, 

2005). 

 

2.6.2.3. Osteotomias Corretivas 

As osteotomias corretivas alteram a biomecânica da articulação para obter 

estabilidade pela restrição da articulação do joelho (RAMOS et al.,2010). 

A osteotomia em cunha da tíbia (TWO) consiste em realizar duas osteotomias 

formando uma cunha na porção proximal da tíbia, fixando-se os dois fragmentos óssea 

por uma placa de autocompressão.  O ângulo da osteotomia em cunha deve ser 

igualado ao ângulo do platô tibial no pré-operatório para neutralizar as forças do 

deslocamento cranial da tíbia (PINTO, 2011). 
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A osteotomia do platô tibial (TPLO) tem como objetivo reduzir o ângulo do platô 

tibial por meio de uma osteotomia radial na porção proximal da tíbia. O deslocamento 

tibial cranial é transformado em caudal causando maior tensão no ligamento cruzado 

caudal. Após a osteotomia o fragmento proximal é rotacionado até que a angulação 

necessária é constatada e então fixada com fio temporariamente até a implantação de 

placa óssea compressiva (MARQUES et al., 2014). 

A técnica de avanço da tuberosidade tibial (TTA) altera a dinâmica da articulação 

do joelho por meio da osteotomia longitudinal da tuberosidade da tíbia. A tuberosidade 

tibial é fixada a uma placa especial em sua porção cranial. É introduzido um espaçador 

na porção proximal da osteotomia com o tamanho pré determinado do avanço e fixado 

com dois parafusos (PINTO, 2011).      

 

2.7. Pós-operatório da Ruptura do LCCr 

O pós-operatório estabelece exercício restrito nas primeiras semanas, seguido 

por uma pequena progressão da atividade. A imobilização pós-operatória resulta em 

atrofia muscular da coxa, perda da resistência do complexo osso-ligamento e danos na 

cartilagem articular. A movimentação precoce pode prevenir estas alterações, desde 

que seja controlada, visto que pode levar a falha do reparo cirúrgico com perda da 

estabilidade e progressão da DAD, independente da técnica utilizada. Mesmo que o 

pós operatório seja bem conduzido, meses ou anos mais tarde, pode haver recidiva da 

claudicação, devido a lesão envolvendo o menisco medial (BUQUERA et al., 2004). 

 

3- RELATO DOS CASOS 

3.1. Caso 1 

Foi recebida para atendimento no Hospital Veterinário Gardingo-LTDA no dia 

13/09/2016, uma cadela, poodle, 14 anos, 10,5 kg com queixa de claudicação 

progressiva do membro pélvico direito. No exame físico geral a paciente apresentava-

se bem, com vacinação e vermifugação em dia.  

Aos exames laboratoriais (hemograma, perfil bioquímico hepático e renal) não 

foram observadas alterações. Durante o exame ortopédico observou-se claudicação 

intensa no membro pélvico direito, com teste de gaveta cranial e teste de compressão 

tibial positivos, confirmando o diagnóstico de ruptura do LCCr. O tratamento cirúrgico 
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foi indicado para a paciente e a mesma encaminhada para o procedimento cirúrgico no 

dia 20/09/2016. 

 No preparo, a paciente foi mantida em fluidoterapia intravenosa com Ringer 

Lactato (10ml/kg/hora), medicação pré-anestésica com morfina (0,5mg/kg/IM) e 

midazolam (0,2mg/kg/IV). Foi realizada a tricotomia do membro acometido e região 

lombossacra para anestesia epidural. Indução anestésica com bólus de propofol 

(6mg/Kg/IV). Manutenção anestésica com isofluorano. Procedeu-se a anestesia 

epidural com lidocaína (0,5mg/kg) e morfina (0,1mg/kg), sendo aplicados no espaço 

epidural. A técnica escolhida pelo cirurgião foi a técnica extra-capsular de Flo (“três em 

um”) modificada. 

Após o procedimento cirúrgico, foi realizada uma bandagem de Robert Jones 

para minimizar a tumefação e proteção da ferida cirúrgica. Para casa foi prescrito: 

Cloridato de Tramadol 6mg/kg, por via oral de 8/8 horas e Meloxicam 0,1mg/kg por vial 

oral a cada 24 horas, ambos por três dias. Foi recomendado ao tutor manter a paciente 

em repouso por 10 dias com joelho imóvel, uso de colar Elizabetano, preservar a 

bandagem e retorno em 10 dias. Ao retorno do 10º dia foram retirados os pontos, 

refeito o teste de gaveta cranial que apontou um resultado negativo e pedido retorno 

após 20 dias. Na avaliação com 30 dias foi percebido retorno da função do membro 

com recuperação da marcha normal do animal. 

 

3.2. Caso 2 

Foi recebida para atendimento no Hospital Veterinário Gardingo-LTDA no dia 

17/10/2016, uma cadela, poodle, 10 anos, 6 kg com queixa de claudicação progressiva 

do membro pélvico direito. No exame físico geral a paciente apresentava-se bem, com 

vacinação e vermifugação em dia. 

 Aos exames laboratoriais (hemograma, perfil bioquímico hepático e renal) não 

foram percebidas alterações. Durante o exame ortopédico observou-se claudicação 

importante em MPD com teste de gaveta cranial e teste de compressão tibial positivos. 

Ao exame radiográfico nas projeções mediolateral, mediolateral com estresse e 

craniocaudal foi observada presença de deslocamento caudocranial e discreta rotação 

medial da tíbia, redução da área correspondente ao coxim gorduroso e luxação medial 

de patela direita, confirmando o diagnóstico de ruptura do LCCr. O tratamento cirúrgico 
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foi indicado para a paciente e a mesma encaminhada para o procedimento cirúrgico no 

dia 24/10/2016. 

No preparo, a paciente foi mantida em fluidoterapia intravenosa com Ringer 

Lactato (10ml/kg/hora), medicação pré-anestésica com morfina (0,5mg/kg/IM) e 

midazolam (0,2mg/kg/IV). Foi realizada a tricotomia do membro acometido e região 

lombossacra para anestesia epidural. Indução anestésica com bólus de propofol 

(6mg/kg/IV). Manutenção anestésica com isofluorano. Procedeu-se a anestesia 

epidural com lidocaína (0,5mg/kg) e morfina (0,1mg/kg), sendo aplicados no espaço 

epidural. A técnica escolhida pelo cirurgião foi a técnica extracapsular de Flo (“três em 

um”) modificada, descrita posteriormente. 

Após o procedimento cirúrgico, foi realizada uma bandagem de Robert Jones 

para minimizar a tumefação e proteção da ferida cirúrgica. Para casa foi prescrito: 

Cloridato de Tramadol 6mg/kg por via oral de 8/8 horas e Meloxicam 0,1mg/kg por via 

oral a cada 24 horas, ambos por três dias. 

Foi recomendado ao tutor manter a paciente em repouso por 10 dias com joelho 

imóvel, uso de colar Elizabetano, preservar a bandagem e retorno em 10 dias. Ao 

retorno do 10° dia foram retirados os pontos, refeito o teste de gaveta cranial que 

apontou um resultado negativo e pedido retorno após 20 dias. Na avaliação com 30 

dias foi percebido retorno da função do membro com recuperação da marcha normal do 

animal. 

 

3.2. Técnica Cirúrgica 

3.2.1. Técnica de Flo (“três em um”) modificada 

A técnica utilizada foi a de Flo (“três em um”) descrita por SLATTER (2007) com 

algumas modificações. 

Após o posicionamento do animal na mesa cirúrgica em decúbito dorsal, foi 

realizada a antissepsia do membro acometido com iodopovidina e álcool, foram 

colocados os panos de campo fixados com pinças Backhaus. Foi realizada abordagem 

lateral a articulação FTP, incisão cutânea craniocaudal (FIGURA3-A) seguida por 

artrotomia, desde o terço distal do fêmur até a porção distal da crista da tíbia para que 

fosse possibilitada a inspeção articular e remoção do remanescente do ligamento 

rompido (FIGURA 3- B e C). 
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Após a remoção do ligamento rompido (FIGURA 4-A), avaliou-se a patência dos 

menicos, que em ambos os casos, estavam sem lesões aparentes. A fáscia foi 

submetida à incisão ao longo da borda cranial do ventre caudal do músculo, liberando-a 

parcialmente de sua inserção tibial. Em seguida, foi feita a oclusão da incisão da 

cápsula articular e a passagem da sutura com fio mononylon calibre 3 por trás da 

fabela medial. A pele foi afastada lateralmente e a incisão na fáscia sobre a face lateral 

da articulação foi executada.  

Para a exposição da cápsula articular lateral e fabela lateral, afastou-se o 

músculo bíceps femoral no sentido caudal. O cirurgião efetuou a passagem de 

segmento do fio mononylon calibre 3 em torno da fabela lateral com auxílio de uma 

agulha (FIGURA 4 B e C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

A 

FIGURA 3 (A) Incisão cutânea craniocaudal (B) Inspeção articular (C) LCCr na pinça 

 

B C 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

FIGURA 4: (A) LCCr removido (B) Agulha para auxílio na passagem do fio (C) Passagem do fio 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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A sutura foi seccionada nas proximidades da agulha, deixando os dois fios 

independentes. Em seguida, foi feito um orifício na crista da tíbia com uma broca 

cirúrgica junto à inserção do ligamento patelar e passagem da sutura medial e uma das 

suturas laterais através do orifício utilizando uma agulha como guia. 

Com a articulação do joelho em ligeira flexão, as suturas foram ajustadas o 

suficiente, a ponto de eliminar a frouxidão articular; a superfície lateral foi atada antes 

do ajuste da medial. Foi aplicada a segunda sutura lateral através da porção média do 

ligamento patelar para a obtenção de maior imbricação articular.  

A porção separada do músculo caudal foi suturada juntamente com a fáscia 

medial ao ligamento patelar, no sentido proximal ao nível da patela. A partir desse 

ponto, o músculo não foi incluído na oclusão da fáscia medial. A fáscia lata foi 

submetida à sobreposição lateral, colocando o músculo bíceps sob maior tensão. Logo 

após foi feita sutura do subcutâneo e dermorrafia.  

Foi observado em ambos os casos, presença de fibrose peritrocantérica, 

espessamento da gordura infrapatelar, rompimento da artéria genicular e excesso de 

liquido sinovial. Não houveram complicações no trans-cirúrgico. 

 

4- DISCUSSÃO 

A literatura dispõe de vários trabalhos sobre a patogenia, diagnóstico, 

tratamentos conservadores ou cirúrgicos para a ruptura do LCCr, bem como, as 

condições que talvez predisponham os cães como, idade, raça, sexo e peso corporal 

inadequado. As técnicas cirúrgicas para estabilização articular e eliminação da 

translação cranial da tíbia em relação ao fêmur são tratamento de escolha de muitos 

cirurgiões, por trazerem melhores resultados clínicos no que diz respeito à qualidade de 

vida e retorno da função do membro (ROMANO et al., 2006). 

A ruptura do LCCr é classificada como traumática ou degenerativa. Enquanto a 

traumática (aguda) acomete animais em crescimento e ocorre avulsão de uma das 

extremidades do ligamento, na forma degenerativa (crônica) a ruptura do LCCr é 

espontânea, havendo um estiramento inicial, ruptura parcial e então total do ligamento 

(BACH et al.,2015). Os casos aqui relatados referem-se à forma crônica da ruptura, nos 

quais não haviam relatos de trauma pelos proprietários. 
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Segundo Durana (2009), os pacientes de raças de pequeno porte (com peso 

inferior a 20kg) têm sido afetados numa idade mais avançada, sendo confirmado no 

presente estudo. 

De acordo com Tatarunas et al., (2007) o procedimento cirúrgico para reparação 

da ruptura do LCCr visa promover retorno da função do membro e reestabelecer a 

estabilidade articular e acrescentaram que nenhuma técnica impede a evolução da 

DAD, conforme no presente estudo onde os animais aqui relatados retornaram com a 

função motora, mas continuam com a DAD. 

Consideram-se vantajosas as técnicas extra-capsulares em cães de pequeno 

porte e convenientes quando há lesão crônica do ligamento, visto que as alterações 

presentes dentro da articulação criam um ambiente impróprio para a utilização de uma 

técnica de reparo intra-capsular (RAMOS, 2010). A técnica de Flo (“três em um”) para 

correção da ruptura do LCCr nos cães deste estudo é a técnica extra-capsular mais 

comumente utilizada e tem mostrado eficiência na estabilização da articulação do 

joelho, demonstrando a versatilidade da técnica principalmente em cães de pequeno 

porte de acordo com Santos et al., (2013). Sendo assim, foi a técnica escolhida pelo 

cirurgião, devido as inúmeras vantagens como, resultados satisfatórios e fácil 

execução, sendo confirmado no presente estudo, visto que, o tratamento cirúrgico 

proporcionou o alívio da dor e retorno da função do membro dos animais relatados. 

Ramos et al., (2010) alegam que independente da técnica cirúrgica escolhida, a 

articulação do joelho deve ser aberta e explorada. A membrana sinovial deve ser 

inspecionada, osteófitos devem ser removidos e os meniscos inspecionados 

cuidadosamente, como feito no presente estudo. 

Não casos aqui relatados não houve ruptura do fio, nem afrouxamento da 

estabilização por falha técnica do nó em 30 dias, apesar de Baraúna et al., (2007) ter 

relatado afrouxamento da sutura e soltura do fio ao redor da fabela, devido à fixação 

inadequada. 

A utilização da bandagem de Robert Jones no período pós-operatório evitou a 

formação de edema. Ramos et al., (2010) citam que a utilização deste tipo de 

bandagem tem por objetivo minimizar o edema e proteger a ferida nas primeiras 48 

horas.  

A restrição da atividade foi requerida aos pacientes, podendo realizar 

caminhadas com uso de guia nos primeiros meses após a cirurgia, seguido de aumento 
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progressivo da atividade física conforme Ramos et al. (2010) mencionaram. Durana 

(2009) acrescenta que no pós-cirúrgico devem ser administrados anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINES) conforme foi feito no presente trabalho associado ao opioide 

tramadol que promoveu um bom efeito analgésico. O meloxicam foi o fármaco de 

escolha, visto que possui eficácia para dor e inflamação associados ao pós-operatório 

ortopédico, conforme relatos de Villanova et al., (2015).  

Nos casos relatados houve imediata estabilização da articulação e não 

ocorreram dificuldades trans e pós operatórias.  Estes fatos são importantes para 

considerar os procedimentos como muito satisfatórios, conforme descrito por Silva 

(2016).  

 

5- CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permite concluir que a técnica de Flo “três em um” revelou-se 

bastante eficaz nos casos apresentados para estabilização da articulação fêmoro-tíbio-

patelar em cães. A realização dessa técnica cursou sem dificuldades trans-operatórias 

e sem complicações pós-cirúrgicas com retorno precoce da função motora dos animais 

aqui relatados. 
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TRATAMENTO DE RECEPTORAS EQUINAS COM PROGESTERONA PARA 
UTILIZAÇÃO NO DIA DA OVULAÇÃO E NO SEGUNDO DIA PÓS-OVULAÇÃO 

Acadêmicos: Ivair Gomes da Silva Júnior e Jeferson da Silva Lopes  
Orientador: João Luiz do Espírito Santo 
 

RESUMO  

A importância do tratamento de receptoras equinas com progesterona num programa 
de transferência de embriões (TE). A (TE) é relevante para o melhoramento genético, 
permitindo explorar animais superiores geneticamente, impossibilitados de manter uma 
gestação até o fim, bem como, possibilitar o aproveitamento de doadoras em 
competições. No estudo realizado em quatro haras, em Minas Gerais, durante a 
estação de monta de setembro de 2016 a abril de 2017, foram utilizadas 103 
receptoras com escore corporal variando de 2 a 4, numa escala de 1 a 5, com idades 
de 3 a 9 anos.  Priorizaram-se receptoras com boa habilidade materna e boa produção 
de leite. As receptoras eram tratadas com capim picado, soltas a pasto, recebiam sal 
mineral e água “Ad libitum”, foram separadas em grupos (D0; D2; D4 e D5), em relação 
ao estágio do ciclo estral. Os grupos D4 e D5 obtiveram os melhores resultados, sem 
utilização de progesterona. Apesar dos resultados inferiores, os grupos D0 e D2, com 
uso de progesterona, apresentaram resultados satisfatórios para um programa 
comercial de (TE), corroborando com a eficiência da utilização da terapia hormonal com 
progesterona de longa ação em programas de reprodução equina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: progesterona; receptora; sincronização. 
 
1.INTRODUÇÃO  
 

 A equideocultura vem contribuindo com o crescimento econômico do 

Brasil, propiciando a geração de 640 mil empregos diretos, 200 mil indiretos, 

movimentando cerca de R$ 7,3 bilhões de reais anualmente. Assim, a necessidade de 

ampliar e melhorar os rebanhos, tem permitido o aprimoramento da técnica de 

transferência de embriões (LIMA et al., 2006).                                                                       

 A transferência de embriões (TE) é o método no qual se transfere um embrião de 

uma égua doadora, geralmente animal de melhor genética, para uma égua receptora, 

animal de genética inferior (DAVIES MOREL, 2003).  Desse modo, o uso da (TE) 

possibilita o maior desenvolvimento da equideocultura e traz consigo a eficiência 

reprodutiva e o melhoramento genético, além do maior aproveitamento de doadoras em 

competições e exposições (HURTGEN, 2008). 

O primeiro relato sobre a técnica de (TE) em equinos foi realizado por Allen e 

Rowson (1972), em Cambridge, Inglaterra, através de técnica cirúrgica via laparotomia. 

A técnica de TE não cirúrgica em éguas foi realizada pela primeira vez no Japão por 
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Oguri e Tsutsumi (1980). No Brasil, a primeira descrição dessa técnica foi feita por 

Fleury et al. (1987).                

Para melhorar a eficácia na TE, é fundamental a sincronização do ciclo estral 

entre doadora e receptora (LOSINNO et al., 2006). A sincronização do ciclo estral se 

deve ao monitoramento do crescimento folicular (VANDERWALL e WOODS, 2007). 

Esta técnica pode ser aplicada tanto por métodos de ovulação espontânea, ou por 

terapia hormonal em éguas que não apresentam o estro. A técnica de sincronização 

natural requer maior número de receptoras por doadoras (ZERLOTTI, 2012). 

O presente estudo tem o objetivo de propor o melhor dia para inovular o embrião 

equino na receptora após tratamento hormonal com progesterona e sincronização para 

transferência de embriões de éguas doadoras. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. FISIOLOGIA DO CICLO ESTRAL DA ÉGUA 

 Os ciclos reprodutivos são regulados pela incidência de luz recebida pela égua 

durante o ano. O processamento desse sinal se dá através da glândula pineal, 

localizada na parte central do cérebro, que secreta melatonina nos períodos de 

ausência de luminosidade. A melatonina é inibidora de gonadotrofinas, ou seja, quanto 

menor o período de luz, maior a produção desse hormônio e menor a ciclicidade 

(CARDOSO, 2010). 

A luminosidade estimula o eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal que inibe a 

síntese de melatonina e estimula a ciclicidade das éguas. A luz incide pela retina 

ocular, ativa receptores de rodopsina, conectando com a glândula pineal, responsável 

por sintetizar e secretar o hormônio melatonina. Com a redução do hormônio 

melatonina, ocorre um aumento na liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas 

(GnRH) (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

 A modulação da frequência e da amplitude da liberação de GnRH pelo 

hipotálamo afeta a produção hipofisária e libera os hormônios folículo-estimulante 

(FSH) e luteinizante (LH). Os receptores ovarianos respondem ao FSH e ao LH 

induzindo ao recrutamento, à seleção e à dominância folicular (LEY, 2006).                                                                                               

O FSH tem a função de estimular o crescimento e a maturação dos folículos 

ovarianos, porém, o FSH por si só não causa secreção de estrógenos no ovário. Ao 

contrário, ele necessita da presença do LH para estimular a produção estrogênica. Os 
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níveis de LH atuam em conjunto com FSH no sentido de induzir a secreção de 

estrógeno do folículo ovariano, além disso, o LH também é responsável pela ruptura da 

parede folicular e ovulação (HAFEZ e HAFEZ, 2004).   

O folículo dominante normalmente continua crescendo e secreta elevada 

quantidade de estrógeno e quando sensibilizado pelo padrão de liberação do hormônio 

luteinizante (LH) responde ao estímulo ovulatório. A eliminação do maior folículo no 

início esperado da seleção previne o aumento contínuo do estradiol e resulta em um 

aumento do FSH, o que não ocorre quando o segundo maior folículo é eliminado. Tanto 

a produção de estradiol, quanto a de inibina, é bloqueada se efetivada a eliminação do 

maior folículo e uma diminuição nos dois hormônios poderia contar para o aumento 

resultante no FSH (GURGEL et al., 2008; HAFEZ & HAFEZ, 2004).  

Cunnighan et al. (2014) acrescentam que o estrógeno é usado pelos folículos 

para estimular o crescimento e desenvolvimento da granulosa (camada celular do 

folículo) para sinalizar ao hipotálamo e à hipófise de uma futura ovulação. 

 A inibina é uma proteína produzida nos ovários que desempenha um papel 

muito importante da regulação hormonal da foliculogênese. Ela atua como sinalizador 

químico para hipófise sobre o número de folículos em crescimento no ovário, reduzindo 

a secreção de FSH até certo nível. A Folistatina é outra proteína que inibe a secreção 

de FSH, mimetizando a inibina, porém, neutralizando a atividade biológica da ativina 

(HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

O outro hormônio que está presente na foliculogênese é a ativina que tem o 

papel oposto ao da inibina, pois ela estimula a secreção de FSH, sendo um dos fatores 

principais para o crescimento folicular (HAFEZ e HAFEZ, 2004).  

No final da fase de desenvolvimento do folículo antral, o FSH e o estrógeno 

iniciam a formação de receptores de LH na granulosa e diminuem os receptores de 

FSH. O aumento da secreção de estrógeno pelo folículo antral resulta na iniciação da 

onda pré-ovulatória de LH. Então, no último estágio de desenvolvimento, o folículo 

progride sob controle do LH, o qual promove a última aceleração do crescimento até o 

ponto de ovulação (CUNNIGHAN et al., 2014). 

A onda pré-ovulatória de hormônio luteinizante (LH), provoca efeito na granulosa 

formando o início do processo de luteinização, o qual transforma as células de 

secretoras de estrogênio, para secretoras de progesterona. Com o advento da onda de 
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LH, a secreção de estrogênio cai, o que ocorre em concomitância com o início da 

secreção de progesterona (GURGEL et al., 2008; CUNNIGHAN et al., 2014). 

A partir desses diversos eventos ocorridos no eixo hipotalâmico-hipofisário-

gonadal, ocorre o processo denominado ovulação que leva ao rompimento do folículo. 

Neste momento, há uma quebra dos tecidos que envolvem a granulosa, 

particularmente da membrana basal, podendo ocorrer uma hemorragia. O rompimento 

da parede do folículo leva à liberação do ovócito e à formação do corpo lúteo através 

da parede do folículo, que se colápsa e se dobra após a ovulação (SAMPER et al., 

2007). 

A progesterona é secretada pelas células luteínicas do corpo lúteo, pela placenta 

e pelas glândulas adrenais. Sua função é promover o encerramento dos sinais de estro, 

manter a fêmea não receptiva ao macho, preparar o útero para a recepção do embrião 

e manter a gestação inicial aumentando a atividade secretora das glândulas 

endometriais e a tonicidade uterina (HAFEZ e HAFEZ, 2004). 

As prostaglandinas exercem várias funções no organismo. Elas participam de 

diversas ações metabólicas, processos fisiológicos e patológicos, ovulação, função 

endócrina (GURGEL et al., 2008). 

A Prostaglandina F2α (PGF2α) está relacionada ao processo de luteólise 

diminuindo os níveis de progesterona para que se inicie uma nova onda folicular. Ela 

influencia o desenvolvimento folicular, fazendo com que o crescimento se dê de forma 

mais rápida mediante sua aplicação (SANTOS e VASCONCELOS, 2011). 

 De acordo com Hafez e Hafez, (2004), a gonadotrofina coriônica equina (eCG), 

que é uma glicoproteína com função biológica similar ao FSH e LH, contudo, é 

secretada nos cálices endometriais  da égua. A secreção do eCG estimula o 

desenvolvimento de folículos ovarianos, alguns folículos ovulam, porém, a maioria se 

transforma em folículos luteinizados originando os corpos lúteos acessórios que 

produzem progesterona, o que mantén a prenhez na égua (MEYERS- BROWN et al., 

2010). 

 

2.2. SAZONALIDADE  

A égua é classificada como um animal poliéstrico, pois apresenta vários ciclos 

estrais durante o ano, e sazonal ou estacional, ou seja, inserida num período 

característico ou específico, pois a estação reprodutiva ocorre no período de maior 
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luminosidade. A estação não reprodutiva ou anestro ocorre no período de menor 

luminosidade. O ciclo estral sofre influências do estado nutricional, estresse, mudança 

de rotina e sanidade do animal, bem como, temperatura e, principalmente, foto período 

(BORTOT e ZAPPA, 2013).   

 A criação comercial de equinos sofre consequências devido à natureza sazonal 

do ciclo estral da égua. Para aperfeiçoar os resultados no trabalho de transferência de 

embriões, criadores utilizam o tratamento com iluminação artificial diária, por um 

período de 16 horas. O tratamento tem duração média de 6 a 12 semanas, onde, a 

partir da segunda semana, nota-se uma significante atividade folicular. Com isso, tem 

sido possível obter a primeira ovulação 76 dias após o início do tratamento 

(SCHUTZER et al., 2014). 

 

2.3. SINCRONIZAÇÃO 

 A fisiologia da égua possui particularidades que oferecem ou impõem obstáculos 

à aplicação da biotécnica de sincronização de estro dessa espécie. A PGF2α e a hCG  

auxiliam o desenvolvimento folicular (ROSA et al., 2015).  

 A sincronização possibilita a manipulação do ciclo estral, proporcionando o 

acompanhamento do desenvolvimento folicular até à detecção da ovulação, com auxilio 

da ultrassonografia, permitindo, assim,  implementar programas de inseminação 

artificial e transferência de embriões. Destarte, os protocolos são excelentes técnicas 

para a implementação da ciclicidade das éguas, cumprindo advertir que os animais 

devem estar com condição corporal e manejo adequado (ROSA et al., 2015). 

A janela de sincronização entre a ovulação da receptora e da doadora é entre +1 

(ovulação um dia antes da doadora) a -3 (ovulação três dias após a doadora (LIRA et 

al., 2009). Em todos os protocolos de sincronização tem-se utilizado hCG, GnRH ou 

EPE para induzir a ovulação em éguas receptoras dentro de 48 horas após a doadora 

ser inseminada. Salienta-se que sucessivas aplicações de hCG induzem a formação de 

anticorpos, reduzindo a sua eficiência na reposta ovulatória (DUCHAMP et al., 1987). 

 

2.4. HORMONIOTERAPIA 

A sincronização entre doadora e receptora é uma técnica realizada atualmente 

de maneira relativamente simples em éguas cíclicas. Em todos os protocolos de 

sincronização empregados, monitora-se o crescimento folicular por ultrassonografia e 
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utiliza-se hormônios exógenos  para induzir a ovulação nas éguas receptoras dentro de 

48 h após a inseminação da doadora (FARIA & GRADELA, 2010; McCUE et al., 2007). 

Os agentes hormonais utilizados para a indução da ovulação incluem 

gonadotrofina coriônica humana (hCG), hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), 

estrógeno (E2), progesterona(P4) e prostaglandina (PGF2α) (McCUE et al., 2007; 

NISWENDER et al., 2003). 

A hCG é uma glicoproteína hormonal produzida pelas células trofoblásticas 

sinciciais nos líquidos maternos, a qual tem sido usada com eficácia na indução da 

ovulação em éguas, pois reduz a duração do estro e o intervalo até a ovulação (dentro 

de 48 h), reduzindo o número de inseminações e de coberturas necessárias por estro. 

O hCG também otimiza os resultados da inseminação artificial com sêmen refrigerado 

ou congelado e da transferência de embriões (WELCH et al., 2006; FARIA e 

GRADELA, 2010).  

Agonistas do GnRH, como acetato de buserelina, acetato de deslorelina na 

forma de implantes de curta duração ou o mais recente, o acetato de fertirelina (FARIA 

e GRADELA, 2010), são eficientes para provocar o aumento nas concentrações de LH 

e induzir a ovulação em éguas cíclicas  e em período transicional (WILLIAMS et al., 

2007). A diferença no tempo de ovulação, entretanto, varia segundo a droga utilizada, 

de 24 a 48 horas, em média (FARIA e GRADELA, 2010). 

 A  aplicação  de estrógeno (17-ß estradiol ou de cipionato de estradiol) no dia 

seguinte da ovulação em éguas cíclicas inibe o desenvolvimento folicular sem alterar a 

função luteal. A indigitada técnica poderá ser utilizados em programas de sincronização 

de estro e ovulação, associados à prostaglandina (sem progesterona) com o mesmo 

grau de sincronização de quando administrados em associação com progestágenos 

(REWAY, 2017). 

 Greco, (2010) verificou que compostas à base de estrógeno foram eficientes na 

indução e sincronização para ovulação em éguas. Certificou-se, também, que o 

cipionato de estradiol (ECP) acelerou a ovulação e a sincronização. Kino et al., (2014) 

corroboran que este hormônio esteróide ampliou o intervalo até a ovulação em éguas 

com folículos a partir de 30mm de diâmetro. 

 A administração de progesterona exógena é usada para suporte de prenhez. 

Níveis de progesterona inferiores a 4,0 mg / mL estão associados a um risco de 

gestação. A terapia é frequentemente empregada até os 120 dias de gestação, pois a 
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partir desse momento a produção de progesterona é realizada pela placenta para 

sustentação da prenhez (PATRICK, 2016). 

A progesterona tem grande aplicabilidade no controle do ciclo reprodutivo em 

éguas, pois seus efeitos desejáveis são a supressão do crescimento folicular e o 

controle da ovulação, embora a inibição do desenvolvimento folicular não ocorra de 

maneira uniforme em éguas cíclicas quando administrada sozinha (SILVA et al., 2006) 

Administra-se PGF2α exógena para induzir a luteólise e retornar ao estro. Trata-

se de um dos hormônios mais utilizados em métodos farmacológicos para manipular 

ciclo reprodutivo equino. A luteólise só pode ser induzida consistentemente com uma 

única injeção de PGF2a em pelo menos 5 ou 6 dias após a ovulação (COFFMAN et al., 

2014). 

 

2.5. TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES 

A transferência de embriões (TE) é uma importante biotecnologia que tem como 

objetivo acelerar o melhoramento genético, buscando maior precisão e rapidez no 

processo de seleção animal (BORTOT e ZAPPA, 2013). Lira et al. (2009) asseveram 

que a TE  constitui-se numa técnica que incrementou grande avanço na espécie 

equina, ocorrendo um melhoria de 12,5% para 74,55% na taxa de prenhez. 

A técnica de TE requer elevados investimentos, por isso sua aplicação deve ser 

direcionada para éguas doadoras de qualidade superior com características que serão 

repassadas aos descendentes e direcionando para animais que possam atender os 

requisitos da eficiência reprodutiva (MONTECHIESI, 2015). A seleção e manejo das 

éguas receptoras é um fator importante que afeta o sucesso do programa de TE, já que 

estas irão reconhecer o embrião e terão de fornecer as condições necessárias ao seu 

desenvolvimento (LIRA et al., 2009).   

Dentre os critérios de seleção de receptoras, pode-se destacar: animais 

saudáveis, boa condição corporal, compleição semelhante da doadora, idade entre 4 a 

10 anos (animais mais velhos apresentam menor índice de prenhez), apresentar ciclos 

regulares e animais de bom temperamento, pois animais agitados podem apresentar 

risco para os profissionais e inclusive até para o próprio embrião (BORTOT e ZAPPA, 

2013). Lira et al., (2009) recomendam no mínimo duas receptoras para cada doadora.   

 A TE lança mão de várias vantagens para o uso dessa biotecnologia, pois além 

de possibilitar o melhoramento genético, evitar a transmissão de doenças, possibilitar a 
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utilização de éguas idosas e doentes que não consigam levar uma gestação a termo, 

permite o aproveitamento de éguas em competição, sem que necessitem interromper a 

sua atividade desportiva por longos períodos de tempo. Outros sim, antecipa a 

reprodução de animais jovens, sendo possível coletar embrião de animais abaixo de 2 

anos (KUMAR et al., 2008; SAMPER et al., 2007). 

 

2.5.1. TÉCNICA DE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÃO 

No Brasil, esta técnica em equinos foi primeiramente descrita em 1987 por 

Fleury, adaptando a metodologia relatada por Douglas (1979) às condições brasileiras. 

A TE em equino pode ser realizada pela técnica cirúrgica, por incisão ao flanco, ou pela 

técnica não cirúrgica por via cervical (LIRA et al., 2009).  

A colheita de embrião é executada utilizando-se a lavagem uterina transcervical. 

Atualmente, usa-se um cateter de silicone com balão de 8,0 mm de diâmetro; porém, 

outros estilos de cateter estão disponíveis. Uma vez o cateter inserido no corpo do 

útero, o órgão é lavado três ou quatro vezes com solução de Ringer com Lactato, 

utilizando, em média, de 1 a 3 litros (CAMARGO, 2008). Conforme Alvarenga et al., 

(1992) atualmente, o Ringer com lactato é a solução de lavado mais utilizada no Brasil.  

Na transferência transcervical, a égua receptora deverá ser preparada, assim 

como a doadora. O operador deve utilizar luva de palpação. Em seguida uma seringa 

de 10 ml, deve ser acoplada a uma pipeta de inseminação, e todo o material utilizado 

deve estar estéril, 4 ml de ar é sugado para o interior da seringa e a extremidade da 

pipeta é posicionada junto à placa de Petry contendo o embrião. Na sequência, o 

operador atravessa a pipeta manualmente pela vagina, com o dedo indicador da mão, 

gentilmente, dilata-se o lúmen cervical, introduzindo a pipeta pela cérvix até chegar ao 

útero. Todo conteúdo da seringa deverá ser depositado no útero da receptora. Na 

sequência, retira-se vagarosamente a pipeta (CAMARGO, 2008). 

 

3. METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado em quatro haras, localizados nas cidades de Abre 

Campo, Caratinga, Iapu e Rio Casca, durante a estação de monta dos anos de 

2016/2017 (setembro a abril). Foram usadas 103 receptoras com escore corporal 

variando entre 2 a 4, numa escala de 1 a 5, das raças Mangalarga Marchador, 
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Campolina e éguas sem raça definida, com idade de 3 a 9 anos. Priorizaram-se 

receptoras com boa habilidade materna e boa produção de leite.   

As receptoras eram tratadas com capim picado e soltas a pasto e recebiam sal 

mineral e água “Ad libitum”. Passavam por avaliação ultrassonográfica em dias 

alternados, até que se constatasse um desenvolvimento folicular acima de 35 mm de 

diâmetro para que se obtivesse informação do momento ideal para induzir ou não a 

receptora à ovulação, sincronizando, dessa maneira, receptora com doadora.  

O tônus uterino foi classificado de 1 a 4, conforme os seguintes parâmetros: 

- Tônus 1 - mínimo tônus do anestro até o início da atividade cíclica; o formato 

e a consistência do útero não estavam bem definidos ao exame de palpação retal; 

- Tônus 2 - tônus proporcionado pela fase estrogênica do ciclo estral (estro); 

útero com consistência macia e formato quase tubular, com contratilidade ainda não 

perceptível ao toque; 

- Tônus 3 - tônus da fase progesterônica do ciclo estral (diestro); útero com 

formato tubular bem definido, com aumento do tônus e da consistência e contratilidade 

uterina perceptível ao toque; e 

- Tônus 4 - máximo tônus do início da prenhez, após o 13º dia; contratilidade 

uterina mais perceptível ao toque e útero em formato tubular e consistência mais firme. 

De acordo com a tonicidade, a cérvix foi classificada como aberta ou fechada. A 

abertura cervical foi constatada pela sua flacidez e mudança de formato ao toque 

(HUGHES et al., 1977), foi observada pelo formato tubular e pela consistência firme ao 

exame. 

Para a coleta dos embriões optou-se pela técnica transcervical em detrimento 

da técnica cirúrgica. A coleta foi realizada no oitavo dia após a ovulação da doadora, 

tendo se utilizado solução de Ringer com lactado como meio de coleta.   

Os embriões obtidos foram classificados em escala de 1 a 5, de acordo com 

McKinnon e Squires (1988), em excelentes, bons, regulares, ruins e mortos ou ovócitos 

não fecundados, sendo empregado microscópio esterioscópico com aumento de 10 a 

35 vezes.  

No momento da transferência, as receptoras foram examinadas por meio de 

palpação transretal e ultrassonografia, observando-se o tônus uterino e cervical, a 

morfologia dos corpos lúteos e a presença de edema, cistos, fluidos ou ar uterinos 
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(CARNEVALE et al., 2000) e classificadas como excelentes, boas, marginalmente 

aceitáveis ou inaceitáveis: 

- Excelentes: pelo menos um corpo lúteo ecogenicamente bem definido, tônus 

uterino de 3 ou 4, cérvix firmemente fechada e ausência de cistos, dobras e tumores 

uterinos; 

- Boas: corpos lúteos nas condições supracitadas, com tônus uterino 

classificado como 3 ou 4, porém com dobra endometrial suave, pequenos cistos no 

útero ou cérvix menos firmemente fechada; 

- Marginalmente aceitáveis: corpo lúteo presente, porém pequeno ou de 

imagem ecogenicamente ruim, útero com tônus entre 2 e 3 e cérvix com fechamento 

frouxo;  

- Inaceitáveis: receptoras sem corpo lúteo definido, com tônus uterino de 2 ou 

menos; presença de patologias uterinas e edema endometrial pronunciado, além de 

abertura cervical. 

A técnica utilizada para transferência de embriões foi a transcervical e não 

cirúrgica (Riera et al., 1993, com modificações), com a deposição do embrião no corpo 

ou corno uterino, de acordo com a facilidade da inovulação. Para o diagnóstico de 

gestação, as receptoras foram examinadas por palpação retal e ultrassonografia 

transretal aos 14 dias após a ovulação de sua respectiva doadora e, quando o 

resultado foi positivo, o diagnóstico foi confirmado aos, 30 e 60 dias de gestação. 

As receptoras foram inovuladas em dias diferentes, em relação ao estágio do 

ciclo estral. D0, D2, D4 e D5 se referem ao dia de inovulação do embrião na receptora, 

respectivamente, inovulação no dia da ovulação, inovulação dois dias após a ovulação, 

inovulação quatro dias após a ovulação e inovulação cinco dias após a ovulação. 

As receptoras foram agrupadas de acordo com o dia de inovulação: 

 Grupo 1. Receptoras D0 com P4: às 3 receptoras, no D(-2), administrou-se 1500 

UI de hCG intravenoso e 900 mg de P4LA intramuscular.  

 Grupo 2. Receptoras D2 com P4: às 34 receptoras, no D(-2), administrou-se 

1500 UI de hCG intravenoso e 900 mg de P4LA intramuscular. 

             Grupo 3. Receptoras D4: às 44 receptoras, no D(-2), administrou-se 1500 UI de 

hCG intravenoso.  

 Grupo 4. Receptoras D5: às 22 receptoras, no D(-2), administrou-se 1500 UI de 

hCG intravenoso.  
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Todas as receptoras, no momento da inovulação, receberam 2 ml de 

progesterona de curta ação, intramuscular. 

Após sete dias da inovulação as receptoras foram submetidas a exame 

ultrassonográfico para certificação da prenhez.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados da tabela 1 expressam a porcentagem de concepção de éguas 

inovuladas em dias diferentes, obtida em quatro haras, todos localizados em Minas 

Gerais. O grupo que apresentou melhor taxa de concepção foi o grupo D4, com 

88,63%, já o grupo D0 apresentou menor eficiência na taxa de concepção 66,66% e os 

grupos D2 e D5 obtiveram resultados bem próximos, 79,41 e 81,81%, respectivamente. 

Tabela 1: Taxa de concepção em éguas receptoras com diferentes dias de inovulação no programa de 
sincronização para transferência de embriões. 

Grupo/Dia de inovulação Éguas Gestantes/Éguas Inovuladas Prenhez (%) 

Grupo 1 - D0 2/3 66,66% 

Grupo 2 - D2 27/34 79,41% 

Grupo 3 - D4 39/44 88,63% 

Grupo 4 - D5 18/22 81,81% 

TOTAL 86/103 79,11% 

 

O estado corpóreo das éguas para o trabalho de transferência de  embriões 

está diretamente ligado ao índice de prenhezes. Desta forma, priorizou-se éguas com 

escore corporal variando de 2 a 4, com boa nutrição e estado clínico saudável. 

HENNEKE et al., (1984) acrescenta  que  éguas que iniciam a estação reprodutiva com 

melhor condição corporal apresentam taxas de concepção mais elevadas que as éguas 

em piores condições. As éguas magras apresentam também maior intervalo entre 

partos e necessitam de um maior número de ciclos para ficarem prenhes. 

Gomes (2013) alerta que a idade é critério de seleção, haja vista, as éguas 

receptoras que serão inseridas num programa reprodutivo têm a função de levar a 

gestação a termo, minimizando os riscos de perda embrionária. Para tanto, esse 

trabalho selecionou animais com idade a partir de 3 até 9 anos, com boa habilidade 

materna. FLEURY (2007) deixa claro que idade é um importante fator de seleção das 

receptoras. 
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 A seleção de éguas jovens é de suma importância devido à degeneração 

endometrial que pode comprometer a habilidade de manter o embrião (RICKETTS e 

ALONSO, 1991; MORRIS e ALLEN, 2002). Losinno e Alvarenga, (2006) destacam 

também que quanto mais jovem o animal maior será o aproveitamento na propriedade, 

baixando o custo. 

 As éguas do grupo D2 foram submetidas à progesterona na dose de 900 mg de 

(P4LA) intramuscular e com isso ocorreu uma taxa de concepção de   79,41%. Caiado 

et al., (2007) apresenta um valor inferior, com 72,7% de concepção, com administração 

diária de 1500 mg de P4, em intervalos de 7 dias; os animais do D5 mostraram uma 

taxa 76% sem uso de progesterona; no presente trabalho os animais submetidos a 

inovulação no D5 obtiveram um resultado de 81,81% de concepção, comprovando um 

melhor resultado.   

 Dentre as receptoras do grupo D0 houve menor taxa de prenhez que nos demais 

grupos. Greco, (2010) explica que os animais no D0 apresentam menor grau de edema 

endometrial, pois o edema estaria relacionado com o início do estro e da ovulação, 

apresentando o sinal mais confiável do estro em éguas sadias cíclicas (SAMPER, 

1997). 

 Carnevale et al. (2000) destaca que o tônus uterino e cervical é o principal fator a 

ser avaliado na seleção de receptoras. Caiado et al., (2007) relata que no D4 as éguas 

estão com elevado tônus uterino e ausência de edema endometrial e, ainda, possuem 

maiores  concentrações plasmáticas de progesterona. Isso explica o fato de uma maior 

taxa de concepção (88,63%) no D4 quando comparada aos animais submetidos à 

inovulação no D0, D2, se assemelhando aos resultados  de D5.  

 O edema uterino persistente, durante ou após a ovulação, é associado à 

endometrite subclínica (LEBLANC e CAUSEY, 2009). Contudo, Squires et al., (2014) 

não perceberam prejuízos relacionados à presença de edema endometrial na taxa de 

prenhez.  

 No presente trabalho, todas as receptoras eram avaliadas quanto à presença de 

tônus uterino, edema endometrial, presença ou não de líquido no útero, condição da 

cérvix e balanço energético. Nesse sentido, HENNEKE et al., (1984) afirmam que 

éguas com maior índice energético apresentam maior taxa de prenhez. Na mesma 

direção, Gomes, (2013) diz que a alimentação de qualidade é imprescindível no 
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programa de TE, pois a deficiência alimentar encontra-se entre os parâmetros de maior 

influência para alcançar uma gestação desejável. 

 As receptoras desse trabalho foram submetidas a um manejo nutricional, soltas 

a pasto, com capim picado, com água e sal mineral ad libitum. Rodrigues, (2012) diz 

que os animais devem ter livre acesso à água, boas pastagens e evitar superlotação, à 

vista de tais aspectos influenciarem na eficiência reprodutiva, pois animais que 

recebem embrião necessitam de melhores cuidados.  

 Os animais que foram submetidos a esse tratamento tiveram  acompanhamento 

folicular. A partir dos 35 mm de diâmetro já iniciava o trabalho de monitorar o momento 

ideal para a realização da transferência. Robinson, (2003) diz que, em animais de raça 

para tração, a ovulação acorre com folículos acima de 50 mm. Pierson e Ginther, 

(1985) afirmam que a partir de 30mm a égua já pode ovular a qualquer  momento ou 

até sete dias após, advertindo que o folículo pré-ovulatório após a dominância cresce 

até 3mm ao dia. 

 Vale destacar a grande influência do profissional qualificado para obtenção de 

maior aproveitamento nas taxas de concepções reprodutivas trabalhando de forma 

objetiva e higiênica possível. Cardoso, (2010) diz que a região da vulva e todo seu 

redor deve ser limpa, evitando contaminação com fungos e bactérias no trato 

reprodutivo, pois o ambiente uterino precisa estar saudável para manter a gestação 

(HAFEZ e HAFES, 2004). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos no presente trabalho indicam que o melhor dia para 

inovulação de embriões equinos em receptoras, ocorre nos dias D4 e D5 após a 

ovulação.  

 Contudo, num programa comercial de transferência de embriões (TE), 

geralmente, no final de estação há escassez de receptoras e como alternativa são 

utilizadas receptoras no D0 e no D2 para não haver perda de embriões, por falta de 

receptoras com sincronia ideal. 

 Sendo assim, o tratamento com progesterona em receptoras equinas, possibilita 

o uso de receptoras nos dias 0 e 2, com obtenção de taxas de concepções 

consideradas excelentes e boas para as receptoras inovuladas no D4. 
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USO DA FOLHA DE GRAVIOLA (Annona muricata) NO CONTROLE DO 

Rhipicephalos (Boophilus) microplus 

Acadêmicos: Daniele de Souza Campos e PriscilaTeixeira Ribeiro  
Orientador: Rogério Oliva Carvalho 
 

RESUMO 

O Rhipicephalus (Boophilus) microplus, conhecido como carrapato bovino é um dos 
grandes responsáveis por prejuízos na pecuária mundial. Atualmente um dos grandes 
problemas no controle e combate deste carrapato está relacionado à resistência deste 
ectoparasita à diferentes classes de acaricidas. Vem se buscando novas alternativas de 
combate e controle, principalmente com extratos botânicos. O presente trabalho tem 
como objetivo determinar a eficiência da folha da graviola (Annona muricata L.) no 
controle do R. (B.) microplus. Foram realizados testes in vitro com extrato alcoólico da 
folha da graviola em três grupos. Grupo A 2%, grupo B 4% e grupo C, controle (não 
recebeu tratamento) nas fêmeas ingurgitadas do carrapato. Foram avaliados os 
parâmetros de produção de ovos, peso dos ovos, percentual de eclosão e eficiência 
dos tratamentos. O tratamento com Annona muricata L. reduziu a postura das 
teleógenas comparando-se ao grupo controle. Os grupos de tratamento foram capazes 
de reduzir a postura dos ovos e a eclodibilidade apresentando eficácias de 56,99 e 
76,85% para as concentrações de 2 e 4%. A graviola é uma alternativa promissora no 
controle dos carrapatos bovinos. 

Palavras - chave: Rhipicephalus (Boophilus) microplus; carrapato; bovino; Annona 
muricata. 

 

1- INTRODUÇÃO 

O Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um dos grandes responsáveis pela 

desvalorização do bovino gerando prejuízos que podem ser classificados de duas 

maneiras.  A primeira são danos diretos, provocando anemia, prurido e 

consequentemente perda de peso e produtividade. Pode-se observar também uma 

predisposição e facilidade de instalação de miíases, o que leva processo inflamatório e 

consequentemente a uma desvalorização do couro (FERRETTO, 2013). 

Outro grupo são causados pela ação indireta, levando a quadros de tristeza 

parasitária, Anaplasma marginale, Babesia bovis, Babesia begeminia são 

hemoprotózoarios que podem ser transmitidos através da picada do R. microplus. 

Essas doenças podem se desenvolver com altos índices de mortalidade e morbidade 

nos rebanhos bovinos infectados. E mais uma vez gerando prejuízos, tanto com gastos 

com pesticidas de variadas classes, equipamentos para a aplicação desses 
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carrapaticidas, assim como investimento de instalações e mão de obra (ANDREOTTI, 

2010). 

Atualmente a procura por acaricidas botânicos tem tido grande demanda, uma 

vez que os produtos comerciais têm mostrado grande resistência em decorrência do 

mal-uso.  São produtos que não prejudicam o meio ambiente, não são residuais para 

os consumidores de modo geral. (FERRETTO, 2013). 

Entre os pesticidas fitoquímicos mais eficientes estão os pertencentes à família 

Meliacea. Essa planta é originada da Índia, adaptando-se com facilidade no Brasil e 

mostrou eficiência no controle de pragas tanto agrícolas, quanto na pecuária brasileira. 

A extração deu-se dos frutos maduros e os extratos mostraram dados que 

comprovaram sua capacidade de redução das larvas. Os resultados foram capazes de 

demonstrar eficiência na redução da postura dos ovos das fêmeas ingurgitadas do R. 

microplus, não matando carrapatos adultos, porem reduzindo de forma significativa a 

postura dos ovos (FERRETTO, 2013). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência de extratos alcoólico da folha 

da graviola (Annona muricata) no controle do Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 

 

2-FUNDAMENTAÇÃO TEORICA  

2.1- CARACTERISTICAS DO CARRAPATO 

O ectoparasita R. microplus é um carrapato, cujo principal hospedeiro é o 

bovino. Está distribuído por todo o rebanho bovino da América, África, Ásia e Oceania, 

o seu desenvolvimento é muito favorecido pelas condições climáticas, do Brasil. A 

frequência dele esta relacionada com o tipo de clima e a raça do animal (COELHO, 

2015). 

Os carrapatos assim como os ácaros fazem parte do grande filo dos artrópodes. 

Eles apresentam algumas semelhanças como o exoesqueleto rígido, serem 

invertebrados e possuírem vários apêndices articulados. Algumas espécies desses 

ectoparasitas causam muita adversidade dentre elas, o Riphicephalus (Boophilus) 

microplus, conhecido popularmente como carrapato dos bovinos (GONÇALVES, 2016). 

Nos carrapatos adultos observa-se gnatossoma curto e reto, as patas variam na 

cor creme a pálida. Apresentam escudo com ausência de manchas e pontos, este tem 

forma oval e mais ampla na parte anterior. Uma das características é a presença de 4 a 
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5 fileiras de dentes em cada lado, do hipostômio, sendo comumente mais longo que os 

palpos. O corpo pode se apresentar de oval a retangular. O sulco anal dos machos é 

pouco notável, já nas fêmeas é vestigial. A coxa I é bífida com espiráculos que variam 

de circular a oval. Já as ninfas observam-se escudo laranja ao tom castanho, com 

corpo oval e mais largo na parte frontal, o corpo pode variar do laranja ao azul 

acinzentado, na parte frontal e lateral observa o tom esbranquiçado (CRUZ, 2013). 

 

2.2- CICLO DO CARRAPATO 

O R. microplus, é um hematófago, portanto precisa de um hospedeiro para fazer 

o repasto sanguíneo e por ser monóxeno, possui duas fases: fase parasitaria e fase 

não parasitária. Seu principal hospedeiro são os bovinos porem cavalos, ovelhas, 

veados, cães e cabras podem ser parasitados. (ANDREOTTI et al, 2016) 

A fase parasitária pode ser sumariamente delimitada como tendo início com a 

fixação das larvas em hospedeiros suscetíveis e término quando os adultos, incluídas 

as fêmeas fecundadas e ingurgitadas, caem desse hospedeiro. A fase não parasitária, 

em síntese, começa com a fêmea fecundada e ingurgitada, depois que ela se 

desprende do hospedeiro, caindo no chão para realizar a ovoposição e termina em uma 

de quatro alternativas: 1- quando as larvas oriundas de ovos dessa fêmea ganham 

acesso a hospedeiro suscetível; 2- quando a fêmea morre sem realizar ovoposição; 3- 

ou produzem ovos inférteis; 4 – ou suas larvas morrem sem alcançar hospedeiro 

adequado. Assim, o início e o término do ciclo dão-se quase sempre no pasto onde 

geralmente se integram o parasito, o hospedeiro e o ambiente comum a ambos. Em um 

determinado instante, considera-se que apenas 5% da população de carrapatos esteja 

em parasitose, no caso, sobre os bovinos. Os outros 95% estariam no ambiente, na 

fase não parasitária, tanto na forma de larvas infestante e de ovos (maioria), como na 

forma de fêmea em períodos de pré postura e de postura. (PEREIRA et al 2008) 

 

2.3- PATOGENIA 

A tristeza parasitária bovina também conhecida como TPB é um complexo de 

patologias causadas por duas doenças. Essas doenças são conhecidas como 

babesiose, sendo causada pelos hemoprotozoários Babesia bovis, B. bigemina e a 

anaplasmose. Causada pelo Anaplasma marginale. Essas patogenias tem uma 

característica comum, são transmitidas pelo R. microplus.  
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Embora a transmissão da Anaplasma possa ocorrer por outras vias. Esse 

complexo de doenças é dependente da presença do R. microplus porem deve-se 

ressaltar que o mesmo precisa de fatores ambientais para conseguir terminar o ciclo 

biológico. (COSTA, 2013). 

Geram perdas econômicas na bovinocultura de corte e/ou leite, elevando os 

índices de morbidade e mortalidade, gerando déficits na produção. Sendo ainda 

observados problemas reprodutivos em animais acometidos por esta doença, tais como 

aborto e redução na fertilidade. É importante ressaltar que além de prejuízos 

relacionados à produção e reprodução, faz-se necessários gastos ainda maiores com 

tratamento e manejo dos animais doentes (COSTA, 2013).  

A manifestação da doença ocorre após a infecção pela Babesia spp., A. 

marginale nas células do sangue. Alguns sinais clínicos podem ser observados dentre 

eles febre, anemia, icterícia (sendo esta mais comum e intensa em casos de 

anaplasmose), hemoglobinúria, parada ou redução no ato de ruminação, sinais 

nervosos (comuns em casos de babesiose). Outros sinais clínicos são observados 

como anorexia, prostração associados ao estresse que o parasitismo causa, levando o 

animal a uma grande queda de produção (COSTA, 2013); (OLDENBURG, 2015).  

 

2.4- CONTROLE 

No sistema de produção de bovinos tanto de corte quanto de leite, a busca por melhor 

produtividade se baseia na saúde do animal, nutrição e melhoramento genético. Os 

cruzamentos entre raças diferentes são amplamente usados, visando melhor 

adaptação dos animais às variações climáticas e maior resistência nos parasitas. 

(ANDREOTTI et al, 2002) 

Animais de pelagens mais escuras, buscam locais com pouca radiação solar, 

sendo um fator que favorece a proliferação do carrapato, influenciando diretamente na 

infestação dos animais (ANDREOTTI et al, 2002) 

O controle do R. microplus é complexo, dependendo de vários fatores como 

clima, raça dos animais, estação do ano, condições onde os animais são expostos 

diariamente e manejo (FERRETTO, 2013). 

Comumente são empregados variados tipos de carrapaticidas de variadas 

classes como organosfosforados, lactonas macrociclicas, formamidas e muitas outras. 



391 
 

Porém devido a prática e ausência técnica na aplicação desses carrapaticidas, 

realizados principalmente pelos próprios produtores rurais sem conhecimento, tem-se 

um quadro de baixa eficiência e vida útil desses carrapaticidas, suscitando resistência 

desse ectoparasita. Para se evitar esse tipo de situação é necessária a conscientização 

dos produtores, sobre a forma adequada de utilização desses acaricidas. Para desta 

forma evitar resistência e ampliar o tempo de ação e vida útil desses produtos. 

(FERRETTO, 2013). 

Do uso indiscriminado e intenso de pesticidas pode-se observar algumas 

alterações nos artrópodes. Uma das principais modificações na redução da capacidade 

de penetração das moléculas dessas substancias que deveriam ser absorvidas pelas 

cutículas dos parasitas. Um aumento das expressões das enzimas detoxificantes. 

Outras particularidades também são notadas como a ausência de sensibilidade dos 

receptores no sistema nervoso. A base química piretroides está presentes em pelo 

menos 25% dos inseticidas usados no Brasil. Devido ao seu uso inadequado e em 

larga escala é responsável pela resistência não apenas do R. microplus mais sim de 

vários tipos de artrópodes como a mosca doméstica, baratas, carrapatos, mosca de 

chifre e mosca-das-frutas.  Para se combater essas mutações estão sendo usadas 

associações de acaricidas como cipermetrina e organofosforados, clorpirifós e diazinon. 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

2.5- O USO DE PLANTAS NO COMBATE DO CARRAPATO BOVINO 

Há uma grande diversidade de plantas cultivadas e naturais da flora brasileira 

que são testadas para controle e combate ao R. microplus, em programas para 

redução do uso de acaricidas e carrapaticidas químicos convencionais. Algumas 

espécies como Melinis multiflora, vulgarmente conhecidas como capim gordura, capim 

colonião têm se mostrado eficientes no combate ao carrapato bovino. Tendo potencial 

em matar as larvas do carrapato ou diminuir a sobrevivência das larvas nas pastagens 

(ALVES, 2012). 

Estudos recentes comprovaram que extratos alcoólicos da semente da graviola 

(Annoma muricata) mostraram resultados melhores na redução da eclosão das larvas 

do carrapato de boi, quando comparado a outras plantas como jambo e capim santo. 

Para ser considerado eficiente no controle do parasita é necessária uma taxa de 95% 
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de eficiência para que seja comercializado. O extrato da semente de graviola (Annoma 

muricata) mostrou 100% de eficácia (ALVES, 2012). 

 

2.6 GRAVIOLA (Annona Muricata)  

A graviola é pertencente a um grande grupo de plantas frutíferas do reino 

vegetal, possui uma divisão angiosperma da classe dicotiledônea, a ordem em que ela 

se encontra é magnoliales, família Annonaceae, subfamília Annonoideae, gênero 

Annona e espécie Annona muricata. A Graviola é uma árvore regular que pode atingir 

até 10 metros de altura. Sua casca é aromática, folhas alternas e pecioladas, flores 

axilares, solitárias, sub‐globosas e amareladas ou cor de creme (SANTOS,2010). 

A planta, Annona muricata, é originária da América Central e Vales Peruanos, e 

desses foi distribuída, para todas as regiões tropicais do mundo. Tem copa pequena, 

ramificação assimétrica e folhagem compacta. As folhas são inteiras, ovadas, oblongas 

ou elípticas, coriáceas, duras, de pecíolos curtos, de cor verde-escura-brilhante na 

página superior e verde-amarelada na página inferior, medindo de 5 a 18 cm de 

comprimento por 2 a 7 cm de largura, quando adultas (SANTOS,2010) 

A Annona Muricata tem grande história na fitoterapia, usada para diversos fins 

como abscessos, analgésicos, antiparasitários, asma, hipertensão entre outros. 

(MILENO, 2005) 

Nos últimos anos essa planta tem sido muito estudada devido ao isolamento e 

caracterização de diversas classes de substâncias com atividades químicas e 

farmacológicas principalmente no que diz respeito às acetogeninas. Elas são derivadas 

de ácidos graxos e apresentam um número variável de anéis tetraidrofurânicos (THF) 

ou tetraidropirânicos (THP) ao longo da cadeia Hidrocarbônica (SANTOS, 2010). 

Essas substâncias naturais bioativas apresentam importantes atividades 

biológicas tais como: citotóxica, antitumoral, pesticida, vermicida, antimicrobiana, 

imunossupressora, antiemética, inibidora do apetite e antimalárica. Todas as partes da 

gravioleira são usadas em medicamento natural nos trópicos, inclusive a casca, folhas, 

raízes, fruto e sementes. São atribuídos propriedades diferentes e usos às partes 

diferentes da árvore (SANTOS, 2010). 

Geralmente em humanos, a fruta e o seu suco são utilizados para problemas de 

verminoses e parasitas, baixar febre, aumentar a produção de leite materno após o 
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parto (período de lactação), e como um adstringente para disenteria. As sementes 

esmagadas são usadas como um vermífugo e contra parasitas internos e externos 

(SANTOS, 2010). 

 

3. METODOLOGIA  

O bioensaio foi conduzido no Laboratório de Parasitologia do Hospital Escola da 

faculdade Vértice –Univértix. Após a coleta das folhas de graviola (A. muricata), foi 

realizada a secagem em estufa a 40-45°C, durante 48 horas, em seguida, foram 

trituradas para obtenção de pó fino, o qual foi imerso em álcool etílico hidratado (70 

INPM), na proporção de 1 parte de pó para 10 partes do solvente, durante 48 horas. 

Após esse período, foi feita a filtragem e a evaporação do solvente em banho-maria na 

temperatura de 50º-55ºC até eliminação total do solvente. 

Para preparação das soluções 2g e 4g do extrato concentrado da folha de 

graviola foram diluídos em 100 ml de água destilada estéril, resultando em 

concentrações finais de 2 (20mg/ml) a 4% (40mg/ml). 

As fêmeas ingurgitadas (cheias de sangue) do R. (B.) microplus foram coletadas 

de animais isentos de carrapaticida químico de contato por pelo menos 90 dias. Teve-

se o cuidado de separar fêmeas maiores que 5mm em diâmetro. As fêmeas 

ingurgitadas coletadas foram acondicionadas em placas de Petri e levadas ao 

laboratório em caixa térmica contendo gelo, para evitar ovoposição prematura e reduzir 

a mobilidade do parasito dentro das placas. Posteriormente, foram pesadas em balança 

analítica, com precisão de 0,001g. 

O delineamento experimental foi produzido com dois tratamentos e três 

repetições, considerando-se dez fêmeas ingurgitadas por repetição. O grupo controle 

foi representado por fêmeas isentas de quais quer tratamentos (imersas em água). Os 

tratamentos foram compostos pelas diluições dos extratos de graviola a 2 e 4%, 

formando assim soluções de 100ml. Foram utilizadas 90 teleóginas divididas em 3 

placas com 10 fêmeas para tratamento, as teleóginas foram pesadas e imersas durante 

5 minutos para cada solução, secas em papel toalha e depositadas em placas de petri 

que foram incubados a 28ºC e umidade acima de 80%.  

Após 16 dias todos os ovos foram removidos das placas, pesados e colocados 

em tubos de vidro identificados, vedados com algodão e mantidos em estufa a 27 ± 1ºC 

e umidade relativa do ar acima de 80%. Após 20 dias foi determinada a percentagem 
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de eclosão através de amostragem. Foram analisados os seguintes parâmetros 

biológicos: peso inicial das teleóginas, peso da massa de ovos, índice de produção de 

ovos (IPO), percentual de eclosão, índice de eficiência reprodutiva (IER) e percentual 

de controle (DRUMMOND et al., 1971 descrito por COSTA et al.,2008). 

 
                                  Peso dos ovos (g) x 100 
           IPO=____________________________________ 

              Peso inicial das fêmeas (g) 

 
                     Peso dos ovos (g) x % eclosão x 20000    
          IER =      ___________________________________ 

                                         Peso das fêmeas (g) 

 

   ER (controle) – ER (tratado) x 100 
    % Controle = _____________________________________ 

             ER (controle) 

A constante 20.000 corresponde ao número estimado de ovos encontrados em 

um grama de ovos postos pelo carrapato R. (B.) microplus. Para cada parâmetro 

estudado, os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste 

de comparação de médias (teste de Tukey) em nível de 1 e 5% de probabilidade 

(AYRES et al., 2003). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na comparação do peso dos ovos postos pelas teleóginas de R. microplus dos 

grupos de tratamento e controle observou-se diferença significante (p<0,05) entre a 

média de ovos do grupo tratado com extrato de graviola a 4% e o controle (FIGURA 1), 

indicando atividade do extrato na inibição de postura das teleóginas de R. microplus. 
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FIGURA 1- Média e desvio padrão do peso dos ovos (g) de R. microplus   do grupo controle 

(sem tratamento) e dos grupos tratados com extrato alcoólico das folhas de graviola (A. muricata) 

a 2 e 4%. Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente (p>0,05) – Teste de 

Tukey 

Para um produto químico ser considerado de alta eficácia ele precisa eliminar 

mais que 95% dos carrapatos, de média eficácia entre 90-95% e de baixa eficácia 

menos de 90% (BRASIL, 1990). Apesar do extrato 2 ter tido baixa eficácia nas 

concentrações utilizadas (TABELA 1), o extrato a 4% se mostrou promissor no controle 

de carrapatos sendo necessário testar outras concentrações a fim de determinar a 

menor dose eficaz.  

TABELA 1.  Média do peso das teleógenas (PT) do R. microplus, peso de ovos postos pelas 

teleóginas, após 16 dias de incubação (PO) e índice de produção de ovos (IPO), percentual de eclosão, 
índice de eficiência reprodutiva (IER) e percentual de controle do grupo controle e grupos tratados com 
extrato alcoólico das folhas de graviola (A. muricata) a 2 e 4%.  

 PT (g) PO (g) IPO (%) % Eclosão IER % controle 

Controle 1,71 1,06 61,92 85,50 352.949,97 __ 

 2% 1,71 0,93 54,21 42,00 151.786,22 56,99 

 4% 1,72 0,83 48,06 25,50 81.705,43 76,85 

 

Este é o primeiro trabalho realizado com utilização de folha de graviola (A. 

muricata) no controle de carrapato de bovinos. Porém em um estudo realizado com 

semente de graviola a 1% e 2% sobre teleóginas de R. (B.) microplus, Mariano e Dias 

(2015) verificaram a eficiência do extrato na redução de ovos postos pela fêmea o que 

foi constatado no presente trabalho. 
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Em um estudo com solução alcoólica de semente de graviola a 2% sobre 

teleógenas de R. (B.) microplus, Broglio-Micheletti et al, (2009) obtiveram 100% de 

eficácia no controle dos carrapatos. Utilizando folha de graviola obtivemos uma eficácia 

menor na mesma concentração (56,99%).Todavia a obtenção das sementes não é 

possível durante todo o ano, ao contrário das folhas. Havendo assim a necessidade de 

testar novas concentrações uma vez que a maior concentração testada (4%) 

apresentou uma baixa eficácia (76,85%), porém com o aumento da concentração 

houve melhora na eficácia. 

Em um estudo realizado com outros artrópodes, testando a folha e a semente de 

Annona na concentração de 1%, foi observado que a semente possui uma toxidade 

maior que a folha sobre os insetos (75%), enquanto a folha atingiu apenas 40%. Isso se 

deve a concentração do princípio ativo estar em maior quantidade presente nas folhas.  

Sendo assim é necessário aumentar a concentrações da folha para que alcance um 

resultado mais satisfatório (KRINSKI et al, 2014). 

Em relação a ovoposição Broglio-Micheletti et al, (2009), constataram que com a 

utilização do extrato da semente de graviola houve redução no número de postura, 

resultado que obtivemos utilizando folha de graviola (0,83%). Broglio também avaliou a 

taxa de eclosão larval (0,0%). Neste presente trabalho notamos que a houve 

diminuição na taxa de eclosão, sendo que 25,50% dos ovos eclodiram nos tratados a 

4% e 42% nos tratados na concentração de 2%.  

Santos (2010) avaliando soluções de folha de graviola em diferentes 

concentrações (500, 1000, 1500, 2000mg/l) sobre os ovos de teleóginas do carrapato 

bovino, notou que a solução exerceu influência na eclosão dos mesmos, apresentando 

um índice de eclosão dos ovos menor que o extrato da semente, tendo capacidade de 

matar fêmeas e reduzir a taxa de fertilidade dos ovos. Percebemos então que a folha 

tem uma eficiência maior em relação a taxa de eclosão, no presente trabalho foi de 

25,5% em uma concentração de 4%. 

Outros trabalhos também comprovaram o efeito da Annona sobre diversos 

insetos como percevejo (BANDEIRA et al, 2012; & LLANOS, 2008) e contra insetos-

pragas conhecida como falsa medideira (Chirysodeixis includens), (MASSAROLI, et al 

,2013). Também tiveram estudos com extratos de folha e semente contra Leishmania 

(LIMA,2012). Morrales et al em (2004) fez um estudo utilizando a planta no controle do 
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Aedes aegypt e Anopheles albimanus. A graviola também apresentou atividade 

antimicrobiana (SIMINSKI, 2015).  

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O extrato alcoólico da folha de graviola a 4% apresentou um bom resultado, 

podendo ser uma alternativa promissora no controle do carrapato bovino, mas ainda à 

necessidade de novos estudos testando novas concentrações para conseguir atingir 

índices melhores utilizando menores concentrações.  
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USO DO DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMO ADJUVANTE AO TRATAMENTO 

CIRÚRGICO DAS FÍSTULAS RETOVAGINAIS EM ÉGUAS – RELATO DE TRÊS 

CASOS 

Acadêmicos: Luíza Pimentel Caldas Carvalho e Gregory Rocha Almeida 
Orientador: Bruno Santos Cândido de Andrade 
 
RESUMO 
A fístula reto vaginal ocorre em decorrência de um evento traumático bastante comum 
em partos distócicos em éguas, levando à laceração do corpo perineal em diferentes 
graus e, por sua vez, comunicação entre o reto e o vestíbulo da vagina. Essa afecção 
causa grande prejuízo para os criadores de equinos, pois leva ao comprometimento da 
vida reprodutiva das éguas. Isso ocorre principalmente quando a égua inicia sua vida 
reprodutiva muito jovem ou em cruzamentos indevidos com garanhões de maior porte. 
A fístula reto vaginal deve ser tratada cirurgicamente, com bastante cautela visando a 
reconstrução anatômica e total cicatrização da vagina, corpo perineal e do reto, 
permitindo que o animal possa vir a ter uma vida reprodutiva normal. O objetivo deste 
trabalho é relatar a utilização do dinitrato de isossorbida no pós-operatório de 
vulvoplastias em três éguas como adjuvante ao tratamento cirúrgico das fístulas 
retovaginais e seu efeito na melhoria do processo cicatricial das feridas cirúrgicas. O 
tratamento tópico utilizando o dinitrato de isossorbida mostrou resultados satisfatórios, 
com melhoria da cicatrização da fistula reto vaginal, sem apresentarem recidivas, 
sendo liberados para as atividades esportivas e reprodutivas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fístula Reto Vaginal, Vulvoplastia, Dinitrato de Isossorbida. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A criação de equinos tem crescido significativamente, bem como o 

desenvolvimento de técnicas de melhoria da genética, aprimoramento do rebanho 

equino e intensificação de sua criação, o que leva ao aumento da ocorrência de 

afecções dos órgãos genitais das fêmeas (BRANDTNER et al., 2014). 

A fístula reto vaginal é o resultado de evento traumático durante o parto distócico em 

éguas, causando diferentes graus de laceração envolvendo a vagina e o reto (DIAS, 

2007), com ou sem laceração da pele, vulva e esfíncter anal (FARIAS et al., 2013), 

resultando em perda dos limites anatômicos, formando uma abertura comum entre a 

vagina e o reto (STAINKI e GHELLER, 2001).  

 A fístula reto vaginal causa grande prejuízo para os criadores de equinos, pois 

leva ao comprometimento da vida reprodutiva das éguas. As lesões genitais são mais 

frequentes em éguas jovens no início de sua vida reprodutiva e também em fêmeas de 
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pequeno porte cruzadas com garanhões de maior porte, o que pode causar problemas 

durante o parto (FARIAS et al., 2013; BRANDTNER et al., 2014). 

 O tratamento das fístulas reto vaginais é exclusivamente cirúrgico, através das 

diversas técnicas disponíveis de vulvoplastias que objetivam a recuperação plástica da 

vulva e seus anexos e o retorno à função normal (BRANDTNER et al., 2014; FARIAS et 

al., 2013).  Todavia, a experiência clínica e estudos científicos mostram que 

frequentemente as técnicas reconstrutivas empregadas apresentam complicações 

cirúrgicas no pós-operatório, relacionadas às deiscências de pontos cirúrgicos, devido 

ao caráter contaminante dessas técnicas de plastia, a constante passagem de fezes, 

aumento da pressão e tensão na ampola retal, a dor, a retenção e desidratação fecal 

no período pós-operatório, a ativação simpática e a consequente má perfusão tecidual 

local agravada por espasmos musculares. Todos esses fatores associados determinam 

um alto índice de recidivas das fístulas reto vaginais, o que torna comumente 

necessária a realização de procedimentos cirúrgicos adicionais para a solução dos 

casos.  

 O dinitrato de isossorbida vem sendo utilizado no tratamento de fissuras anais em 

humanos. Segundo Mesquita e seus colaboradores (1997) o uso de medicamentos que 

provocam direta ou indireta inibição da contração do músculo esfíncter anal interno é 

aconselhável como tratamento inicial alternativo ou tratamento cirúrgico. Os nitratos 

são substâncias doadoras de óxido nítrico, que por sua vez são neurotransmissores 

responsáveis pelo relaxamento do esfíncter interno do ânus. O dinitrato de isossorbida 

é um dos compostos mais utilizados em estudos clínicos em humanos. A utilização 

tópica do nitrato resulta em diminuição das pressões anais de repouso e melhora da 

microcirculação na anoderme (LUND e SCHOLERFIELD, 1997). 

 Desta forma, este estudo teve o objetivo de relatar a evolução de três casos de 

éguas portadoras de fístulas reto vaginais, encaminhadas ao Hospital Escola Univértix, 

Matipó - MG, que foram submetidas a vulvoplastias pela técnica em dois estágios de 

Aanes e tratadas de forma adjuvante com Dinitrato de Isossorbida tópico nos sítios 

cirúrgicos.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ANATOMIA DOS ÓRGÃOS GENITAIS 
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 Os órgãos genitais compreendidos pela vagina, o vestíbulo e a vulva servem 

como órgão copulador e segmento final do canal do parto (DIAS, 2007). 

 A vagina é um órgão, que se estende desde a cérvix até o hímen, e possui 

apenas função reprodutiva. Caudalmente, o vestíbulo estende-se desde o hímen até à 

vulva e combina funções urinárias e reprodutivas. É um conduto relativamente longo, 

de paredes finas, e embora o lúmen esteja normalmente fechado, pela aproximação 

das paredes laterais, é notavelmente dilatável, quer em comprimento quer em largura. 

 Ocupa uma posição mediana na cavidade pélvica, relacionando-se dorsalmente 

com o reto e ventralmente com a bexiga urinária e a uretra. A superfície é lisa e 

circular, podendo formar pregas longitudinais. A intrusão da cérvix na parte cranial da 

vagina reduz o lume desta parte a um espaço em forma de anel, denominado fórnix da 

vagina. A junção da vagina com o vestíbulo é marcada em fêmeas virgens por uma 

prega de mucosa transversal (hímen). Esta junção regional é menos distensível que as 

partes do trato craniais e caudais a ela (DIAS, 2007). 

 O vestíbulo curva-se ventralmente em direção à rima da vulva. No caso da égua, 

o assoalho é mais longo e inclina-se ventralmente para baixo, além do arco isquiático. 

As suas paredes, menos elásticas que as da vagina, ficam juntas em repouso, 

reduzindo o lúmen a uma fenda vertical. A uretra abre-se no meato urinário, 

imediatamente caudal ao hímen. Embora não haja glândulas vestibulares maiores, 

inúmeras glândulas menores desembocam dentro de pequenas depressões, ordenadas 

em fileiras. A secreção mucosa produzida lubrifica a passagem do pênis durante o coito 

e do feto durante o parto, e o odor possui efeito sexualmente estimulante sobre o 

macho, no estro. Além da abertura da uretra e das glândulas vestibulares, o vestíbulo 

contém ainda o clitóris, circundado pela fossa do clitóris, e os músculos constritor do 

vestíbulo e constritor da vulva (DIAS, 2007). 

 O vestíbulo abre-se pela rima vulvar. Esta ultima, está localizada ventralmente ao 

ânus. A comissura labial vulvar ventral é arredondada e a dorsal pontiaguda e tal como 

o vestíbulo, possui funções reprodutivas e urinárias (DIAS, 2007). 

 

2.2 PARTICULARIDADES DO PARTO EUTÓCICO E DISTÓCICO EM ÉGUAS 

 O parto normal é definido genericamente como a expulsão do produto para o meio 

externo após a ruptura dos envoltórios fetais, ao término do período gestacional. A 

placenta e os anexos são expelidos de imediato ou algumas horas após o início do 
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parto. De modo sintético, o parto caracteriza-se como um fenômeno nervoso, endócrino 

e mecânico em sincrônica associação. O parto na espécie equina é extremamente 

rápido e transcorre sob contrações vigorosas da musculatura uterina, abdominal e 

diafragmática. O parto eutócico pode ser dividido em três estágios, no primeiro ocorre a 

rotação e extensão da cabeça, pescoço e membros torácicos do potro para a posição 

dorsal; no segundo, o potro insinua-se e ocupa os espaços na via fetal mole e dura, 

para que ocorra a definitiva expulsão no terceiro estágio, marcadamente um reflexo 

mecânico/nervoso. Nos equinos, de forma geral, em 95 a 97% dos partos normais a 

estática fetal predominante é a apresentação longitudinal cranial, posição dorsal e 

atitude estendida. Qualquer alteração nesta disposição constitui-se em distocia, 

exigindo intervenção imediata, pois a permanência do potro por um período de 30 a 40 

minutos entre o estágio I e II do parto é suficiente para provocar sua morte por asfixia, 

em consequência do descolamento da placenta (PRESTES, 2000). 

 Diante da distocia de causa materna ou de causa fetal procede-se a identificação 

do animal, anamnese e exame geral, constituído basicamente de aferição da 

temperatura corporal, inspeção geral, auscultação respiratória, cardíaca e do aparelho 

digestório, observação e palpação da vulva, períneo, ligamento sacro-isquiático e 

inspeção da cauda, atentando para grau de umidade, lóquio aderido ou odores 

anormais. A glândula mamária merece destaque e avaliação principalmente com 

relação a edema, presença e aspecto do colostro. Após rigorosa higienização do 

períneo, deve-se promover o exame obstétrico interno específico com o objetivo de 

avaliar as condições de dilatação e lubrificação do canal do parto e estimar a 

viabilidade e estática do produto. Somente após estas providências será possível 

estabelecer um diagnóstico, prognóstico e instituir a manobra obstétrica que a situação 

requeira. Os traumas encontrados com frequência no pós-parto de éguas são 

laceração perineal, laceração de cérvix, fístulas retovaginais, ruptura, hemorragia e 

prolapso uterino (PRESTES, 2000). 

 Segundo Papa (1992), as lacerações perineais e as fístulas reto vaginais estão 

entre os principais traumas cirúrgicos encontrados em éguas no pós-parto, podendo 

estes levar a complicações como pneumovagina, urovagina e até a morte. Ocorrem 

devido à força excessiva realizada pela égua para expulsão do feto, geralmente em 

distocias, éguas nervosas, auxílio inadequado ao parto, éguas primíparas e também 

fetos grandes. 
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2.3 FISTULA RETO VAGINAL 

 Fistula é a comunicação entre duas cavidades fisiológicas ou entre uma cavidade 

e o meio externo, drenando conteúdos fisiológicos ou patológicos. Podem ser 

classificadas em primeiro grau, quando envolvem a mucosa vestibular e pele da 

comissura dorsal da vulva; segundo grau, quando envolvem a mucosa vestibular e 

submucosa, a pele da comissura dorsal da vulva e o músculo do corpo perineal e ainda 

podem ser de terceiro grau, quando envolvem adicionalmente a mucosa retal e 

submucosa, septo perineal e esfíncter anal (AMORIM et al., 2013). 

 Em lesões recentes observa-se hemorragia (STAINKI e GHELLER, 2001; 

AMORIM et al., 2013), cuja intensidade está diretamente ligada ao grau de lesão; já 

que quanto maior a quantidade de tecido envolvido maior será a hemorragia (AMORIM 

et al., 2013). Já em lesões mais antigas observa-se edema, infecção e até mesmo 

necrose. Se não tratada de imediato a fístula pode causar metrite, e em casos mais 

graves, morte do animal. Isso ocorre principalmente devido a infecção advinda dessa 

afecção, que é determinada pela quantidade de tecido lesionado e quantidade de fezes 

presentes na vulva (STAINKI e GHELLER, 2001). 

 O diagnóstico é baseado na inspeção da região vulvar (FARIAS et al., 2013). 

Quando realizada a palpação transretal e vaginal, observa-se grande presença de ar 

que é liberado durante a manipulação. A entrada e saída de ar para o interior da vagina 

emite um som característico que ocorre de forma espontânea (DIAS, 2007; FARIAS et 

al., 2013).   

 A cirurgia pode ser realizada imediatamente após o trauma, desde que o tecido 

esteja viável para a cicatrização. Se o tecido estiver necrosado ou contaminado a 

cirurgia não terá resultado satisfatório, indicando-se longo período de tratamento de 

ferida para o desbridamento, cicatrização por segunda intenção e amadurecimento 

tecidual para a obtenção de tecido que tenha resistência suficiente para a ancoragem 

das suturas empregadas na vulvoplastia (DIAS, 2007).  

 Antes de iniciar o tratamento cirúrgico é importante realizar medicação 

antibacteriana e anti-inflamatória (FARIAS et al., 2013; STAINKI e GHELLER, 2001). 

Em alguns casos deve-se realizar a profilaxia antitetânica (STAINKI e GHELLER, 

2001). Além disso, deve ser acompanhada a dieta para melhorar o prognóstico em 

relação ao procedimento cirúrgico (FARIAS et al., 2013). Esta dieta deve ser adequada 
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para tornar as fezes amolecidas para evitar compactação, sendo indicado também que 

o animal consuma apenas feno nos três dias anteriores à cirurgia (DIAS, 2007).  

Os primeiros relatos do uso das técnicas cirúrgicas para reparo de fístula reto vaginal e 

lacerações perineais completas datam de 1908, quando Flemming utilizou fio de metal, 

seda e categute para aproximar as bordas da ferida após desbridamento (PRESTES e 

LOURENÇÃO, 2015).  

 

2.4 VULVOPLASTIAS PARA O TRATAMENTO DAS FÍSTULAS DE TERCEIRO 

GRAU 

 A dilatação insuficiente e estenose vulvar e vestibular acontece por uma doença 

crônica, um distúrbio no crescimento corporal, nutrição deficiente ou por retração 

cicatricial e devido a sequelas de lesões ocorridas em partos anteriores (PRESTES e 

LANDIM-ALVARENGA, 2006).  

 A vulvoplastia é uma técnica com finalidade de corrigir a laceração perineal, 

prevenindo assim outras patologias agravantes, como pneumovagina, urovagina, 

vaginite, endometrites, melhorando também a estética e a qualidade de vida do animal 

(PRESTES e LANDIM-ALVARENGA, 2006). 

 Vulvoplastia é a cirurgia de reconstrução da comissura dorsal da vulva que 

apresenta defeito anatômico, ocasionado durante o parto ou devido à realização de 

uma episiotomia. Escore corporal, idade, partos repetidos e lordose também podem 

alterar a posição da vulva. A vulvoplastia é frequentemente indicada como forma de 

tratamento de pneumovagina, enfermidade que afeta principalmente éguas velhas e 

multíparas e predispõe à urovagina (DIAS, 2007; PRESTES e ALVARENGA, 2006). 

 Segundo Malschitzky et al., (2007), éguas candidatas à vulvoplastia apresentaram 

um índice de prenhês menor do que aquelas que não necessitavam cirurgia, ou do que 

aquelas que já haviam sido operadas anteriormente. Existem três técnicas cirúrgicas 

para correção da pneumovagina: Caslick, Pouret e Modino-Mereck, sendo que a mais 

utilizada é a de Caslick, que é feita com anestesia local mediante infiltração direta da 

margem labial vulvar, e com uma tesoura ou bisturi remove-se uma tira de mucosa de 

aproximadamente 3 mm de largura de cada lábio vulvar, as margens cruentas são 

colocadas em aposição com pontos contínuos simples, sendo que grampos de aço 

também podem ser utilizados. No pós-operatório, geralmente não são indicados 

antibióticos tópicos ou sistêmicos, retiram-se os pontos 7 a 10 dias após, e como 
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complicações são incluídas a recorrência de pneumovagina e deiscência da sutura 

(HENDRICKSON, 2010). 

  A técnica mais utilizada para a correção das fistulas retovaginais de terceiro grau 

é a de Aanes, que consiste no fechamento em dois estágios, sendo que no primeiro 

procede-se o debridamento das superfícies, seguida de fixação caudal dos flaps de 

tecido em dois planos reconstituindo-se a anatomia do reto e do teto da vagina, sem, 

contudo realizar o fechamento completo de ânus e períneo. A fixação deve ser 

suficiente para separar as duas cavidades (DIAS, 2007). 

 Todas as lacerações perineais de terceiro grau requerem reparação cirúrgica. O 

gerenciamento é dividido em duas partes: o tratamento imediato e reparo cirúrgico 

tardio. Reparação de uma laceração perineal de terceiro grau no estágio agudo deve 

ser feita com cautela, pois o tecido é muito edematoso e contaminado com fezes e 

alguns tecidos podem não ser viáveis. O reparo deve ser adiado pelo menos 3 a 4 

semanas, ou mais longo se possível, para permitir a cicatrização dos tecidos lesados 

(DIAS, 2007). 

 A terapia inicial deve incluir cuidados diários para feridas e limpeza dos tecidos 

contaminados. Lacerações perineais de terceiro grau resultam em contaminação 

bacteriana contínua da vagina e do útero. As alterações uterinas são reversíveis após o 

reparo cirúrgico. Inicialmente, mudanças na dieta podem ser necessárias para que 

tornem as fezes moles sem uma quantidade excessiva de água. Contudo, para limitar a 

contaminação uterina muitos métodos podem ser usados para suavizar as fezes, 

administrando laxantes como o óleo mineral ou o magnésio, através de um tubo 

nasogástrico e alimentação de farelo molhado são alguns exemplos. Alterações 

dietéticas adicionais devem ser instituídas antes da cirurgia para a consistência fecal. 

 Se as fezes estiverem firmes a cirurgia deve ser adiada porque a deiscência do 

reparo cirúrgico é provável (AUER e STICK, 2005). 

 A cirurgia é realizada com a égua sedada e contida e o uso da anestesia peridural 

é necessário. Depois da cirurgia a consistência fecal deve ser mantida por pelo menos 

duas a três semanas (AUER e STICK, 2005). 

 A técnica Aanes ou reparo em dois estágios foi adaptada para minimizar a 

constipação, o que pode levar a falha do reparo. Na primeira etapa do reparo, o reto é 

reconstruído sem reparo do períneo. Três a quatro semanas depois, o segundo estágio 

é realizado com o reparo do períneo e ânus. As suturas de reparo podem ser usadas 
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para fornecer acesso ao local cirúrgico. A dissecação inicial começa de forma cranial 

em um plano frontal ao nível da parede retovestibular. Após a incisão na junção das 

mucosas vaginal e retal, dissecção romba é usada para dividir profundamente o tecido 

em paredes retal e vestibular. A parede retal deve representar dois terços da 

espessura, e a parede vestibular um terço. O plano de dissecção é continuado 

cranialmente por uma distância de 3 a 5 cm. A dissecção cranial é importante para 

aliviar a tensão nas bordas dos tecidos. As incisões são continuadas lateralmente e 

caudalmente através do tecido cicatricial que se formou na junção do reto e mucosa 

vestibular. A dissecção é continuada lateralmente até que as paredes do tecido possam 

ser aplicadas na linha mediana sem tensão. A hemostasia é feita usando ligaduras 

(AUER e STICK, 2005). 

 A primeira etapa do reparo é composta por dois planos de suturas. O primeiro 

plano contempla as paredes vestibulares. Material de sutura absorvível é usado para 

inverter o vestíbulo, esse padrão deve ser interrompido. Quando cerca de um quarto da 

metade do defeito vestibular está fechado permite um acesso mais fácil para colocação 

do segundo plano de sutura, que é colocado dorsal ao primeiro de forma interrompida 

no tecido periretal e tecidos perivestibulares com material de sutura absorvível. A 

ancoragem é colocada tomando o primeiro ponto na camada de mucosa subretal à 

direita; o segundo, no tecido subvestibular da mucosa à direita; o terceiro, no tecido 

subvestibular à esquerda; e o quarto, no tecido mucoso subretal à esquerda, seguido 

de arremate em nó de cirurgião. Esses dois planos de suturas continuam caudalmente, 

de forma alternada até o nível da comissura dorsal da vulva. Nem o esfíncter anal nem 

o períneo são reparados. A segunda etapa do reparo é realizada de 3 a 4 semanas 

mais tarde, e consiste em remover o epitélio da superfície triangular do períneo e 

tecidos na linha mediana. A função do esfíncter anal é restabelecida pela sutura dos 

tecidos do corpo perineal. Nenhuma tentativa é feita para isolar e suturar as fibras 

musculares do esfíncter anal. A técnica de Caslick pode ser executada, se necessário 

(AUER e STICK, 2005). 

 O pós-operatório é realizado com curativo local diário, anti-inflamatórios e 

antibióticos. Quando o animal retornar à reprodução preconiza-se a inseminação 

artificial ou montas controladas (YOUNGQUIST e THRELFALL, 2007; PRESTES e 

LANDIM ALVARENGA, 2006; TURNER e MCILWRAITH, 2002; MCKINNON e VOSS, 

1993). 
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2.5 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 

 O dinitrato de isossorbida é um vasodilatador de ação direta, que relaxa a 

musculatura vascular lisa. Além da musculatura vascular lisa, relaxa a musculatura lisa 

brônquica, biliar, gastrintestinal, uretral e uterina (LANCE et al., 2009).  

O dinitrato de isossorbida é um fármaco utilizado para profilaxia da dor isquêmica 

cardíaca associada à insuficiência coronariana incluindo aquela associada ao infarto do 

miocárdio. O dinitrato de isossorbida pode reduzir a frequência, duração e intensidade 

das crises de angina. A tolerância ao exercício pode ser restabelecida e a necessidade 

de nitroglicerina pode ser reduzida em pacientes humanos portadores de cardiopatias 

(LANCE et al., 2009). 

 O dinitrato de isossorbida vem sendo utilizado no tratamento de fissuras anais em 

humanos. Segundo Mesquita et al. (1997) o uso de medicamentos que provocam direta 

ou indireta inibição da contração do musculo esfíncter anal interno é aconselhável 

como tratamento inicial alternativo ao tratamento cirúrgico. Os nitratos são substâncias 

doadoras de óxido nítrico, que por sua vez são neurotransmissores responsáveis pelo 

relaxamento do esfíncter interno do ânus. O dinitrato de isossorbida é um dos 

compostos mais utilizados em estudos clínicos em humanos portadores de fissuras 

anais. A utilização tópica do nitrato resulta em diminuição das pressões anais de 

repouso e melhora da microcirculação na anoderme (LUND e SCHOLERFIELD, 1997). 

 As substâncias produtoras de oxido nítrico, um potente neurotransmissor que 

inibe a contração anal e aumenta o fluxo sanguíneo no anoderma por vasodilatação, 

estão o trinitrato de glicerina e o dinitrato de isossorbida com índices de cura que 

variam entre 30% a 80% a depender da dose utilizada e via de administração se oral ou 

tópica (GORDON; NIVATVONG, 2007). 

 Estudos realizados por Novell et al., (2004) utilizando trinitrato de glicerina em um 

grupo de 80 pessoas com fissuras agudas e crônicas observaram que todas as fissuras 

cicatrizaram com a medicação. Porém apresentou muitos efeitos colaterais como rubor 

facial, cefaleia e hipotensão ortostática. 

 Lund e Schoelfield, (1997) realizaram estudo para comprovar a eficácia do 

trinitrato de glicerina tópico. Observaram então que houve cicatrização em 68% dos 

pacientes e registraram redução da pressão no anoderma. 
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 Richard et al., (2000) também realizou um estudo para comprovação da eficácia 

do trinitrato de glicerina, porém registraram 84% de efeitos colaterais, sendo que 20,5% 

necessitaram da suspensão da terapia por cefaleias ou síncopes severa. 

 Utilizando o dinitrato de isossorbida, Mesquita et al. (1997) iniciou sua pesquisa 

com 13 pacientes, que demonstrou queda da pressão média de repouso. A cicatrização 

ocorreu em 77% dos pacientes sem apresentar efeitos colaterais.  

Schouten et al., (1996b) também utilizou o dinitrato de isossorbida e avaliou o fluxo 

sanguíneo no anoderma e a melhora clínica por informações dos pacientes. Seus 

resultados apresentaram acréscimo do fluxo sanguíneo e redução da pressão média de 

repouso, obtendo um índice de cura de 88%. 

 Parellada (2004) utilizou o dinitrato de isossorbida tópico onde obteve total 

cicatrização em 89% dos casos, sem presença de nenhum efeito colateral.  

 

3. RELATO DOS CASOS 

 Foram atendidas três éguas no Hospital Escola Gardingo LTDA, duas da raça 

Mangalarga Machador. A primeira (égua I) de 6 anos, pesando 340kg e a segunda 

(égua II) de 6 anos, pesando 345kg e uma égua da raça quarto de milha (égua III) de 9 

anos, pesando 400kg, todas as três com histórico de parto distócico resultando em 

fístulas retovaginais crônicas de grau III.  

 Na inspeção os animais apresentavam som semelhante à saída de ar na região 

da vulva, e uma comunicação entre a vulva e o reto. Esses animais não aceitavam a 

monta, não eram capazes de manter a gestação e ainda apresentavam vaginite e 

metrite. 

 Ao exame clínico, foram aferidos seus parâmetros vitais onde não se constatou 

nenhuma irregularidade. A égua I apresentava a frequência cardíaca em 32 batimentos 

por minuto, frequência respiratória de 14 movimentos por minuto, a temperatura de 

37,5°, o tempo de preenchimento capilar menor que 2 segundos; a égua II apresentava 

a frequência cardíaca de 33 batimentos por minuto, frequência respiratória de 13 

movimentos por minutos, temperatura de 37,8º, o tempo de preenchimento capilar 

menor que 2 segundos e a égua III apresentou frequência cardíaca de 35 batimentos 

por minutos, frequência respiratória de 12 movimentos por minuto, temperatura de 

38,2º, o tempo de preenchimento capilar menor que 2 segundos. Durante a inspeção 

da região vulvar, diagnosticou-se fistula reto vaginal de grau III em todas as éguas. 
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 Os animais foram submetidos a uma dieta adequada com feno e água para tornar 

as fezes moles e evitar compactação. Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, os 

animais foram submetidos à antibioticoterapia terapêutica com gentamicina na dose de 

6,6 mg/kg/IV, administração do anti-inflamatório meloxicam na dose de 0.6 mg/kg/IV, e 

terapia antitetânica em dose única (10000UI/animal/IM).  Administrou-se também o leite 

de magnésia pela via oral, como laxativo.  

 Os procedimentos de vulvoplastia em dois estágios pela técnica de Aanes foram 

realizados utilizando-se os mesmos protocolos de anestesia e técnica cirúrgica em 

todos os animais, sendo também mantido o mesmo cirurgião para os três casos. Os 

animais foram contidos em tronco e operados em estação. Para a sedação usou-se 

Cloridrato de Detomidina 1% na dose de 20 mcg/kg/IV; para a anestesia epidural 

caudal utilizou-se Lidocaína 2% na dose de 0,2 mg/kg. Depois da sedação e anestesia 

epidural, procedeu-se o preparo segundo técnicas cirúrgicas assépticas, seguido do 

procedimento cirúrgico de reconstituição plástica segundo a técnica de Aanes em duas 

etapas. Primeiro reconstitui-se o teto vaginal e o assoalho retal e 15 dias depois o 

corpo perineal e o esfíncter anal. A cirurgia iniciou-se com os pontos de reparo e 

sustentação na rima dorsal e de cada lado dos pilares vulvares, o que possibilitou visão 

adequada do campo cirúrgico. Em seguida foi feita uma incisão ao longo da lesão, 

separando a mucosa retal da vaginal e divulsionando a submucosa e mucosa vaginal 

formando os flaps retal e vaginal. A reconstituição do teto vaginal foi feita com fio 

absorvível Poliglecaprone 0, com padrão de sutura contínua, englobando os dois flaps 

mais ventrais dos planos dissecados, que mediam aproximadamente um terço da 

espessura do tecido em relação à espessura dos flaps dorsais. Concomitantemente à 

evolução caudal desse plano de sutura, o assoalho retal também foi reconstituído 

através da aposição dos flaps dorsais feita com pontos de Donatti interrompidos 

(padrão mattress vertical) com fio absorvível Poliglecaprone 0. Ambos os planos de 

sutura evoluíram do aspecto mais cranial da dissecação dos flaps até o aspecto mais 

caudal, próximo à junção muco-cutânea, sem, contudo envolver o ânus e o períneo. 

Durante o pós-operatório usou-se gentamicina 6,6 mg/kg/IV  e meloxicam 0,6 mg/kg/IV 

por 5 dias. A limpeza das feridas cirúrgicas foi feita duas vezes ao dia; uma lavagem 

com água corrente para retirada de fezes ou sujidades grosseiras presentes 

externamente, seguida da lavagem do interior da ferida com utilização de solução 

fisiológica e clorexidine 0,5%. A pomada à base de furanil acrescida de dinitrato de 
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isossorbida 2% foi aplicada a cada 8 horas em todo sítio cirúrgico durante o período de 

15 dias, iniciando-se na égua I no quinto dia de pós-operatóio, quando verificou-se 

início da deiscência da ferida cirúrgica, caracterizada por presença de tecido 

desvitalizado, afastamento das bordas da ferida e formação de pequenas fístulas do 

aspecto mais dorsal e caudal da ampola retal em direção ao teto da vagina. Nos 

animais II e III, o uso da pomada acrescida de dinitrato de isossorbida foi instituído 

desde o primeiro dia do período pós-operatório. No segundo dia após a cirurgia, iniciou-

se enema com solução salina a cada 3 horas e fluidoterapia enteral contínua com 

solução hidroeletrolítica de 3 litros por hora para todos os animais, estendendo-se por 3 

dias no período pós operatório. 

 As éguas tiveram alta 15 dias após as cirurgias, apresentando processo de 

cicatrização bem desenvolvido. A recomendação dada aos proprietários foi que 

continuassem utilizando Furanil acrescido de Dinitrato de Isossorbida por mais duas 

semanas. 

 Os animais retornaram ao Hospital Veterinário, para uma reavaliação do quadro 

clinico, quando observou-se total cicatrização das feridas, sem formação de fístulas, 

abscessos, granulomas ou estenoses, sendo os animais liberados para as atividades 

reprodutivas e os proprietários aconselhados a optar pela inseminação artificial, montas 

controladas ou preferencialmente utilizá-las como doadoras de embriões para evitar 

recidivas.  

 

4. DISCUSSÃO 

 Todos os animais apresentavam uma comunicação entre a vulva e o reto 

decorrente de um parto distócico, sendo o diagnóstico do quadro clínico relativamente 

simples, através da inspeção e do exame ginecológico completo. As três éguas 

também apresentavam complicações reprodutivas relacionadas às fístulas retovaginais, 

como vaginites e metrites, o que comprometia a reprodução, constituindo queixa de 

todos os proprietários, assim concordando com os achados de Papa et.al., (1992), 

quando relatam que as lacerações perineais e as fístulas reto vaginais estão entre os 

principais traumas encontrados em éguas no pós-parto, podendo levar a diversas 

complicações e até a morte. 

 Ao exame clínico os animais encontravam-se em estação e com todos os 

parâmetros vitais dentro da normalidade. Durante as inspeções da região vulvar foi 
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diagnosticado fistula reto vaginal de grau III crônica em todas as éguas, com 

cicatrização completa das fístulas, livre de edema, restos necróticos ou qualquer 

alteração que inviabilizasse os procedimentos cirúrgicos. A completa cicatrização dos 

tecidos pós-evento traumático com desbridamento total, regressão da inflamação e 

maturação tecidual são fatores que estão relacionados ao sucesso dos procedimentos 

de vulvolplastia, quando o tecido apresenta-se saudável, elástico e resistente para a 

ancoragem dos planos de sutura e apto a suportar as tensões da ampola retal no 

período pós-operatório (DIAS, 2007).  

 Os animais seguiram uma dieta adequada e foram submetidos apenas ao uso de 

antibióticos e anti-inflamatórios de forma profilática e terapêutica no período pós-

operatório, bem como a sessões de enemas, quando verificado acúmulo de bolo fecal 

excessivamente ressecado na ampola retal. Avalia-se que tal conduta foi também 

importante na prevenção de alguns tipos de complicações possíveis nesse período. A 

tentativa de amolecimento das fezes com dieta exclusiva a base de feno e com super-

hidratação oral associada ao uso de laxativos não se mostrou totalmente eficiente, já 

que por diversas ocasiões observou-se acúmulo fecal ressecado nas ampolas retais 

dos 3 animais, o que causava frequentemente defecações dolorosas e com grande 

esforço.  

 A ocorrência de tenesmo pode ser frequente em vulvoplastias extensas que 

compreendam em sua abordagem planos anatômicos relacionados à ampola retal, 

corpo perineal e esfíncter anal, resultando em continência fecal e constipação, que 

podem contribuir para o aumento da pressão na ampola retal e nos planos de sutura, 

maximizando a possibilidade de deiscência da ferida cirúrgica e recidiva da condição. 

Tal apresentação clínica foi minimizada com a realização de enemas, o que aliviava os 

sinais clínicos de tenesmo e facilitava a expulsão das fezes principalmente nos 

primeiros dias do pós-operatório, quando a apresentação de dor ao defecar era mais 

evidente. Outra complicação associada frequente é a infecção da ferida cirúrgica. Por 

tratar-se de uma cirurgia contaminada é frequente a ocorrência de infecção do sítio 

cirúrgico em vulvoplastias, mas nos casos relatados foi observado que os cuidados 

com a antibioticoterapia e limpezas a cada 12 horas das feridas foram suficientes para 

combater infecções, com ausência de secreções ou alterações clínicas que sugerissem 

tal ocorrência (AUER e STICK, 2005). 
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 A técnica de AANES baseia-se na dissecção de dois planos para ancoragem de 

suturas e em reparo em dois estágios, desenvolvida para minimizar a constipação, 

retenção fecal e pressão na ampola retal, o que pode levar à falha do reparo e 

recidivas, sendo por esse motivo a escolhida entre tantas para os casos relatados. Dois 

planos de sutura, um no reto e outro na vagina, contribuem para a divisão e atenuação 

de forças de tração durante a defecação, além de constituírem barreiras adicionais 

entre os planos que podem contribuir também para minorar os índices de 

desenvolvimento de infecções de sítio cirúrgico. Na primeira etapa do reparo, o reto-

vestíbulo é reconstruído sem reparo do períneo e esfíncter anal. Três a quatro semanas 

depois, o segundo estágio é realizado e o reparo finalizado (AUER e STICK, 2005). 

 A primeira etapa do reparo é composta por duas linhas de suturas. Estas duas 

linhas de sutura continuam caudalmente alternando até o nível da comissura dorsal da 

vulva. O esfíncter anal e o corpo perineal não são reparados. A segunda etapa do 

reparo é realizada de 3 a 4 semanas mais tarde e consiste em remover o tecido da 

superfície triangular do corpo perineal e tecidos na linha média. A função do esfíncter 

anal é reestabelecida após sutura dos tecidos do corpo perineal (AUER e STICK, 

2005). 

 A utilização da pomada Furanil acrescida de Dinitrato de Isossorbida 2% baseou-

se nos trabalhos de Schouten et al., (1996), Mesquita et al., (1997) e Parellada, (2004) 

que apontaram que a taxa de cicatrização de fístulas anais com o uso do dinitrato de 

isossorbida tiveram melhor eficácia que outros métodos de tratamento tópico em 

humanos. Iniciou-se na égua I a administração tópica do princípio ativo apenas no 

quinto dia do pós-operatório, quando se verificou início de deiscência da ferida 

cirúrgica, com formação de pequenas fístulas. A região citada apresentava ainda debris 

de tecidos desvitalizados, sugerindo processo isquêmico local. Também havia 

apresentação de tenesmo e defecação dolorosa ainda no quinto dia de pós-operatório 

na égua I.  

 Após dois dias do uso da isossorbida, houve considerável melhora no ambiente 

da ferida, com coloração rosada, desbridamento total do tecido que parecia 

desvitalizado e início ativo da formação de tecido de granulação, que em poucos dias 

cobriu toda a área operada, recobrindo inclusive as formações fistulosas e fortalecendo 

o corpo perineal neo-formado. Verificou-se também clinicamente uma atenuação do 

tenesmo apresentado pela égua I após o início do uso do protocolo. Em termos 
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cicatriciais houve considerável melhora da ferida cirúrgica da égua I, talvez pelos 

mesmos mecanismos descritos na medicina humana, relacionados à vasodilatação, 

analgesia e relaxamento muscular, que incentivaram o uso desde o primeiro dia do 

pós-operatório das éguas II e III.  

 Nos animais II e III, verificou-se além do menor grau de tenesmo, cicatrização 

linear dentro dos padrões fisiológicos, sem ocorrência de deiscência de pontos da 

ferida ou infecção de sítio cirúrgico, mesmo que parcial, ou em estágio inicial. A 

formação de tecido de granulação e reforço do corpo perineal ocorreram de forma 

precoce no período pós-operatório, não sendo observada nenhuma complicação 

imediata ou mediata relacionada à técnica.  

 Na experiência prática do cirurgião, esses resultados podem ser considerados 

muito positivos, já que o mesmo observa em sua experiência a ocorrência frequente de 

infecções de foco cirúrgico e de deiscências totais ou parciais das feridas cirúrgicas 

para essa mesma técnica de vulvoplastia, sendo necessários procedimentos adicionais 

para correções de recidivas na grande maioria dos casos, fato que também é descrito 

na literatura por Amorim et al., (2013). 

 Em humanos os estudos realizados por Schouten et al., (1996), Mesquita et al., 

(1997) e Parellada (2004) apontaram que a taxa de cicatrização com o uso do dinitrato 

de isossorbida tópico em fissuras anais, nas quais os mecanismos relacionados à 

isquemia tecidual coexistem com a infecção da ferida, teve melhor eficácia que outros 

métodos de tratamento tópico, o que também pode ser observado de forma clínica nos 

animais tratados nesse trabalho 

  Basendo-se em estudos com dinitrato de isossorbida utilizados em humanos para 

tratamento de fissuras anais observou-se resultados satisfatórios na cicatrização das 

feridas. Com base nesses estudos utilizamos o dinitrato de isossorbida no tratamento 

das fistulas reto vaginais com intuito de obter resultados semelhantes. Por promover 

ação vasodilatadora e melhoria da perfusão tecidual assim como o relaxamento 

muscular promovendo melhor ambiente para a cicatrização da ferida. O Furanil 

acrescido do dinitrato de isossorbida promoveu um processo de cicatrização mais 

rápido e com menos riscos de infecção devido a sua ação antimicrobiana e 

antisséptica.  

 Com relação aos resultados finais obtidos pelos tratamentos empregados aos 

animais nesse trabalho, considera-se bastante satisfatórios, já que não houve 
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complicações cirúrgicas graves em nenhumas das três éguas, deiscências que 

levassem à recidivas das condições , todas as éguas tiveram alta em duas semanas e 

não apresentaram nenhuma reação adversa frente o uso da isossorbida. As afecções 

secundárias como vaginite e metrite se resolveram ainda em período de internação, o 

que sugere que as três éguas poderão ter vida reprodutiva normal ou pelo menos 

passível do uso como doadoras de embriões.  

 A falta de estudos com a utilização do dinitrato de isossorbida como tratamento 

tópico de feridas ou condições semelhantes às fissuras anais, fístulas retovaginais 

entre outras em equinos, reforça a importância dos resultados obtidos e a importância 

de estudos controlados nessa área. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Como tratamento tópico, utilizando-se como veículo a pomada Furanil acrescida 

de dinitrato de isossorbida 2% como adjuvante ao tratamento cirúrgico das fístulas reto-

vaginais em equinos, apresentou resultados satisfatórios, com melhoria da cicatrização 

da fistula reto vaginal, sendo que todos os animais tiveram alta em 15 dias, sem 

apresentarem recidivas; sendo liberados para as atividades esportivas e reprodutivas. 
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UTILIZAÇÃO DE SAPONINA ASSOCIADA À VACINA COMO MÉTODO 

TERAPÊUTICO DA PAPILOMATOSE CUTÂNEA BOVINA 

Acadêmicos: Bruno Silva Freitas e Jânio Ricardo Alves Filho 
Orientadora: Vívian Rachel de Araújo Mendes 
 

RESUMO 

A papilomatose é uma enfermidade cosmopolita que infecta várias espécies animais 
principalmente os bovinos. Sua propagação se dá através da exposição direta com o 
vírus que infecta o epitélio dos vertebrados apresentando inicialmente pequenos 
tumores de caráter benigno. Pode causar grandes prejuízos por predispor a doenças 
secundárias como a mastite e miíase, ocasionando queda na produção. Atualmente 
existem vários métodos de tratamento para essa enfermidade, porém nem todos 
apresentam eficácia. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o emprego da vacina 
no controle da papilomatose bovina em duas formulações, uma associada à saponina e 
outra sem adjuvante. Nesse experimento foram utilizados animais com até 2 anos de 
idade, da raça Girolando, portadores do papiloma pedunculado, infectados 
naturalmente. Os adjuvantes são substâncias imunoestimulantes que induzem títulos 
elevados de anticorpos auxiliando na formação de uma resposta imune mais rápida e 
intensa ao antígeno vacinal. O tratamento utilizado mostrou eficácia com redução 
média de 95,7% em tamanho e 99,3% em quantidade, concluindo que a vacina com 
saponina é mais eficiente na cura da papilomatose. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Papilomavirus; Adjuvante; Vacina; Bovino. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os papilomas são neoplasias cutâneas proliferativas benignas apresentadas 

etiologicamente devido ao contato com o Papilomavirus. Os cavalos, cães e bovinos 

são relativamente susceptíveis ao contágio (CAMPO, 2002; JELINEK & TACHEZY, 

2005), porém as neoplasias são mais frequentes em bovinos, com predisposição para 

animais mais novos, abaixo de dois anos de idade (NICHOLLS & STANLEY, 2000). 

O Papilomavirus infecta o epitélio dos vertebrados podendo causar neoplasias 

ou persistir de forma assintomática (FAUQUET et al., 2005). A doença se apresenta 

inicialmente com o aparecimento de pequenos nódulos, que com o tempo vão se 

tornando cada vez maiores e mais numerosos (HIRSH & ZEE, 2003). Freitas et al., 

(2016) acrescenta que os tumores apresentam diferentes formatos como os 

pontiagudos e os com aspecto de couve flor, além de diversos tamanhos, podendo ser 

classificados em planos e pedunculados. 
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A propagação do vírus se dá através da exposição direta ou indireta por meio de 

fômites ou currais infectados. É necessário que algum fator colabore com a infecção, 

como desequilíbrio nutricional ou hormonal, sendo que ambos provocarão depressão 

no sistema imunológico (OTTER & LEONARD, 2003). 

Marins, (2004) declarou que o principal método de infecção se dá através do 

cocho, por ser a região mais contaminada pelo papilomavirus. Ambos os sexos podem 

ser infectados e 81,64% da infecção encontra-se na região anterior, principalmente 

barbela, por permanecer em maior contato com o cocho. 

Vários tratamentos têm sido empregados no tratamento das neoplasias (CIMTAY 

et al., 2003; HEMMATZADEH et al., 2003). Alguns tratamentos consistem na 

administração de fármacos ou substâncias químicas com objetivo de estimular o 

sistema imune (DINC, 1995). Hartmann, (2002) relatou que a utilização de vacina 

autógena apresentou resultados positivos em relação ao tratamento. 

A vacina autógena pode ser o melhor método de tratamento dentre os demais 

por conter o vírus inativo, promovendo uma resposta imunológica mais eficaz em 

relação aos outros tratamentos instituídos, acreditando-se que essa vacina pode ter um 

efeito profilático (MARINS, 2004). 

Agostini et al., (2008) deixara claro que para ter um resultado positivo no 

tratamento, os animais devem apresentar imunidade adequada para responder aos 

efeitos da vacina. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o emprego da vacina no controle da 

papilomatose bovina em duas formulações, uma associada à saponina e outra sem 

adjuvante, em animais naturalmente infectados pelo Papillomavirus, buscando maior 

avanço para tratamento da papilomatose, enfermidade de difícil controle e que causa 

grandes prejuízos. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 PAPILOMATOSE 

O papilomavirus bovino (BPV) é um DNA circular que infecta o tecido epitelial e 

mucosas de mamíferos, causando papilomas benignos ou malignos (MONTEIRO et al., 

2008). 

Atualmente, a família Papillomaviridae, com base na biologia e homologia 

genômica, é formada por 18 gêneros de vírus (VILLIERS et al., 2004). Os tipos de BPV 
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identificados até o momento são classificados em quatro gêneros que incluem o 

Deltapapillomavirus (BPV-1 e -2), Xipapillomavirus (BPV-3, -4, -6, -9, -10 e -11), 

Epsilonpapillomavirus (BPV-5 e -8) e um gênero ainda classificado (BPV-7) (VILLIERS 

et al., 2004; OGAWA et al., 2004; TOMITA et al., 2007; HATAMA et al., 2008). 

Campo, (2002) afirma que existe a classificação de dois subgrupos. O subgrupo 

A, contendo os BPVs 1, 2 e 5, formado pelos fibropapilomavírus, e o subgrupo B, 

contendo os BPVs 3, 4 e 6, que compreende os papilomavírus epiteliotrópicos. Ainda 

Wosiachi et al., (2006) e Ogawa et al., (2007) deixaram claro que BPV 1 e 2 causam 

fibropapilomas cutâneos, o que pode determinar câncer de bexiga, o BPV 4 provoca 

papilomatose e câncer do trato gastrointestinal superior e os BPVs 5 e 6 ocasionam 

papilomatose das tetas e úberes.  

O agente etiológico da papilomatose é um vírus DNA dupla fita circular, com 

tamanho de aproximadamente 8 Kb, com peso molecular de 5,0 10x6 daltons, o que 

representa 12% da massa vírion; possui um capsídeo externo formado pela proteína 

principal (L1) e a proteína secundária interna do capsídeo (L2) (GARCEA & CHEN, 

2007; TOZATO, 2011). 

O genoma do vírus possui três segmentos, sendo eles: early (E), late (L) e o 

segmento long control region (LCR). O segmento E compreende 45% do genoma viral 

e é responsável pela codificação de proteínas necessárias durante a fase de 

transcrição e replicação do vírus. Já o genoma L ocupa 40%, sendo este responsável 

pela codificação das proteínas L1 e L2 do capsídeo - são proteínas de replicação de 

fases tardias e são encontradas em células de infecção produtiva. O LCR ocupa os 

15% restantes do genoma viral que não codifica proteína, mas é constituído por 

elementos reguladores de replicação e transcrição viral (HOWLEY & LOWY, 2001; 

TOZATO, 2011). 

A partícula viral é resistente às condições do meio ambiente e aos solventes 

lipídicos como o éter (GARCEA & CHEN, 2007; TOZATO, 2011). O vírus conserva-se 

ativo por 90 dias a 4°C e por 180 dias em temperatura de -70°C. Também permanece 

ativo por longo tempo quando mantido em glicerina 50% ou liofilizada. É inativado por 

30 minutos a 60°C e por formalina a 10% (MAYR & GUERREIRO, 1988). 

 

2.2 VACINA 
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Em humanos, o estudo de vírus oncogênicos tem proporcionado importantes 

descrições de processos celulares como o armazenamento e expressão da informação 

genética, o controle de ciclo celular, a tradução de sinal, a regulação da resposta imune 

e carcinogênese. A identificação dos tipos virais envolvidos na patologia de tumores 

possibilita novas oportunidades de tratamento clínico e o desenvolvimento de 

estratégias de vacinação. Acredita-se que a ação de imunoprofilaxia com abordagens 

específicas antivirais reduzam a incidência desses tumores (NASIR & CAMPO, 2008). 

A vacina é uma exposição deliberada a qual se aplica no organismo do mamífero 

com o objetivo de provocar um estímulo imunológico, fazendo com que tenha uma 

produção de anticorpos contra o antígeno (LOCKSHIN, 2001). Kahn e Bernstein, (2005) 

relataram que as vacinas são classificadas como terapêuticas ou profiláticas, sendo 

que as terapêuticas induzem a regressão das lesões ou tumores e as profiláticas 

evitam a infecção pelo agente etiológico. 

O animal exposto ao antígeno, subsequentemente desencadeará uma resposta 

que inclui a proliferação de linfócitos B, T, a formação de anticorpos que protegem o 

indivíduo de desenvolver a doença e a produção de células de memória que caracteriza 

memória imunológica, traduzida por uma proteção de longa duração (CREPE, 2009). 

As vacinas contêm diferentes componentes que as tornam mais ou menos 

seguras para uso nesses pacientes, sendo classificadas segundo esses componentes 

em três tipos: a) bactérias ou vírus mortos; b) bactérias ou vírus vivos atenuados; e c) 

proteínas ou açúcares extraídos de bactérias ou vírus ou sintetizados em laboratório 

(CREPE, 2009). 

 

2.3 ADJUVANTE 

As vacinas inativadas requerem o uso de potencializadores da resposta 

imunológica denominados adjuvantes (FUNASA, 2001). Os adjuvantes são necessários 

para induzir títulos elevados de anticorpos TNF-α (DALUM, 1999). 

GUPTA & SIBER, 1995 relatam que adjuvantes auxiliam na formação de uma 

resposta imune mais rápida, de maior intensidade e duração, utilizando uma 

quantidade menor de antígenos, o que pode diminuir os custos na produção das 

vacinas.  

Em 1925, estudos demonstraram ser possível aumentar a resposta imunológica 

contra toxinas tetânicas ao adicionar à fórmula substâncias como amido, lecitina ou 
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saponinas. Assim, há mais de 80 anos os adjuvantes vêm sendo utilizados em 

experimentos científicos e na vacinação humana e animal, nos quais seu uso adequado 

dispensa doses elevadas e aplicações frequentes dos antígenos sensibilizantes (LIMA, 

2008). 

As saponinas são descritas como pertencentes a um grupo de glicosídeos 

triterpenos, obtidos da casca de árvores da espécie Quillaja saponaria. As saponinas 

são indutoras de uma intensa resposta imune Th1 (citotoxicidade mediada por LT 

CD8+ e produção de IgG 2a) bem como, concomitantemente, resposta Th2 (LIU et al., 

2002). Possivelmente, as saponinas são os adjuvantes ideais para serem utilizados em 

ensaios vacinais, (RAVINDRAN & ALI, 2004). Isso porque apresentam baixo custo, 

formulações simples e, geralmente, são consideradas seguras para o uso veterinário 

(COX & COULTER, 1997). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 AMOSTRAS 

Esse experimento foi conduzido em Miradouro – MG no período de fevereiro a 

outubro de 2016. Foram utilizados 25 animais, todos da mesma propriedade, com faixa 

etária inferior a 24 meses, de raças mestiças (½ Holandês X ½ Gir), de ambos os sexos 

e portadores de papilomas pedunculados. Desse total, 24 animais foram divididos em 

quatro grupos, contendo 6 animais cada grupo, e 1 animal foi utilizado para obtenção 

dos papilomas para produção das vacinas. Todos os animais passaram por uma 

avaliação para determinar o aspecto morfológico dos papilomas, cuja finalidade foi 

identificar se todos os animais selecionados eram portadores do mesmo tipo de 

papiloma (pedunculado ou plano). Para contagem dos papilomas foi delimitada uma 

área de 21 x 29,7 centímetros (folha de ofício) entre a escápula e a cabeça do animal. 

Os papilomas que se apresentavam dentro dessa área foram contados e medidos com 

a utilização de um paquímetro e, posteriormente, foi feita uma média entre eles. Os 

grupos foram identificados através de brincos A, B, C e D. 

Inicialmente foi coletado papilomas de um único animal da mesma propriedade, 

sendo este o que apresentava maior quantidade de papilomas. O procedimento de 

coleta iniciou com limpeza prévia com água, tricotomia da área e anestesia local. O 

total de verrugas coletadas foi equivalente a 25 g. No mesmo dia, o material foi levado 
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em isopor com gelo ao laboratório de microbiologia do Hospital Veterinário da 

Faculdade Univértix, Matipó- MG, onde a vacina foi produzida. 

 

3.2 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS  

O protocolo foi baseado no trabalho de Hartmann et al., (2002), porém 

acrescentando saponina como adjuvante. 

Os papilomas coletados foram submetidos à limpeza para a retirada de restos de 

pelos, sendo lavados com água destilada. Todo o material foi triturado com utilização 

do cadinho. Foi acrescentado soro Ringer com Lactato na proporção de 5 ml de 

solução para cada 1g de papiloma e em seguida foi filtrado com o uso de algodão e 

gaze estéril. O material resultante da filtragem foi acrescido de formol a 0,04%, para a 

inativação do vírus, e de 1 mg de saponinas (ROATT et al., 2012) a cada 10 ml. Assim, 

obteve-se a produção de 120 ml de vacina que permaneceu durante 24 horas em 

estufa a 27°C. Depois de pronta, a vacina foi transportada em caixa isotérmica com 

gelo até a fazenda. 

 

3.3 TRATAMENTO DOS ANIMAIS E COLETA DOS RESULTADOS 

Baseado no trabalho Hartmann et al., (2002), os animais infectados receberam 2 

doses de vacina (10 ml/Sc) com intervalo de 15 dias. Durante o período de 

acompanhamento, os animais possuíam uma ficha onde se registravam o tamanho 

médio e a quantidade dos papilomas. Esse acompanhamento foi feito quinzenalmente, 

a contar da primeira dose da vacina, durante três meses. Esta ficha também 

apresentava identificação do animal, idade, sexo, identificação de grupo e proprietário. 

A ficha foi feita no Microsoft Office Excel 2007. 

Os grupos foram formados da seguinte maneira: 

 

 Grupo A 

O Grupo A foi tratado com vacina associada à saponina, na dose de 10 ml, via 

subcutânea. 

 

 Grupo B  

Utilizou-se de tratamento semelhante ao Grupo A, porém sem a utilização da 

saponina. A dose e a via de aplicação nesse tratamento foi a mesma do grupo A. 
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 Grupo C 

 Grupo controle, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento. Porém, os animais 

deste grupo passaram pelo mesmo grau de estresse. Foram aplicados nesses animais 

10 ml de soro fisiológico. 

 

 Grupo D 

 Submetido à avaliação com saponina na dose de 1mg/10ml de solução 

fisiológica. 

 

3.4 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de 

média Tukey, comparando tamanho e quantidade inicial e final dos papilomas, a nível 

de 1 e 5% de significância, utilizando o programa Bio Estat 5.0. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados levantados na propriedade do estado de Minas Gerais, referentes 

à porcentagem de redução tanto em tamanho quanto em quantidade das neoplasias 

dentro do período de 90 dias, demonstraram grandes alterações no grupo teste quando 

comparado ao grupo controle. Isso porque todos apresentaram redução dos papilomas 

em tamanho e quantidade, exceto o Grupo C (grupo controle), como observado na 

Tabela 1.  

Tabela 1: Demonstra a média e desvio padrão da quantidade e tamanho inicial e final com 
acompanhamento da regressão dos papilomas no período de 90 dias no grupo A (vacina com saponina), 
grupo B (vacina sem saponina), grupo C (grupo controle, soro fisiológico) e grupo D (soro com saponina). 

Tratamento Quantidade inicial Quantidade final Tamanho inicial  Tamanho final 

Grupo A 24,83 ± 24,62
a
 0,17 ± 0,41

 a
 0,80 ± 0,31

 a
 0,03 ± 0,08

 a
 

Grupo B 32,2 ± 24, 34
 a

 1,33 ± 2,80
 a, b

 0,62 ± 0,18
 a

 0,12 ± 0,24
 a, b

 

Grupo C 24,17 ± 12,58
 a

 28,17 ± 34,00
 b

 0,90 ± 0,13
 a

 0,73 ± 0,32
 b

 

Grupo D 20,17 ± 11,11
 a

 2,33 ± 3,93
 a, b

 0,87 ± 0,36
 a

 0,28 ± 0,34
 a, b

 

Médias seguidas por letras, minúsculas, iguais nas colunas, não diferem entre si (p>0,05) pelo teste de 
Tukey. 
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O Grupo A mostrou uma maior eficiência com redução média de 95,7% em 

tamanho e 99,3% em quantidade. O Grupo B mostra também uma grande melhora nos 

animais, destacando redução de 77,4% do tamanho e 95% na quantidade dos 

papilomas. O Grupo D, que caracteriza o tratamento com soro e saponina, apresenta 

boa redução na quantidade, 88,4% e no tamanho, 67,8%. Já o Grupo C teve um 

aumento de 16,5% na quantidade e em tamanho teve uma redução de 18,8% (TABELA 

1).  

A partir do resultado obtido no período de 90 dias, observou-se que os animais 

do Grupo A tiveram a regressão dos papilomas quase completa, o que mostra a 

eficácia no tratamento dessa enfermidade (p> 0,05). O Grupo B, no qual foi feito o 

estudo semelhante ao de Hartmann et al, (2002), apresentou resultados divergentes 

referentes ao presente trabalho.  

Hartmann et al, (2002) afirma que a partir dos 25 dias obteve uma pequena 

redução dos papilomas. Aos 30-40 dias os papilomas foram totalmente substituídos por 

um novo tecido epitelial e a redução ocorreu devido ao aumento da imunidade dos 

animais. Neste trabalho, os animais do Grupo B também apresentaram redução dos 

papilomas no período de 30 dias, porém a remição completa não ocorreu em todos os 

animais como mostra a Figura 1. Sendo assim, através da análise estatística na qual foi 

observada a regressão dos papilomas, o tratamento com vacina sem saponina mostrou 

menor eficiência (p<0,05) ao ser comparado com o do grupo que utilizou vacina com 

saponina. 

 

 

Figura 1: Apresenta a regressão da quantidade dos papilomas no período de 90 dias, tendo 
feito acompanhamento em intervalos de 15 dias. Figura 1A (tratamento vacina com saponina), 
Figura 1B (tratamento vacina sem saponina). 
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A Figura 2 A apresenta uma curva de tendência de alta confiabilidade (R2= 

0,9065), a qual tende a chegar a zero. Já a figura 2 B possui uma boa correlação de 

confiabilidade (R2= 0,8264) com uma inclinação da curva de tendência que tende a 

chegar a zero mais tardiamente em relação à Figura 2 A. 

 

Figura 2: Representa a regressão no tamanho dos papilomas observados no período de 90 
dias, com intervalos de 15 dias, referente aos respectivos tratamentos: figura 2A representa o 
tratamento de vacina com saponina; figura 2B representa o tratamento de vacina sem 
saponina.  

 

Kirnbauer et al, (1996), com seu estudo utilizando epítopos do papilomavírus tipo 

2 e 4 com o adjuvante incompleto de Freunds, afirma que não foi eficiente seu 

tratamento, pois no grupo de tratamento que possuía 7 animais apenas 3 apresentaram 

remição completa das neoplasias e no grupo controle apenas 1 animal. 

Uma das razões para a falha do tratamento da papilomatose está na deficiência 

do sistema imunológico em reconhecer o antígeno vacinal, mesmo quando injetado 

intradermicamente em doses altas. Dois fatores possíveis são: a falta de adjuvante no 

inóculo ou administração de uma dose única. A ausência de uma resposta ao vírus 

numa infecção já avançada pode ser explicada pelo fato de que os papilomas são 

restritos ao epitélio e, portanto, alguns são protegidos do reconhecimento imunológico 

(KIRNBAUER et al., 1996). 

Nasir e Campo (2008) acrescentam que o Papilomavírus desenvolve um 

mecanismo de defesa ao se esconder do sistema imunitário do hospedeiro através da 

regulação da expressão de MHC1 por proteína viral (E5). 

O Grupo D foi semelhante ao Grupo B, apresentando redução no tamanho e 

quantidade dos papilomas. De acordo com os resultados, esse grupo não apresentou 

diferença estatística (p<0,05), mesmo um animal apresentando remição completa dos 

papilomas. Segundo Rajput et al., (2007) a saponina tem capacidade de induzir a 
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produção de citocinas, tais como interleucinas e interferon, que podem ser 

imunoestimulantes. 

A saponina mesmo em doses baixas possui a capacidade de exercer a atividade 

de adjuvante, modulando o sistema imune mediado por células, aumentando a 

produção de anticorpos (ODA et al., 2000). Rajput et al., (2007) e Liu et al., (2002) 

acrescentaram que seu mecanismo de ação é através da indução de efeitos aos 

linfócitos T, induzindo a atividade dos linfócitos CD8+ (citotóxico) e respostas aos 

antígenos da mucosa. 

A Figura 3, referente ao Grupo D, exibe o declínio acentuado do tamanho e 

quantidade dos papilomas, os quais, em ambos os gráficos, tendem a chegar a zero 

com uma correlação de confiabilidade alta. Esta redução, porém, não foi completa 

dentro do período de 90 dias. 

 

 

Figura 3: Mostra os gráficos de regressão dos papilomas no período de 90 dias com avaliação 
em intervalos de 15 dias. Figura 3A caracteriza redução da quantidade e Figura 3B redução do 
tamanho dos papilomas no grupo tratado com saponina.   

 

No Grupo C, não era de se esperar uma melhora, porém os papilomas 

apresentaram pequena redução de tamanho. Já em quantidade houve um aumento 

mais significativo (FIGURA 4). Silva (2008) afirma que, normalmente, em alguns 

animais ocorre regressão espontânea dos papilomas devido a uma resposta imune 

celular, mas alguns animais são incapazes de responder. 

A resposta imune nos bovinos contra o Papilomavírus é surpreendente. Os 

animais podem ter tumores maciços produzindo ativamente vírus em grande escala, 

porém não respondem facilmente aos antígenos durante o curso da infecção. Isso 

porque anticorpos anti-Papilomavírus raramente são detectados. A falha do sistema 

imunológico em reconhecer o vírus deve-se ao fato de que a vida do vírus é de ciclo 
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restrito ao epitélio e, portanto, não possui contato com o sistema imunológico (NASIR & 

CAMPO, 2008). 

 

Figura 4: Ambos os gráficos evidenciam que não houve mudança significativa no tamanho (Figura 4A) 
nem na quantidade (Figura 4B) dos papilomas no período de 90 dias no grupo controle. 

 

Para que ocorra a regressão dos papilomas é nescessário que se tenha uma 

resposta imunológica contra o vírus. Como o grupo controle não foi exposto ao 

antígeno, o sistema imune não foi capaz de desenvolver esta resposta. Nasir e Campo 

(2008) afirmam que os antígenos virais entram em contato com células imunes e 

induzem resposta celular nos linfócitos T e B à cápside Proteínas ou à proteína 

transformadora E7, que pode ser observada em alguns animais em estágios mais 

avançados da infecção e parece estar associada à rejeição do papiloma. Durante a 

rejeição de papilomas, grandes massas de linfócitos se acumulam na derme. Os 

linfócitos CD4+ são o subtipo predominante, enquanto os linfócitos CD8+ predominam 

na camada basal e entre os queratinócitos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos, concluímos que a vacina associada à 

saponina apresenta resultado eficiente para o tratamento da papilomatose bovina. Isso 

porque estimula o sistema imune a responder de forma mais satisfatória contra o 

antígeno vacinal. Todavia, são necessárias novas pesquisas a fim de aprimorar esta 

forma de tratamento. 
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UTILIZAÇÃO DE Solanum lycocarpum NO COMBATE DO Rhabditis spp., 

CAUSADOR DE OTITE EM GIR LEITEIRO 

Acadêmicos: Vinicius Rodrigues Ferreira e Humberto Alves de Lima 
Orientador: Rogério Oliva Carvalho 
 

RESUMO 

A rhabditiose ou otite do Gir leiteiro é uma doença parasitária (causada pelo nematoide 
Rhabditis spp.) de grande impacto na bovinocultura leiteira, sendo de grande 
importância econômica, por atingir animais da raça Gir devido à suas características 
anatômicas, visto a relevância desta raça no cenário leiteiro nacional. Atualmente os 
tratamentos existentes dessa parasitose com a utilização de alguns fármacos não tem 
apresentado resultados satisfatórios devido ao difícil controle, alto custo, manejo e 
seguidas recidivas. Dessa forma se faz necessário a busca por novas alternativas 
terapêuticas que possam causar o controle deste nematoide ou que venham a trazer 
uma perspectiva para novos testes e experimentos no tratamento desta doença. No 
presente estudo, avaliou-se o efeito in vitro do extrato da Solanum lycocarpum (Fruta 
do Lobo) em três grupos de concentrações distintas (5, 10 e 20%) e um grupo controle 
que não foi tratado. O resultado deste estudo mostrou que o extrato reduziu o número 
de nematoides nos grupos de tratamento, cujo efeito foi diretamente proporcional as 
concentrações utilizadas, sendo que no grupo controle aumentou o número de 
nematoides. O ensaio in vitro revelou que o composto do extrato apresentou ação letal 
sobre o Rhabditis spp. podendo ser uma alternativa promissora no tratamento da otite 
do Gir leiteiro. 
 
Palavras-chave: Rhabditis spp.; Otite do Gir; Fruta do Lobo; Solanum lycocarpum. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A raça Gir leiteiro foi oficialmente introduzida no Brasil do ano de 1906 à 1962, e 

agora encontra-se distribuída em mais de 80% dos rebanhos leiteiros do pais 

constituídos de animais puros ou cruzados (REIS FILHO, 2006). Galal e Boyazoglu 

(2003) relatam que a raça é originária da península de Kathiawar, localizada no estado 

indiano de Gujarat, a oeste do país, na divisa com o Paquistão. Esta raça apresenta 

uma rusticidade e uma adaptabilidade maior em comparação as raças europeias, são 

animais dóceis e mostram um grande desempenho produtivo, devido ao baixo custo 

para a produção de leite (REIS FILHO, 2006). 

De acordo com a ABCGIL (2012) a raça Gir passa por um período acelerado de 

desenvolvimento, visto que a pecuária leiteira nos países tropicais requer opções que 

permitam uma exploração mais eficiente dentro da realidade econômica e ambiental, 

sendo que esta raça se encaixa perfeitamente nessa situação. Em 2010 a raça 
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comercializou mais de 691.000 doses de sêmen no Brasil, o que representou cerca de 

48% do total de sêmen produzido no país para leite e mais de 15% do total 

comercializado para este fim (ASBIA, 2010). 

O Brasil se configura atualmente como exportador de genética bovina para 

outros países que tenham condições climáticas similares às brasileiras, sendo isso fruto 

dos fidedignos trabalhos fomentados pelo PNMGL - Programa Nacional de 

Melhoramento da raça Gir Leiteiro (SILVA, 2011). 

A atividade leiteira ocupa posição de destaque na economia brasileira, o Brasil 

está entre os cinco maiores produtores de leite do mundo e crescendo a taxa de 4% ao 

ano (VILELA, 2002). A produção de leite é considerada a característica mais importante 

em programas de melhoramento genético. No entanto, a ênfase dada somente a 

produção pode afetar negativamente algumas característica funcionais como fertilidade 

e resistência a doenças (WALL et al., 2005; PEREZ- CABAL et al., 2006).  

A raça mesmo sendo resistente a parasitas, possui as suas particularidades, 

como por exemplo, uma doença característica da raça, conhecida como otite do Gir 

leiteiro ou rhabditiose, a qual o agente etiológico da doença é um nematoide de vida 

livre o Rhabditis spp. (LEITE, 2010).  

Os sinais clínicos das otites podem ser diversos, variando de acordo com o grau 

de infestação e a parte do órgão afetada, partindo de simples incômodos nas otites 

externas, desorientação nas otites médias e chegando a causar danos nervosos 

irreparáveis, podendo levar o animal à óbito nos casos de otite interna severa 

(REZENDE, 2010). 

A Otite do Gir tem consequências econômicas acentuadas, tornando o 

tratamento cada vez mais oneroso, com medicamentos e manejo. Existem vários 

protocolos terapêuticos que ainda são extremamente questionados a respeito de sua 

eficácia, pois vários deles não apresentam resultados satisfatórios (VIEIRA et al., 2001; 

PITOMBO, 2006; ABDALLA et al., 2008). 

A Solanum lycocarpum é uma típica espécie de planta do cerrado. O lobo guará 

que se alimenta desta planta conhecida popularmente por fruta do lobo ou fruta lobeira, 

com tudo não desenvolve o parasitismo renal causado pelo nematoide Dioctophyma 

renale (SILVA, 2002). 



434 
 

Miranda, (2013) relata que novos estudos devem ser realizados, para melhor 

explorar a utilização de S. lycocarpum, que podem dispor novas perspectivas para o 

controle alternativo de parasitas.  

Este trabalho teve como objetivo, avaliar o efeito, in vitro, do extrato alcoólico 

dos frutos da Solanum lycocarpum contra Rhabditis spp., um nematoide de vida livre 

causador da otite em bovinos da raça Gir leiteiro e desenvolver nova alternativa de 

tratamento. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Otite em bovinos 

A Otite do Gir Leiteiro é uma inflamação do conduto auditivo dessa raça, a qual é 

provocada por um parasita nematoide de vida livre, denominado Rhabditis spp. 

(DUARTE, e. R.; HAMDAN, 2004). Esta enfermidade tem consequências graves nos 

criatórios desse animais, devido aos gastos com medicamentos, manejo, diminuição de 

produção, além da desvalorização e até morte dos animais (VIEIRA et al., 2001). 

Duarte et al., (2001) mostram que em rebanhos Gir do estado de Minas Gerais, 

há alta correlação na presença dos parasitas com os casos clínicos de otite. Sendo que 

a prevalência chega a 100% nas vacas mais velhas e em apenas 14,3% dos bezerros. 

Facuri Filho et al., (1990) estudando um rebanho Gir, relataram que a frequência de 

Rhabditis spp. foi de 100% nas vacas e ausente em bezerros com menos de 3 meses 

de idade. 

A raça possui esta particularidade devido aos fatores predisponentes, que são os 

chifres característicos, que comprimem as orelhas, que por sua vez são longas e em 

formato de cânula. Tais características fenotípicas favorecem o acúmulo de cerúmen e 

secreções dentro do canal auditivo externo (CAE), e propiciam um ambiente favorável 

ao desenvolvimento de microrganismos (LEITE, 2010). 

 

2.2. Agente etiológico 

O Rhabditis spp. é um parasita que vive habitualmente na matéria orgânica em 

decomposição, terra úmida, em água doce ou salgada (ABDALLA et al., 2008). Vieira 

(1998) relata que as fêmeas podem ser ovíparas ou larvíparas.  
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No Brasil, três helmintos tiveram sua presença identificada na etiologia das 

otites: Tricephalobus oticola, Micronema spp. e o Rhabditis spp. Este último começou a 

trazer complicações a produtores e aumentou a curiosidade dos pesquisadores. Já 

foram descritos trabalhos em diversos estados do Brasil sobre sua ocorrência, 

principalmente em áreas de maior criação destas raças (PITOMBO, 2006; ABDALLA et 

al., 2008; LEITE & LEITE, 2010). 

Em países tropicais a infestação pelo Rhabditis spp. é causa primária de otite em 

bovinos. Na África a espécie responsável por tal doença é o R. bovis (MSOLLA et al., 

1986), já o Brasil são descritos quatro espécie, R. freitasi, R. costai, R. insectivora e R. 

terrestres, sendo as duas primeiras as mais importantes (MARTINS JR et al., 1985). 

Vários autores relatam diversos fatores de transmissão da otite parasitária como 

o ato de coçar o ouvido com os pés sujos de esterco e a presença de moscas, pois em 

grandes partes das fazendas acometidas, produtores relatam a ocorrência de miíases, 

e grande quantidade de “moscas do chifre” - Haematobia irritans (VEROCAI et al., 

2007; ABDALLA et al., 2008).  

 

2.3. Diagnóstico e tratamento 

Durante a inspeção do conduto auditivo, pode-se observar um certo grau de 

estenose, e por vezes, o torreia purulenta, e diretamente a circulação de parasitas, 

como também o cheiro fétido de secreções (DUARTE e HAMDAN, 2004; CARDONA et 

al., 2014). Os animais infestados podem mostrar-se apáticos e anoréxicos, com a 

cabeça tendendo a cair para um dos lados, e desconforto aparente devido ao constante 

balançar de orelhas, coçar das orelhas com os membros posteriores, nos chifres de 

outros indivíduos ou em pontos fixos (ABDALLA et al., 2008; CAMPOS et al., 2009; 

VEROCAI et al., 2007).  Santos et al., (2009) acrescenta que além dos sinais clínicos 

para fechar o diagnóstico de otite provocado pelo Rhabditis spp, é necessário a coleta 

da secreção encontrada no canal auditivo e análise laboratorial para avaliação das 

larvas em diferentes estágios de vida. 

Existem diversos métodos de tratamento para essa enfermidade, porém alguns 

não tem apresentado resultados positivos, com o trabalho de Scott et al., (2006) que 

relata a utilização de ivermectina 0,5% e o sulfóxido de albendazol a 6% não obtendo 

eficácia satisfatória. Leite et al., (1994) indicaram como tratamento altamente eficaz a 

lavagem do conduto auditivo dos animais com uma solução de álcool e éter na 
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proporção 1:1, contendo sulfato de cobre a 2%. No entanto, Vieira et al., (2001) 

compararam o tratamento anteriormente descrito com uma solução de triclorfon a 3% e 

dimetilsulfóxido a 1%, utilizando como veículo uma pasta de nitrofurazona, não obtendo 

o efeito terapêutico desejado. 

Em trabalho, Campos et al., (2009) testaram um protocolo terapêutico, no qual 

foi administrado moxidectina 10%, via subcutânea, na dose de 1mg/kg em dose única, 

e associado à antibióticoterapia para tratamento das infecções bacterianas que 

ocorrem junta com a otite: penicilina benzatina, procaína e potássica, associadas a 

estreptomicina via intramuscular. A limpeza dos condutos auditivos foi realizada 

diariamente com solução a base de triclorfon diluído em solução fisiológica, mostrando 

o protocolo como tratamento eficaz, mas ocorreu recidiva após seis meses de 

tratamento, devido a presença de fatores de transmissão.  

 

2.4. Solanum lycocarpum 

A S. lycocarpum A. Saint-Hilaire (Solanaceae) é uma típica espécie de planta do 

cerrado, e dá uma fruta popularmente conhecido como fruta do lobo ou lobeira. É uma 

planta nativa do Brasil, utilizada pelos índios Xavantes Brasileiros como agente 

hipoglicemiante e é empregado na medicina popular no tratamento da obesidade, 

diabetes e na diminuição dos níveis de colesterol. Os frutos contêm dois glicoalcalóides 

principais, solamargina e solasodine (SCHWARZ et al., 2007; NAKAMURA et al., 

2008). 

 A S. lycocarpum e seus glicoalcalóides possuem atividades contra fungos 

(FEWELL et al., 1994), protozoários (HALL et al., 2006), esquistossomose (MIRANDA 

et al., 2012), moluscicida (BAGALWA et al., 2010), e efeitos antitumorais (CHAM, 

2007). 

Novos estudos devem ser realizados, para melhor explorar a utilização dos 

alcaloides da S. lycocarpum, os quais deverão dispor novas perspectivas para o 

controle alternativo de parasita (MIRANDA, 2013). Pois, alguns trabalhos descrevem 

que a S. lycocarpum possui ação direta contra vermes adultos (KIM et al., 1997), por 

isso a busca por novos compostos ativos que podem modular o sistema imunológico 

tem solicitado investigação de plantas medicinais tais como Solanum lycocarpum 

(MIRANDA et al., 2012).  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1. Obtenção e tratamento das amostras 

O parasito (Rhabditis spp.) foi coletado na Fazenda Brasília, cidade de São Pedro dos 

Ferros no estado de Minas Gerais, através do swab (FIGURA 1A) e lavado direto da 

orelha (FIGURA 1B) dos animais infectados, e transportados em temperatura ambiente 

para instituição UNIVERTIX localizada na cidade de Matipó também em Minas Gerais, 

onde o material foi levado para o laboratório de parasitologia desta instituição.  

 

FIGURA 1. Coleta do Rhabditis spp.: A- Coleta do parasito através 
de swab da orelha de uma vaca da raça Gir Leiteira; B- Coleta do 
parasito através de lavado direto da orelha de uma vaca da raça 

Gir Leiteira. 

 

Todo o material passou por um processo de lavagem sobre centrifugação a 1000 

rpm por 3 minutos com água destilada, com total de cinco lavagens, a fim de remover 

os resíduos de exsudato e cerume. Em seguida, a amostra foi analisada em 

microscópio confirmando a presença do Rhabditis spp., os quais foram cultivados em 

placas de Petri contendo ágar sangue (a base de sangue bovino), durante todo o 

experimento. Mantidos a temperatura ambiente (FIGURA 2 A e B).   

 

 

 

 

 

 

A B 
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FIGURA 2. A- Preparo das placas de Petri com ágar sangue; B- Placas 
de Petri identificadas com os grupos de nematoides e as concentrações 
do substrato de Solanum lycocarpum nas concentrações de 5, 10 e 20 
% e também o grupo controle. 

 

3.2. Obtenção do extrato 

Os frutos da S. lycocarpum foram seccionados (fatias de um centímetro de 

espessura), como demostrados na figura 3A e desidratados em estufa a 40°C por 5 

dias, após desidratação foram triturados e armazenados em frasco âmbar.  

 Para a obtenção dos alcaloides foi adicionado uma parte do fruto triturado em 

três partes de solvente (álcool etílico hidratado 70%), mantida a temperatura ambiente 

por 48 horas (FIGURA 3B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. A-Solanum lycocarpum (Fruta do Lobo) fatiada; B- Extrato 
da S. lycocarpum diluída no álcool etílico na proporção de 1:3, 
respectivamente. 

 

Após este período o material foi filtrado e a fração solúvel em etanol foi 

concentrada em banho Maria 40°C até a completa evaporação do solvente. O extrato 

obtido foi diluído em água destilada para obter as concentrações de 50mg/ml (5%), 

100mg/ml (10%) e 200mg/ml (20%). 

 

A B 

A B 
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3.3. Experimento 

As larvas foram extraídas das placas pelo método de “Rugai”, centrifugadas a 

1500 rpm por 5 minutos e concentradas chegando a uma alíquota de 1000 nematoides 

para cada 1ml.  

Foram formados quatro grupos contendo três placas de ágar sangue para cada 

grupo. Cada placa recebeu 1 ml da solução contendo 1000 nematoides, em seguida foi 

administrado 1ml da solução de extrato alcoólico de S. lycocarpum nas concentrações 

de 5, 10 e 20 % nas placas dos grupos de tratamento e 1 ml de água destilada nas 

placas do grupo controle (sem tratamento). As placas permaneceram por 72 horas em 

temperatura ambiente.  

Após este período os nematoides foram extraídos do meio de cultura (ágar 

sangue) pelo método de Baermann e Moraes, utilizando água a 45°C e aguardando 6 

horas para decantação (sedimentação), como demostrado na figura 4.  

O volume final foi reduzido para 2 ml e estimado o número total de parasitas a 

partir de 5 alíquotas de 10 microlitros de cada placa, para contagem em microscópio 

óptico, objetiva 10X. 

 

 

FIGURA 4. Extração das larvas do parasito utilizando o método de 
Baermann e Moraes. 

 

3.4. Análise e processamento dos dados 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância seguido do teste de 

comparação de médias de Tukey a nível de 1 e 5% de significância, utilizando o 

programa estatístico “BioEstat 5.3”.  
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O percentual de redução do número de nematoides nos diferentes tratamentos 

foi determinado, comparando-se as médias de nematoides recuperados em cada um 

dos grupos de tratamento com a média recuperada nas placas do grupo controle (sem 

tratamento). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todos os grupos de tratamento apresentaram médias de nematoides 

recuperados significativamente menores que o grupo controle (sem tratamento) 

(p<0,01), com quantidades ínferas as depositadas nas placas, demostrando que o 

extrato de S. lycocarpum foi capaz de matar os Rhabditis spp. (figura 1). 

 Na comparação entre os tratamentos foi observado que o extrato na 

concentração de 10% (100mg/ml) não diferiu dos demais grupos (p>0,05) sendo que a 

concentração de 5% (50mg/ml) e de 20% (200mg/ml) diferiram entre si (p<0,05) (figura 

5).   

 

 
Figura 5- Média e desvio padrão do número de Rhabditis spp. recuperados das 

placas do grupo controle (sem tratamento) e dos grupos tratados com extrato 

alcoólico do fruto da Solanum lycocarpum nas concentrações de 5, 10 e 20%. 

Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente (p>0,05) – Teste de 

Tukey. 

 

Na comparação dos grupos de tratado com o controle foram observados 

percentuais de redução no número de Rhabditis spp. de 88, 97 e 98,5% para os grupos 
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tratados com extrato alcoólico do fruto da S. lycocarpum nas concentrações de 5, 10 e 

20%, respectivamente. 

Não foram encontrados trabalhos com testes in vitro utilizando extrato de plantas 

ou produtos químicos no controle de Rhabditis spp. Contudo, Araújo e Guimarães 

(2002) em testes utilizando o fungo nematófago Monacrosporium thaumasium no 

controle de Rhabditis spp. obtiveram 100% de eficácia em teste in vitro, porém, in vivo 

o fungo não foi capaz de colonizar o conduto auditivo do bovino (Gir) e predar os 

nematoides. No presente trabalho não foi feito o teste in vivo, necessitando de novos 

estudos para determinar a eficácia do extrato alcoólico do fruto de S. lycocarpum no 

controle a campo do Rhabditis spp. 

Alguns protocolos de tratamentos realizados para o controle de Rhabditis spp., a 

campo, foram descritos como a utilização de ivermectina 0,5% e o sulfóxido de 

albendazol a 6% (SCOTT et al., 2006). Lavagem com solução de álcool mais éter na 

proporção 1:1 e sulfato de cobre a 2% (LEITE et al., 1994). Solução de triclorfon 3% e 

dimetilsulfóxido1% em pasta de nitrofurazona (VIEIRA et al., 2001). Contudo, nenhum 

desses tratamentos obteve um resultado satisfatório, justificando a necessidade de 

mais pesquisas na busca de alternativas no controle da otite bovina pelo Rhabditis spp. 

Este foi o primeiro trabalho que testou extrato alcoólico do fruto de S. lycocarpum 

no controle do Rhabditis spp. No entanto, é conhecida a ação leishmanicida, 

estrongiloicida e esquistossomicida do extrato alcalóidico dos frutos da S. lycocarpum 

(MIRANDA, 2013). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo realizado no laboratório de parasitologia da instituição 

UNIVERTIX campus Matipó/MG, onde foram realizados testes in vitro com a utilização 

do extrato alcoólico de frutos do S. lycocarpum no controle do nematoide Rhabditis spp. 

(causador da otite do Gir), mostrou-se eficaz e com ação direta atingindo percentual 

acima de 98% sobre este. Justificando assim a necessidade de novos estudos que 

elucidem a utilização e o efeito da S. lycocarpum e suas propriedades em testes in vivo. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DA HÉRNIA INGUINO-ESCROTAL ESTRANGULATIVA 

EM EQUINO – RELATO DE CASO 

Acadêmicos: Caroline Carvalho Campos e Juliana de Morais Silva 
Orientador: Bruno Santos Cândido de Andrade 
 

RESUMO 

A síndrome cólica é uma condição muito comum na clínica médica equina, e mesmo 

com grandes desenvolvimentos para o tratamento, ainda assim apresentam-se grandes 

índices de mortalidade. A cólica em equinos é de causa multifatorial e o seu principal 

sinal clínico é a presença da dor abdominal, sendo o diagnóstico clínico muitas vezes 

um desafio para o médico veterinário. A hérnia inguinal ocorre ocasionalmente em 

garanhões e, se as vísceras estiverem encarceradas, resultam em sinais de cólica. O 

presente trabalho descreve o caso de um cavalo da raça Mangalarga Marchador que 

iniciou quadro clínico com sinais de dor abdominal no haras, foi encaminhado para o 

Hospital Veterinário, onde foi diagnosticada cólica por hérnia inguino-escrotal 

estrangulada. O termo hérnia inguinal se refere à passagem de parte do conteúdo 

abdominal através do canal inguinal. Quando o conteúdo herniário passa pelo canal 

inguinal e entra no escroto é denominada hérnia inguino-escrotal. Foi realizada 

laparotomia exploratória, desencarceramento de alça intestinal do jejuno, lavagem do 

cólon maior e herniorrafia, preservando-se ambos os testículos, para que o equino 

continuasse com sua atividade reprodutiva normal. Após 15 dias de internação o animal 

obteve alta, sem apresentar qualquer complicação no período pós-operatório, 

retornando para o haras de origem e para as suas atividades esportivas e reprodutivas, 

depois de um período de seis meses. Concluímos que quando o paciente portador da 

hérnia inguino-escrotal é tratado rapidamente e de forma correta, apresenta um 

excelente prognóstico. 

 

PALAVRAS CHAVES: Cólica equina, hérnia, compactação, herniorrafia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A síndrome do abdome agudo (cólica) é a emergência mais comum na medicina 

equina, sendo que aproximadamente 4 a cada cem cavalos apresentam 1 episódio de 

cólica por ano (TRAUB-DARGATZ, 2001).O grande índice de mortalidade em equinos 

está associado com a isquemia intestinal, causando deterioração rápida da barreira 

intestinal, o que leva à absorção de lipopolissacarídeos de membranas de bactérias 

gram negativa que migram para a corrente sanguínea, causando um quadro de 

endotoxemia (GROSCHE et al., 2011). 

A cólica equina é uma síndrome resultante de afecções que acometem o 

aparelho digestório e têm relação com vários fatores, como por exemplo, a produção 



447 
 

excessiva de gases no estômago, obstrução ou torção intestinal (CAMPELO e 

PICCININ, 2008) e a hérnia inguino-escrotal, que ocorre tipicamente em garanhões 

(MARIEN, 2001; ROSSIGNOL et al., 2007; ROBINSON e CARMALT, 2009). 

A cólica é caracterizada pela manifestação de dor, com mudanças no 

comportamento do animal, como rolar e se jogar no chão, deitar e levantar 

constantemente, olhar frequente e escoicear o abdômen. Tais alterações 

comportamentais caracterizam a “mímica da dor”, que é perceptível e facilitam 

reconhecimento de um animal com cólica.  Entretanto, determinar a origem da dor é um 

desafio para os médicos veterinários, pois são múltiplas as desordens intestinais que 

desencadeiam esse problema (CAMPELO e PICCINI, 2008).  

O veterinário deve examinar o equino na primeira visita, analisando 

criteriosamente os sinais clínicos para estabelecer o diagnóstico e indicar as opções de 

tratamento. Na avaliação do paciente deve-se levar em consideração o histórico e 

exame físico completo, como parâmetros vitais, palpação transretal e intubação 

nasogástrica, com intuito de descomprimir o estômago e avaliar a presença de refluxo 

de origem do intestino delgado. Esse acervo de informações fornece o que é preciso 

para determinar a necessidade do encaminhamento para um centro de tratamento mais 

adequado. Encaminhar o paciente não é somente necessário em casos de intervenção 

cirúrgica, mas também para tratamento médico intensivo avançado, incluindo 

monitoramento 24 horas, terapias diversas e administração de fluidos (COOK e 

HANSSEL, 2014). 

A avaliação completa do equino com cólica permite a identificação precoce dos 

casos, direcionando para intervenção clínica ou cirúrgica.  O encaminhamento precoce 

tem relação com melhor prognóstico, tornando o tratamento menos oneroso para o 

cliente ao permitir a intervenção enquanto o cavalo está sistematicamente estável e as 

lesões intestinais são menos intensas, o que diminui o índice de morbidade e 

mortalidade (SOUTHWOOD et al., 2010).  

Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um equino que foi atendido no 

Hospital Veterinário da Faculdade Univértix, Campus Matipó, que apresentou um 

episódio de cólica, devido a hérnia inguino-escrotal estrangulativa, e que foi submetido 

ao tratamento cirúrgico, preservando-se ambos os testículos.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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2.1 ANATOMIA  

2.1.1 APARELHO DIGESTÓRIO 

Os equinos possuem algumas particularidades anatômicas em seu aparelho 

digestório que, devido a manejos inadequados para a espécie, predispõem a alterações 

no aparelho digestório, responsáveis por sinais de dores abdominais intensas, 

conhecidas como síndrome cólica (FEITOSA, 2004). 

Assim como em todos os animais, o aparelho digestório tem início na boca, que 

é composta por lábios, dentes, língua, glândulas salivares. O esôfago é um 

componente muscular, dotado de glândulas esofágicas, que se liga ao estômago, e 

possui esfíncter cárdico muito desenvolvido, delimitando o esôfago e impedindo a 

regurgitação dos alimentos ingeridos pelos equinos. Essa estrutura especializada 

explica o fato dos equinos não terem a capacidade de fazer êmese (PEDROSA, 2008). 

O estômago do cavalo é do tipo simples, com capacidade de 5-15 litros, 

considerado pequeno para um animal de seu porte, pois é um animal andarilho que 

possui o hábito de se alimentar 18 horas por dias. Encontra-se na parte cranial da 

cavidade abdominal, inteiramente encoberto pela caixa torácica, principalmente à 

esquerda do plano mediano e, quando moderadamente preenchido, encontra-se 

disposto do 9º ao 14º espaço intercostal. Mesmo quando totalmente distendido o 

estômago permanece encoberto pela caixa torácica (BUDRAS et al., 2005). 

O intestino é subdividido em intestino delgado e grosso, sendo o intestino 

delgado dividido em duodeno, jejuno e íleo. O duodeno tem cerca de 1 metro de 

comprimento. Sua parte cranial começa no piloro, com ligeiro alargamento, formando 

uma flexura sigmóide, é denominado assim também como duodeno descendente e 

ascendente. Delimitando o duodeno e jejuno temos a região chamada de junção 

duodeno-jejunal. O jejuno tem aproximadamente 25 metros de comprimento e a sua 

maior parte reside próximo ao flanco esquerdo, ventral à entrada pélvica, e à esquerda 

do ceco. O íleo possui cerca de 80 cm de comprimento e logo após o jejuno, onde é 

caracterizado por um revestimento muscular grosso que tende a estreitar o lúmen 

(REECE, 2008). 

O intestino grosso dos equinos é bem complexo, devido à sua forma e suas 

flexuras, pois é composto por três partes: ceco, cólon e reto. O ceco expansivo e partes 

do cólon permitem a estase da ingesta para facilitar a digestão microbiana. O ceco 

consiste em base, corpo e ápice e tem cerca de 1 metro de comprimento, com 
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capacidade de 35 litros. A base do ceco ocupa o flanco direito e estende-se crânio-

medialmente sob a cobertura das últimas costelas. O cólon possui a porção ventral 

direita e esquerda e, entre elas, a flexura esternal; possui também a flexura pélvica que 

se encontra na região do flanco esquerdo, delimitando o cólon ventral esquerdo do 

dorsal esquerdo. Após o dorsal esquerdo temos a flexura diafragmática, que une o 

cólon dorsal direito com o esquerdo. Dando continuidade, encontramos a região do 

cólon transverso que criará a transição com o cólon menor e por fim o reto e o ânus 

(BUDRAS et al., 2005). 

 

2.1.2 ESCROTO 

O escroto é um divertículo duplo, pré-púbico, que contém os testículos, seus 

ductos associados e a porção distal dos funículos espermáticos. É marcado na linha 

mediana pela rafe escrotal, que continua com a rafe do prepúcio e do períneo. 

Intimamente aderido à pele escrotal existe uma camada de tecido muscular liso, a 

túnica dartos. Esse músculo relaxa com o calor e se contrai com o frio, regulando a 

temperatura testicular, variando assim o tamanho do escroto. No plano mediano do 

escroto a túnica dartos envia um septo mediano, dividindo-o nos compartimentos direito 

e esquerdo, cada um contendo um testículo (KÖNIG e LIEBICH, 2004). 

Na cavidade do escroto encontram-se os testículos, epidídimo, ligamento próprio 

do testículo, ligamento da cauda do epidídimo, parte do funículo espermático, músculo 

cremaster, anel inguinal externo, parte do canal vaginal, túnica visceral, e túnica 

parietal (BUDRAS et al., 2005). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

A maioria dos estudos epidemiológicos disponíveis sobre a síndrome foi 

realizada nos Estados Unidos (KAYA et al., 2009). Em um desses estudos, Traub-

Dargatz et al., (2001), acompanharam uma população de 21.820 animais entre 1998 e 

1999, mediante a utilização de levantamento de dados obtidos por meio do Sistema 

Nacional de Monitoramento da Saúde Animal (NAHMS, EUA), quando estimou-se a 

incidência anual de casos da síndrome cólica em 4,2 cólicas para cada 100 

equinos/ano, com letalidade de 11%, sendo que 1,4% do total resultaram em cirurgia. 

Pessoa et al., (2012) fizeram um levantamento epidemiológico de quadros de 

cólica em um hospital veterinário de Campina Grande, em um período de 2001 a 2010. 
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Durante esse período verificou–se que os tipos de cólicas mais frequentes eram: 

compactação do cólon maior (37,14% dos casos cólica), seguido por compactação do 

cólon menor (17,14% dos casos de cólica), obstrução por corpo estranho no cólon 

menor, e cólica espasmódica; ainda acrescentam que, nos Estados Unidos, as 

compactações de cólon maior representam cerca de 13% e com letalidade de 20%.  

O índice de letalidade do estudo foi de 61,43%, um índice bastante alto quando 

comparado com Estados Unidos, de 6,7%, e Canadá, com 34,4% (PESSOA et al., 

2012). Esses valores evidenciam a necessidade de melhoria nos serviços de 

emergência de síndrome cólica, pois o atendimento imediato dos casos de cólica por 

veterinários qualificados, com o tratamento e decisões adequadas, se conservador ou 

cirúrgico, certamente irão influenciar nos dados de incidência de cólica e taxa de óbito 

observado. 

Hillyer et al., (2001) relatam que a incidência de cólica varia de 3,5 a 10,6 casos 

para 100 cavalos, dentro de um ano, sendo 10 a 15% dos casos recorrentes, e alguns 

cavalos apresentam 3-4 cólicas por ano, e que cerca de 80 a 85% são interpretados 

como cólica simples, sem chegar a um diagnóstico específico. White et al., (2005) 

acrescenta que 10% das cólicas são por compactações, e as obstruções ou lesões 

estrangulativas, que requerem cirurgia, constituem cerca de 2 a 4% dos casos de 

cólicas. 

A maior incidência de hérnias inguinais em equinos é a hérnia congênita em 

potros com faixa etária de 3 a 6 meses (CARON e BRAKENHOFF, 2008) e a adquirida 

dos garanhões. A incidência da hérnia congênita é de 1,13/1000 casos de internação 

hospitalar; sendo que esse número de casos também está relacionado a certas 

linhagens de cavalos de raças puras, como o árabe, e acredita-se que a hérnia 

congênita tenha caráter hereditário (TEIXEIRA e SCHOSSLER, 1997). 

 

2.3 ETIOLOGIA 

 A própria domesticação dos animais possibilita o aparecimento desta síndrome, 

pois a cólica é rara entre os cavalos que vivem em seu habitat natural, devido à 

frequência de ingestão de alimento e por percorrerem grandes distâncias durante todo 

o dia. A domesticação modifica esses hábitos, pois o cavalo passa a caminhar pouco e 

permanecer longos períodos em jejum, para depois se alimentar com ansiedade e 

compulsão. A maioria dos casos de cólica tem origem na alimentação irregular 
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(CAMPELO e PICCINI, 2008), mas Back et al., (2013) relataram que a cólica é um dos 

maiores problemas na clínica equina, devido a causas multifatoriais. 

Exemplos de causas conhecidas são parasitoses, especialmente 

Strongylusvulgaris e ascarídeos, excessos alimentares, mudanças brusca na dieta, 

sablose (ingestão de areia), enterólitos e alguns agentes infecciosos como a 

Salmonellaspp (PEDROSA, 2008). 

 

2.4 FISIOPATOLOGIAS DAS OBSTRUÇÕES INTESTINAIS 

 As obstruções estrangulativas representam apenas 7,2% dos casos de cólica, no 

entanto, a taxa de óbito é alta, representando 71,5% dos casos (MARVAL et al., 2007). 

Essas afecções são caracterizadas pela oclusão vascular, e podem ser exclusivamente 

venosas, arteriais ou ambas. A progressão do quadro clínico nos pacientes com lesões 

estrangulativas pode ser muito rápida, como resultado da hipovolemia e choque séptico 

(PEDROSA, 2008). 

Obstrução simples é aquela que se refere à oclusão do lúmen intestinal sem 

interferência do suprimento sanguíneo do epitélio intestinal. O processo obstrutivo 

simples é causado por estase e timpanismo, bloqueio do lúmen por uma massa de 

ingesta ou por um corpo estranho, ou ainda por compressão externa do intestino por 

uma aderência, abscesso ou tumor (WHITE et al., 2005). 

A hérnia inguinal ocorre ocasionalmente em garanhões e, se as vísceras 

estiverem encarceradas, resultam em sinais de cólica (CARON e BRAKENHOFF, 

2008), mas o grande problema está relacionado à isquemia da alça intestinal, causando 

necrose e levando ao quadro de endotoxemia e septicemia, podendo causar a morte do 

animal (TEIXEIRA e SCHOSSLER, 1997).  

As obstruções simples podem acontecer em diversos segmentos intestinais, 

porém o duodeno é um local raro para obstrução intraluminal. Obstruções com digesta 

e helmintos ocorrem mais comumente no íleo, considerando que cólons maior e menor 

são mais comumente obstruídos por corpos estranhos e enterólitos (GILLEN et al., 

2015). 

Segundo Rio Tinto et al., (2000) isquemia é uma redução ou interrupção do fluxo 

sanguíneo, constituindo uma das principais causas de lesão tecidual. As alterações 

celulares estão relacionadas com a duração da isquemia e, quando prolongadas por 

longos períodos levam à necrose. Devido à lesão de mucosa, a isquemia se torna 
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grave no intestino, levando a efeitos intensos e complexos, por causa da absorção de 

endotoxinas e da ocorrência de distúrbios hidroeletrolíticos e no equilíbrio ácido-base, 

cujo tratamento é mais difícil que a correção dos distúrbios isquêmicos ou ressecção 

cirúrgica intestinal.  

O fluxo sanguíneo quando interrompido provoca uma série de processos 

metabólicos e enzimáticos. As reservas de ATP são rapidamente depletadas, havendo 

acúmulo de lactato, tornando a célula acidótica e são ativadas proteases intracelulares. 

O objetivo terapêutico principal é restabelecer a reperfusão o mais rápido possível. 

Embora o benefício da reperfusão precoce seja inquestionável, a reintrodução do 

oxigênio em um meio isquêmico inicia uma corrente complexa de eventos, levando a 

lesões tissulares adicionais e a um acúmulo intracelular de cálcio.  Os mecanismos do 

paradoxo do cálcio não são bem conhecidos, mas após a reperfusão há um maciço 

influxo de cálcio para dentro da célula, provavelmente por alteração da permeabilidade 

de membrana (RIO TINTO et al., 2000). 

 A lesão de reperfusão é um termo usado para descrever as alterações, 

funcionais e estruturais, que se tornam aparentes durante o restabelecimento do fluxo 

após um período de isquemia (EVORA et al., 1996). 

 

2.5 HÉRNIA INGUINO-ESCROTAL 

 As hérnias inguinais congênitas são geralmente indiretas e identificadas nas 

primeiras horas após o nascimento, podendo se resolver espontaneamente em três ou 

quatro meses (TEIXEIRAS e SCHOSSLER, 1997). 

Hérnia indireta, com passagem de vísceras através do canal vaginal, é mais 

comum em cavalos, em contraste com humanos, onde a hérnia direta é mais comum. A 

probabilidade da ocorrência de hérnia inguinal está relacionada com o tamanho do 

canal vaginal (ROSSIGNOL et al., 2007; WILDERJANS et al., 2010).  

O termo hérnia inguinal se refere à passagem de parte do conteúdo abdominal 

através do canal inguinal. Quando o conteúdo herniário passa pelo canal inguinal e 

entra no escroto é denominada hérnia inguino-escrotal. Essa afecção pode ser 

classificada como congênita ou adquirida e ainda em direta ou indireta. Na hérnia 

indireta a víscera entra no canal vaginal, passando pelos anéis interno e externo, indo 

se localizar na cavidade inguinal, ao lado e em contato com o testículo; já na hérnia 

direta o conteúdo passa por uma falha do peritônio, atravessa os anéis inguinais interno 
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e externo, e se localiza na região inguino-escrotal por fora da túnica vaginal (TEIXEIRA 

e SCHOSSLER, 1997). 

  O tratamento cirúrgico é o mais indicado para a correção das hérnias inguinais 

adquiridas, estrangulativas ou não, sendo também recomendado nos casos de hérnias 

congênitas, quando não ocorre resolução espontânea até os seis meses de idade, ou 

quando há sinais de encarceramento ou desconforto abdominal.  

A herniorrafia é a técnica utilizada para correção das hérnias inguino-escrotais, pois ela 

consiste no fechamento completo do anel inguinal externo com fios cirúrgicos e até 

mesmo telas. Existem também algumas manobras para o reposicionamento da alça 

intestinal para cavidade abdominal, mas ainda assim não é isenta de riscos e passível 

de recidivas (RIO TINTO, 2004). 

 Rio Tinto et al., (2004) acrescentam que não é aconselhada a preservação dos 

testículos devido a possibilidade de complicações como edema, fibrose, necrose e 

hipoplasia testicular. Para que ocorra a espermatogênese normalmente é necessário 

que a temperatura testicular se mantenha 4°C abaixo da temperatura corporal, e 

levando em consideração o aumento da temperatura por causa da inflamação que 

ocorre no pós-cirúrgico, existe assim a possibilidade da degeneração testicular e 

também a redução do diâmetro do anel inguinal externo ou o edema nos tecidos 

vizinhos, o que poderia produzir compressão do funículo espermático, resultando em 

isquemia e degeneração testicular. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 RELATO DE CASO 

Foi encaminhado para o Hospital Escola da Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX, no 

município de Matipó-MG, um garanhão da raça Mangalarga Marchador, de 9 anos, 

pesando 365 kg, comum quadro de cólica e hérnia inguino-escrotal adquirida, que se 

iniciou pela manhã do dia 22/10/2014. Este animal se alimentava de capim picado e 4 

kg de ração (15% de proteína bruta) duas vezes ao dia, encontrava-se vermifugado, 

com vacinação em dia, ausência de ectoparasitas e vivia em baia.  

O animal foi atendido no haras por médico veterinário, que diagnosticou hérnia 

inguino-escrotal. Foi feita a reposição hidroeletrolítica, o controle da dor e lavagem 

gástrica para o encaminhamento ao HV-Univértix. 
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Ao chegar ao hospital, foram aferidos os parâmetros vitais, apresentando 92 

bpmde frequência cardíaca, 36mrpm de frequência respiratória, 38°C de temperatura 

corporal, as mucosas se apresentavam ligeiramente hiperêmicas, o tempo de 

preenchimento capilar menor que 2 segundos, avaliando pela mucosa e boca e 

elasticidade da pele pode-se notar desidratação menor que 5%, pulso arterial normal e, 

na avaliação do abdômen, foi encontrada atonia intestinal sem distensão abdominal 

durante a auscultação. À palpação retal notou-se presença de alça intestinal 

encarcerada no canal inguinal direito, compactação nos cólons dorsal e ventral 

esquerdos e flexura pélvica, sem presença de refluxo nasogástrico e alças de intestino 

delgado distendidas em loops. Na avaliação do escroto, foi identificado um aumento de 

volume firme durante a palpação, e temperatura fria do lado direito devido à falta de 

circulação sanguínea no órgão, confirmando as suspeitas de hérnia inguino-escrotal 

pela palpação do escroto. 

Para a cateterização da veia jugular foi realizada a tricotomia e antissepsia no 

local, utilizou cateter de poliuretano, com intuito de reposição hidroeletrolítica, 

administração de medicamentos e redução dos riscos de tromboflebite. 

No pré-cirúrgico foi realizada a hidratação parenteral com soro Ringer Lactato 

devido a seu potencial de reposição de eletrólitos e correção do volume vascular e 

administração de fármacos antioxidantes, como vitamina C por via intravenosa (5 

mg/kg/IV) e a vitamina E por via intramuscular (5mg/kg/IM), hidrocortisona (4mg/kg/IV) 

e dimetilsulfóxido (200mg/kg/IV), com o intuito de prevenir lesões de isquemia e 

reperfusão.  A antibioticoterapia profilática empregada foi gentamicina (6,6 mg/kg/IV) e 

penicilina na dose de 22,000 UI/kg/IM.  

O protocolo anestésico instituído para esse procedimento foi a detomidina 

(20mcg/kg/IV) como medicação pré-anestésica. Para indução foi administrado éter 

gliceril guaiacol (EGG) na dose de 25mg/kg/IV e seguido de cetamina (2 mg/kg/IV) e 

midazolam (0,03mg/kg/IV).Para manutenção anestésica e aporte ventilatório mecânico 

utilizou-se isoflurano e infusão contínua de dobutamina (0,05mg/kg/min/IV) durante o 

trans-cirúrgico com objetivo de melhorar a pressão arterial. 

O tratamento instituído foi a celiotomia mediana exploratória, com uma incisão 

pré-umbilical de aproximadamente 20 cm, estendendo-se ao subcutâneo, muscular e 

peritônio, permitindo ampla exploração da cavidade abdominal. Para o 

desencarceramento da alça de intestino delgado do canal inguinal direito, procedeu-se 
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incisão de 8 cm de comprimento à região inguinal, sobreposta ao anel inguinal externo, 

aprofundada por divulsão romba até a túnica vaginal, que foi incisada em sua porção 

cranio-proximal, permitindo o acesso à alça encarcerada no espaço vaginal. A alça foi 

então manipulada através dos dois acessos para dentro da cavidade abdominal. 

Procedeu-se ordenha do intestino delgado do duodeno em direção ao íleo, com 

posterior avaliação das lesões no segmento encarcerado. Optou-se então pela 

enterectomia do segmento, medindo aproximadamente 2 metros de transição entre 

jejuno e íleo, seguida de anastomose término-terminal jejuno-íleo, com padrão de 

sutura Lambert contínuo em fio Poliglecaprone 2-0.  

A herniorrafia do anel inguinal externo foi realizada com sutura de Sutan (“X”) em 

fio de náilon 0,80, fechando-se 70% do anel do sentido cranial para o caudal. Após 

avaliação do testículo direito e não identificação de alterações que indicassem a 

necessidade da orquiectomia, a túnica vaginal foi fechada com padrão simples contínuo 

em fio Poliglecaprone 2-0, também utilizado para redução do espaço morto da região 

inguinal.  

A exploração do restante da cavidade abdominal revelou a necessidade de 

exposição do cólon maior, realização de enterotomia da flexura pélvica e drenagem do 

conteúdo compactado. 

Após o completo esvaziamento do cólon, procedeu-se a enterorrafia com padrão 

coaptante simples contínuo, seguido de sepultamento com Lambert contínuo, ambos os 

planos fechados com fio Poliglecaprone0. Após reposicionamento das alças intestinais, 

procedeu-se a celiorrafia em 3 planos, com sutura simples contínua em fio de náilon 

0,80 pela muscular, sutura simples contínua em fio Poliglecaprone0 no subcutâneo e 

sutura de Colchoeiro em fio Náilon 2-0 para dermorrafia. 

No pós-cirúrgico o animal foi mantido em hidratação parenteral com soro Ringer 

Lactato, em infusão contínua de lidocaína (0,05mg/kg/min/IV), cálcio (20 ml/h/IV) e 

potássio (0,03 mEq/kg/h/IV) para estimular a motilidade intestinal. A antibioticoterapia 

terapêutica foi à base de gentamicina (6,6mg/kg/IV/SID por 5 dias) e penicilina (22.000 

UI/kg/IM/BID por 7 dias) para prevenção de infecções secundárias. Para o controle da 

dor foi administrado meloxicam (0,6 mg/kg/IV/ SID por 5 dias), flunixin meglumine na 

dose anti-endotoxêmica (0,25mg/kg/IV TID por 3 dias), ale, da terapia antioxidante com 

dimetilssufóxido (200 mg/kg/IV/SID por 8 dias). Os últimos medicamentos também 

contribuem para a prevenção de laminite em associação com a heparina (50 UI/kg/IV 



456 
 

SID por 3 dias), que também contribui para evitar aderências de vísceras na cavidade 

abdominal. 

Foram também empregadas 48 horas de crioterapia nos dígitos do paciente 

como método de prevenção da laminite. A limpeza da ferida cirúrgica foi feita três vezes 

ao dia até a cicatrização. O animal foi submetido a jejum alimentar por 48 horas e, após 

esse período a alimentação foi reintroduzida de forma progressiva, administrando-se 

feno aos poucos até restabelecer a alimentação normal. 

Após a alta do animal (15 dias internação) foram sugeridas recomendações de 

manejo, como o fornecimento de uma alimentação de concentrado de 1,5 kg/dia de 

ração Equitage Kiblets® (GUABI) divididos em 3 tratos de 0,5kg, volumoso fornecido à 

vontade em pastagem de tyfton novo e feno de alfafa 2kg/dia, e suplementação com 

mineral (Suplemento Mineral Kromium – Tortuga®) à vontade no cocho ou misturado à 

ração, óleo de canola (300ml, divididos em 3 tratos de 100ml por via oral, misturado à 

ração) e suplementação com Glicosol® (administrar 20 ml por via oral 1 vez ao dia) 

somente durante a fase de recuperação do animal. As atividades esportivas foram 

iniciadas após seis meses de recuperação. 

 O paciente não demonstrou nenhum tipo de complicação como íleo adinâmico, 

refluxo gastroesofágico e intestinal, infecção do sítio cirúrgico, laminite ou recidiva de 

cólica, havendo boa resposta à terapia instituída para o tratamento da hérnia inguino-

escrotal adquirida. 

 

4. DISCUSSÃO 

 Há muitos métodos de diagnóstico, técnicas anestésicas, cirúrgicas e terapia 

pós-operatória intensiva para o tratamento de cólica, porém o índice de mortalidade 

ainda permanece elevado. Considerando-se que os distúrbios digestivos de equinos 

favoreçam a transferência de bactérias e endotoxinas do lúmen intestinal para a 

corrente sanguínea, e contribuem para a manifestação de sinais sistêmicos diversos 

(FEITOSA, 2004). O animal foi diagnosticado com hérnia devido ao aumento de 

volume, na região escrotal e também aos sinais característicos de cólica como o ato de 

se rolar, escoicear o abdome, aumento da frequência cardíaca, direcionando o médico 

veterinário tomar uma decisão correta sobre o tratamento do animal. 

A cateterização da veia jugular é um recurso indispensável para administração 

de fluidos e medicamentos, porém é um dos principais motivos para o desenvolvimento 
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da tromboflebite, pois alguns tamanhos e tipos de cateter têm influência no 

desenvolvimento da enfermidade. Os cateteres menos trombogênicos são de silicone, 

poliuretano, politetrafluoretileno, polietileno, polipropileno (DEARO, 2001), sabendo que 

foi usado o poliuretano por durante 5 dias e sem presença de tromboflebites, uma 

afecção que interfere na recuperação do animal, com capacidade de levar o 

prognóstico do animal para desfavorável. 

Silveira, (2012) relataram que um dos tratamentos mais usados nas síndromes 

cólicas é a fluidoterapia, que tem o propósito da hidratação para reposição e a 

manutenção da volemia e da homeostase. Portanto a fluidoterapia empregada no 

momento do atendimento, foi de suma importância pois o animal chegou hidratado 

pronto para o procedimento cirúrgico, possibilitando melhor prognóstico. 

A reposição mais rápida de fluido é pela via parenteral porém essa via pode 

trazer algumas complicações quando não utilizada de forma correta, ou seja, 

propiciando o desenvolvimento de tromboflebites. Um dos métodos de prevenção para 

a tromboflebite e a antissepsia no local de inserção fazendo também a tricotomia, 

diminuindo a contaminação para dentro dos vasos (DEARO, 2002). 

Os fluidos são classificados em cristaloides e coloides, dentre eles o mais 

utilizado são os cristaloides, pois fornece a correção de volumes vasculares, reposição 

de eletrólitos, fornecimento de energia e equilíbrio ácido-básico (DEARO, 2002), já os 

colóides são moléculas mais pesadas e exerce a função semelhante à das proteínas 

plasmáticas, permanecendo dentro do vaso aumentando a pressão oncótica (BELLI et 

al., 2008). A escolha de Ringer Lactato foi devido ao animal apresentar 

normoproteinemia, e por ele ser levemente alcalinizante em quadros sistêmicos. 

Segundo Cosenza et al., (2013) dentre as opções de soluções eletrolíticas para 

administração intravenosa a solução de Ringer Lactato seria a melhor forma de corrigir 

a desidratação, os desequilíbrios eletrolíticos e da acidose metabólica. 

 A infusão continua de lidocaína tem demonstrado resultados como efeito pro-

cinético na diminuição da recuperação intestinal pós-cirúrgica. O mecanismo de ação 

pode ser inibição dos efeitos simpático-adrenal com consequente redução dos níveis 

de catecolaminas circulantes, supressão da atividade dos neurônios aferentes 

primários envolvidos no reflexo inibitório da motilidade, estimulação direta da 

musculatura lisa, efeitos anti-inflamatórios diretos na inibição da resposta celular 

inflamatória e liberação de radicais livres (HARVEY et al., 2009). 
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O uso de flunixim meglumine na dose anti-endotoxêmica para prevenção de 

alguns problemas relacionado a endotoxemia, que é um fator comum que estar 

presente na síndrome do abdome agudo. A endotoxemia pode ocorrer em vários 

animais, principalmente equinos que tiveram um episódio de cólica. Esse evento pode 

desencadear diversas outras patologias como laminites, tromboflebites, e até mesmo 

levar o animal ao choque (FERREIRA, 2009). Entretanto, foram administrados drogas 

com fins profiláticos destas afecções a qual obteve-se êxito.  

Ratnam et al., (2006) afirmaram que os antioxidantes têm recebido uma grande 

atenção pelo seu potencial terapêutico, em situações relacionadas à produção de 

radicais livres que causa efeitos deletérios nas células dos animais. Dentre as 

substâncias antioxidantes tais como enzima superóxido desmutase, dimetilsulfóxido, 

hidrocortisona e vitaminas C e E. A vitamina C se encarrega de reduzir os radicais de 

tocoperoxilo e restauram suas atividades, além desses mecanismos, ela potencializa os 

efeitos da vitamina E (CATANIA, 2009). Cerqueira et al.(2007) afirmaram que a 

vitamina E é um potente antioxidante de membrana, pelo fato de reduzir os efeitos da 

peroxidação lipídica, capturando os elementos reativos de oxigênios e diminuindo a 

quantidade de peróxido lipídico que são tóxicos e destroem as células. No entanto, As 

vitaminas são fundamentais para o equilíbrio orgânico, que são responsáveis por 

manter as reações metabólicas celulares nos equinos, agindo como cofatores 

enzimáticos, modulando reações de acordo com a demanda de cada célula.  

 O dimetilsulfóxido (DMSO) é um anti-inflamatório com ação de neutralização de 

radicais superóxido, estabilização de membranas lisossomais, inibição da quimiotaxia 

de neutrófilos, da agregação plaquetária e da proliferação de fibroblastos (PAGLIOSA, 

2009). Rio Tinto (2004) acrescentaram com sua pesquisa o uso de hidrocortisona para 

prevenção de lesões na reperfusão intestinal e concluiu que, esse medicamento 

poderia ser implementado na rotina para tratamento de equinos portadores de abdome 

agudo. Pode-se considerar que a hidrocortisona tenha produzido efeitos benéficos 

sobre o tecido laminar dos equinos pelo fato de que os glicocorticoides reduzem a 

produção do fator de necrose tumoral e das interleucinas1α e 1β. Faleiros (2003) 

descreve que em modelo de distensão de cólon maior, a hidrocortisona reduziu a 

hemorragia, o infiltrado de neutrófilos e o edema de serosa durante a reperfusão. 

 A celiotomia mediana é a via de acesso mais utilizada nas cirurgias em equinos 

com cólica, permitindo a maior área de inspeção dos órgãos abdominais. Devido à 
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natureza fibrosa e escassez vascular da linha alba, há menor hemorragia durante a 

incisão e maior resistência às forças de tensão da sutura e peso das vísceras 

abdominais durante a cicatrização (PAGLIOSA, 2004). Sendo assim, não houveram 

nenhuma complicação durante o procedimento, ou no pós operatório 

.A decisão da seguinte técnica aplicada pelo cirurgião para correção da hérnia 

inguino-escrotal preservando os testículos, foi tomada através da avaliação do órgão 

que se apresentava viável de acordo com sua coloração e perfusão tecidual e o tempo 

que o animal foi submetido ao procedimento cirúrgico. Porém Robinson et al., (2009) e 

Caron e Brakenhoff, (2008) afirmaram que não é recomendável fechar o anel inguinal 

sem castração pois propicia diversas complicações como inchaço, distúrbios, 

recorrência de hérnia, hipoplasia e fibrose testicular. Rio Tinto, (2004) afirmaram que 

nos casos de hérnias inguinais encarceradas, há compressão sobre o cordão 

espermático e o testículo, resultando em isquemia, necrose testicular sendo necessária 

a realização de orquiectomia. Quando não há o encarceramento, o testículo geralmente 

é viável. Neste caso, o equino não apresentou complicações no seu pós operatório, 

podendo voltar à reprodução.  

 O Íleo adinâmico de pós-operatório, uma alteração transitória da motilidade 

gastrointestinal, é uma causa frequente de atraso no retorno à motilidade intestinal 

normal devido ao uso de anestésicos que inibem a despolarização da membrana ao 

interferirem nos canais de sódio de todas as fibras neuronais de uma forma dose-

dependente não seletiva, ou seja, começam por inibir as fibras após a cirurgia 

abdominal, enquanto o intestino delgado demora algumas horas a se normalizar, o 

estômago e o colón demoram em torno de 24 a 48 horas e 48 a 72 horas 

respectivamente (GOULART & MARTINS, 2010), o animal não mostrou nenhum 

problema relacionado a recuperação intestinal, pois foi feito infusão continua de 

lidocaína com a finalidade da prevenção desta condição. 

A crioterapia é uma técnica promissora para prevenção das laminites, pois 

promove vasoconstrição diminuindo a chegada de toxinas bacterianas nos vasos das 

lâminas dérmicas. Outro fator é a redução das citocinas pró-inflamatórias e inibição do 

fator de isquemia, que causaria necrose nas lâminas dérmicas do casco. Isso explica o 

fato da utilização da crioterapia durante o período de 48 horas nesse animal, pois como 

foi feito enterotomia, enterectomia e enteronastomose houve a migração de toxinas 
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para corrente sanguínea como descreve Feitosa et al,. (2004) logo acima, a qual o 

animal não teve nem um sinal que demonstraria causa de laminite.    

 

5. CONCLUSÃO 

Concluímos que quando o paciente portador da hérnia inguino-escrotal é tratado 

rapidamente e de forma correta, apresenta um excelente prognóstico. No presente 

relato de caso afirma que devido ao rápido diagnostico foi possível a preservação de 

ambos os testículos. 
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