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AVALIAÇÃO DA DOR VISCERAL EM EQUÍDEOS SUBMETIDOS À CELIOTOMIA 
EXPLORATÓRIA NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVÉRTIX 

 

Acadêmicos: Daniela Neves Barros e Peroba Henrique BraunGazzinelli  

Orientadora: Profa. D.Sc.Vanessa Guedes Pereira 

 

RESUMO 

Durante anos a analgesia em equinos foi tratada de forma superficial. A dor nessa 
espécie tem grandes efeitos sobre vários sistemas, causando alterações em parâmetros 
fisiológicos e comportamentais, dificultando muitas vezes o seu atendimento e 
interferindo no diagnóstico. Isso mostra a necessidade de uma atenção especial no que 
diz respeito à sua avaliação e tratamento.  Esse trabalho mostra um estudo feito sobre 
avaliação de dor visceral em equídeos submetidos à celiotomia exploratória. Foram 
avaliados onze animais, de ambos os sexos, entre 1 ano e 5 meses a 11 anos de idade, 
sem distinção de raça, atendidos com síndrome cólica e submetidos à celiotomia 
exploratória no Hospital Veterinário da Univértix. Foram coletados dados em tempo basal 
e seis horas após a cirurgia, respeitando um intervalo de seis horas entre as avaliações, 
durante um período de 72 horas. Em fichas individuais, foram anotados os dados do 
animal, a afecção e segmento intestinal acometido, protocolo anestésico adotado, 
protocolo analgésico e pós-operatório. Foi avaliada também a taxa de sobrevivência dos 
animais relatados nesse estudo. Os resultados avaliados permitiram identificar o período 
crítico em relação à dor pós-operatória, bem como mostrar a eficácia da utilização da 
escala de dor composta para avaliação de dor visceral, sendo indicada sua utilização na 
clínica médica equina.  
 

PALAVRA CHAVE: Controle da dor; cirurgia; cólica; analgesia. 

Linha de Pesquisa: Clínica e Cirurgia Animal – Anestesiologia Veterinária. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Por anos a analgesia em animais de grande porte foi tratada de forma superficial 

(VIÑUELA-FERNÁNDEZ; JONES; CHASE-TOPPING; PRICE, 2011), porém com as 

práticas de bem-estar se voltando aos animais de produção e aos equinos, pesquisas 

têm sido realizadas a fim de determinar formas eficientes de avaliação da dor nesses 

animais e de estabelecimento de novos protocolos analgésicos (PRITCHETTet al, 2003; 

VAN LOON; BACK; HELLEBREKERS; VAN WEERWN, 2010). No entanto, há espaço 

para melhorias na avaliação e tratamento da dor em equinos submetidos às cirurgias 

gastrointestinais (VAN LOON et al, 2014). A experiência da dor pode ter um efeito sobre 

os parâmetros fisiológicos, levando o animal a mudar sua fisiologia e comportamento. 

(MOLONY; KENT, 1997).  

Para Pedrosa (2008), a analgesia é de suma importância, pois alivia o desconforto 

do paciente, minimiza o efeito inibitório da dor sobre a motilidade gastrointestinal, 

possibilita um exame clínico mais eficiente e evita que o animal se machuque. Porém, 

deve-se tomar cuidado em sua administração, pois seus efeitos podem mascarar a dor. 
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Como a dor é um fator multidimensional complexo, não há um parâmetro único que 

especifique a presença de dor.  

Van Loon; Back; Hellebrekers; Van Weerwn (2010) desenvolveram uma escala 

para monitorar dor somática e visceral, por meio de avalições comportamentais e 

fisiológicas. Foram avaliados presença de sudorese, comportamento de aproximação, 

escoiceamento e ação de cavar, postura e movimento de cabeça. Das alterações 

fisiológicas, avaliaram-se: alterações na frequência cardíaca, frequência respiratória, 

motilidade gastrointestinal, temperatura corporal e apetite.  

Em um estudo feito por Niinistoet al, (2010) foram avaliados parâmetros 

Fisiológicos e Neuroendócrinos, observou-se correlação dos níveis séricos de ß-

endorfina, cortisol, hormônio adrenocorticotrófico, lactato, frequência cardíaca, 

hematócrito e escore de dor com a sobrevivência e severidade da cólica. A percepção 

da dor, por parte do médico veterinário, contribui para a implantação de protocolos 

analgésicos mais eficientes.  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre avaliação de dor 

visceral em equídeos antes e após a cirurgia de celiotomia exploratória no Hospital 

Veterinário da Faculdade Univértix.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 FISIOPATOLOGIA DA DOR 

A dor pode ser classificada como dor fisiológica ou patológica. A primeira está 

relacionada às respostas protetoras, que visam interromper o estímulo doloroso. Essas 

respostas protetoras são tidas como reflexo de retirada ou reação de fuga. A dor 

patológica é desencadeada por um estímulo não transitório e está associada a 

condições inflamatórias. A dor pode ser classificada temporalmente como aguda, se é de 

ocorrência recente, ou crônica, quando sua duração é prolongada (KLAUMANN; WOUK; 

SILLAS, 2008). 

O fenômeno sensitivo-doloroso é formado por uma sequência de eventos sendo 

que o primeiro passo para que ele ocorra é a transformação dos estímulos ambientais 

físicos ou químicos em potenciais de ação, que são transferidos das fibras nervosas 

periféricas para o sistema nervoso central (TEIXEIRA, 2001). São esses estímulos 

nocivos os responsáveis por desencadear todo processo de nocicepção. A nocicepção 

por sua vez, compreende uma série de eventos que envolve a transdução, transmissão, 
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modulação, projeção e processamento central do dano tecidual real ou potencial. (MUIR, 

2010) 

Existem três tipos de neurônios que formam a via aferente da nocicepção: (1) o 

neurônio de primeira ordem, originado na periferia e que se projeta para a medula 

espinhal; (2) o neurônio de segunda ordem, que ascende pela medula espinhal; e (3) o 

neurônio de terceira ordem, que se projeta para o córtex cerebral (KLAUMANN; WOUK; 

SILLAS, 2008). 

Os nociceptores também se dividem em subtipos: (1) mecanotermonociceptores 

A-delta; (2) mecanonociceptores A-delta de alto limiar; e (3) nociceptores C polimodais 

de baixo e de alto limiar (CASTRO, 2007). As fibras tipo A – delta - são responsáveis por 

transmitir os impulsos nervosos mais rapidamente, o que gera a resposta aguda, 

enquanto as fibras tipo C são responsáveis pelo fenômeno conhecido como segunda 

dor, ou dor crônica (MUIR, 2010). 

A estimulação persistente dos nociceptores gera um aumento da sensibilidade e 

uma redução do limiar para um determinado estímulo, levando a um aumento da 

intensidade e duração das repostas ao estímulo nocivo. Esse fenômeno constitui a 

sensibilização periférica aos estímulos nocivos e dá origem à inflamação (CASTRO, 

2007). 

A modulação da dor é caracterizada pela ativação de neurônios inibitórios locais, 

por estímulos nociceptivos que chegam ao corno dorsal da medula. Esses neurônios 

inibitórios formam sinapses recíprocas com neurônios aferentes primários, e em alguns 

casos, com neurônios ascendentes secundários, criando um feedback inibitório 

(TEIXEIRA, 2010). Esse fenômeno envolve a participação de opioides endógenos 

(CASTRO, 2007). 

Todos esses eventos são refletidos clinicamente através de respostas 

neuroendócrinas, representado por alguns sinais cardiovasculares, como 

vasoconstrição, aumento da resistência vascular sistêmica, aumento da frequência e 

débito cardíaco e outros sinais, como redução do tônus gastrointestinal e urinário, 

hipoventilação, aumento no tempo de coagulação sanguínea, fibrinólise e agregação 

plaquetária. Além disso, há influência no sistema endócrino, aumento da secreção de 

catecolaminas, hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), cortisol, hormônio antidiurético 

(ADH), hormônio do crescimento, renina, angiotensina II, aldosterona e glucagon, com 

redução da liberação de insulina e testosterona (KLAUMANN; WOUK; SILLAS, 2008). 
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2.2 RECONHECIMENTO DA DOR EM EQUINOS 

Em equinos a dor pós-operatória aumenta a resposta ao estresse, interfere na 

função gastrointestinal e urinária, além de inibir os comportamentos normais como 

ingestão hídrica e alimentar (FLECKNELL, 2008). Nessa espécie a dor aguda ativa o 

sistema nervoso autônomo e produz alterações, como aumento de frequência cardíaca e 

respiratória (DRIESSEN; ZARUCCO, 2007). No entanto, apenas as variações dos 

parâmetros fisiológicos não são confiáveis para quantificar a dor (PRITCHETTet al, 

2003).  

Ashley; Waterman-Pearson; Whay, (2005) descreveram alguns indicadores 

comportamentais de presença da dor em equinos, entre eles estão: inquietação, 

agitação, postura rígida e relutância em se movimentar, andar com cabeça baixa, 

narinas dilatadas, maxilar cerrado, comportamento agressivo e automutilação. 

Além disso, a variação comportamental e fisiológica, entre indivíduos e espécie, 

dificulta o reconhecimento da dor pelo profissional, sendo então necessário o 

desenvolvimento de escalas de avaliação da dor com escores bem definidos 

(FLECKNELL, 2008). A quantificação da dor possibilita determinar a intensidade, 

natureza e duração, bem como, auxilia no diagnóstico e na escolha do melhor protocolo 

terapêutico, além de avaliar a eficácia do mesmo (ROBERTSON; SANCHEZ, 2010). 

 

2.2.1 AVALIAÇÃO DA DOR DE ORIGEM VISCERAL EM EQUINOS 

A dor visceral é oriunda de qualquer órgão da cavidade pélvica, torácica ou 

abdominal (ROBERTSON; SANCHEZ, 2010) e é associada a estímulos mecânicos, 

químicos, térmicos ou isquêmicos. Em equinos, a dor visceral é mais comumente 

relacionada às afecções de intestinos grosso e delgado.  

Para Pritchettet al, (2003) equinos submetidos à celiotomia exploratória devido a 

síndrome cólica, apresentaram no pós-operatório redução da locomoção espontânea, 

concentração sérica de cortisol e frequência cardíaca aumentadas, sugerindo que as 

alterações comportamentais associadas à dor após a celiotomia exploratória diferem das 

alterações pré-operatórias associadas à síndrome cólica. 

A avaliação da dor pode ser de forma subjetiva ou objetiva. O primeiro método se 

refere à quantificação e interpretação desta por meio da utilização de escalas e sistemas 

de escores de dor (De GRAUW; VAN LOON, 2016). A avaliação objetiva da dor em 

equinos engloba a mensuração dos níveis de catecolaminas, cortisol séricos e beta-

endorfinas (TAYLOR; PASCOE; MAMA, 2002). Entretanto é importante ressaltar que as 
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alterações dos parâmetros mensurados na avaliação objetiva não são desencadeadas 

apenas pela dor, mas também por uma série de outros fatores, como a hidratação, 

perfusão, processos inflamatórios, sepse, uso de sedativos ou analgésicos 

(ROBERTSON; SANCHEZ, 2010). 

Os sinais de dor visceral são muito variáveis nos equinos, sua manifestação pode 

ir desde bater o membro torácico no solo até um quadro mais severo onde o animal 

pode se jogar contra o chão e permanecer em decúbito. Durante essa avaliação é 

importante ter conhecimento de possíveis fármacos administrados previamente, tendo 

em vista que eles podem atenuar ou mascarar a dor(WHITE; RANDOLPH, 2003).  

 

3. METODOLOGIA 

Nesse estudo foram avaliados onze animais, sendo, oito equinos da raça 

Mangalarga Marchador, dois Quarto de Milha e um Muar, com idades entre 1 ano e 5 

meses a 11 anos, pesando 397,8 ± 81,8 kg, de ambos os sexos, encaminhados ao 

Hospital Veterinário da Faculdade Univértix com sinais de síndrome cólica e submetidos 

à celiotomia exploratória, entre julho de 2018 e abril de 2019. 

Os animais do estudo foram avaliados com relação à presença da dor antes do 

procedimento cirúrgico (tempo basal) e após a cirurgia. 

Para isso, foi utilizada a escala de dor composta (EDC) para dor visceral, descrita 

por Van Loonet al, (2014) que foi adaptada de um estudo feito por Bussièreset al, (2008) 

para avalição da dor somática em equinos. Esta consiste em uma escala numérica 

multifatorial, levando em consideração parâmetros fisiológicos, comportamentais e 

respostas à estímulos (ANEXO 1). 

Os parâmetros avaliados incluem: aparência, presença de suor, ato de chutar o 

abdômen, ato de cavar, postura, movimento de cabeça, apetite, comportamento 

interativo, resposta à palpação da área dolorosa, frequência cardíaca, frequência 

respiratória, motilidade e temperatura retal. Cada parâmetro será pontuado de 0 a 3, 

podendo a somatória de todos os parâmetros variar de 0 (sem sinais da dor) a 39 (grau 

máximo da dor). 

As avaliações pós-operatórias foram iniciadas 6 horas após o término da 

anestesia para evitar interferência do protocolo anestésico adotado, aplicando-se um 

intervalo de 6 horas entre elas, sendo acompanhados por 72 horas. 
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Foi anotado também, o tipo de afecção apresentada pelo animal, o protocolo 

analgésico utilizado no pós-operatório, e se houve óbito após o procedimento durante o 

período de avaliação. 

 

3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

  Foi realizada análise descritiva com relação aos dados referentes à localização da 

afecção apresentada pelo animal, sedação, indução e manutenção anestésica, bem 

como, a analgesia pós-operatória.  

Com relação aos escores de dor, foi realizado o teste Two Way ANOVA para a 

avaliação deste parâmetro ao longo do tempo, seguido do teste de Tukey no programa 

estatístico Sigma Plot 12.0, com p < 0,05.  

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

No presente estudo, todos os animais receberam detomidina na dose de 20 a 40 

mcg/kg intravenoso (IV), como medicação pré-anestésica (MPA), corroborando com 

Boesch (2013) que relata que o uso de agonistas alfa-2 adrenérgicos são os fármacos 

mais utilizados na pré-medicação em equídeos com cólica. A detomidina pode ser 

utilizada para sedação em estação e contenção, auxiliando na execução de vários 

procedimentos. Além disso, ela é um potente analgésico para dor gastrointestinal em 

equinos, justificando o seu uso em animais com dor visceral conforme observado neste 

trabalho. Porém sua duração e os efeitos cardiovasculares podem ser uma desvantagem 

para alguns procedimentos cirúrgicos.  

Em equídeos o pico de sedação desse fármaco é rápido, sendo aproximadamente 

5 min após uma dose intravenosa apropriada, e duração média de 1 hora. Seus efeitos 

sobre o sistema cardiovascular são dose-dependentes. Nas doses utilizadas nesse 

estudo (20-40mcg/kg intravenoso) pode ocorrer diminuição do débito cardíaco em até 

50%, significativa elevação da pressão arterial e da resistência cardiovascular sistêmica 

(BERRY, 2017). 

Dos 11 animais do estudo, dois deles (18,18%) receberam como indução 

anestésica associação de cetamina na dose de 2mg/kg/IV e éter gliceril guaiacol (EGG) 

diluído em solução glicose 5% na concentração de 5%, por via intravenosa. Outros dois 

animais (18,18%) foram induzidos com associação de cetamina na dose de 2mg/kg/IV e 

midazolam na dose de 0,06mg/kg/IV. Os outros sete animais do estudo (63,63%) 
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receberam como indução anestésica um protocolo de associação de cetamina na dose 

de 2mg/kg/IV, éter gliceril guaiacol diluído em solução glicose 5% na concentração de 

5% e midazolam na dose de 0,06mg/kg/IV.  

Este resultado foi diferente do relato por Guedes; Natalini (2002) com relação aos 

animais atendidos com síndrome cólica na Universidade de Minessota (Estados Unidos 

da América) onde foi observado que 48% dos animais com síndrome cólica atendidos na 

Universidade de Minessota (Estados Unidos da América) foram anestesiados com 

cetamina e EGG, 52% com cetamina, EGG e diazepam.  

A cetamina é um anestésico dissociativo, que atua em receptores N-Metil D-

Aspartato (NMDA) e opioides conferindo propriedades analgésicas, sendo um fármaco 

utilizado com frequência na indução anestésica na medicina veterinária. A administração 

por via intravenosa de cetamina em equinos gera uma indução anestésica rápida e 

suave, desde que se tenha obtido sedação adequada antes de sua administração, caso 

contrário pode-se observar excitação, rigidez muscular e movimentos involuntários. Por 

isso ela é rotineiramente associada a outros fármacos como: benzodiazepínicos, 

agonistas alfa-2 adrenérgicos e éter gliceril guaiacol (EGG) (BERRY, 2017). 

O éter gliceril guaiacol é da classe dos relaxantes musculoesqueléticos de ação 

central, possui propriedades sedativas e é utilizado principalmente por via intravenosa 

associado a outros anestésicos injetáveis para a indução anestésica de equinos, 

principalmente a cetamina (PANG, 2017). Em doses terapêuticas o EGG causa 

relaxamento do músculo esquelético, porém causa pouco efeito sobre os músculos 

respiratórios e diafragma (KEEGAN, 2017). No entanto, segundo Boesch, (2013) deve-

se utilizar a menor dose possível, principalmente em animais com comprometimento do 

sistema cardiovascular, visto que pode causar diminuição da pressão arterial. 

O midazolam é um benzodiazepínico, que em equinos não produz sedação, 

porém causa relaxamento muscular e ataxia quando utilizado doses de 0,05-

0,1mg/kg/IV. Sua utilização é frequentemente realizada para reduzir os efeitos 

excitatórios centrais da cetamina, além de reduzir a dose de outros anestésicos 

injetáveis e redução da concentração alveolar mínima (CAM) dos anestésicos inalatórios 

(RANKIN, 2017).  Dois animais, excepcionalmente, não receberam doses de EGG por se 

tratar de éguas gestantes, visto que, este fármaco, tem grande facilidade de atravessar a 

barreira placentária podendo causar depressão fetal (KEEGAN, 2017).  

Todos os animais do estudo receberam anti-inflamatórios não esteroidais como 

base do protocolo analgésico pós-operatório. Sendo que dois animais (18,18%) 
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receberam apenas meloxicam na dose de 0,6mg/kg/IV, a cada 24 horas durante 5 dias. 

Outros quatro animais (36,36%) receberam uma associação de meloxicam na dose de 

0,6mg/kg/IV, a cada e 24 horas durante 5 dias e dimetilsufóxido (DMSO) em quantidade 

padrão de 100 ml, diluído em um litro de soro glicosado, a cada 24 horas durante 3 dias. 

Outros dois animais (18,18%) receberam firocoxib, por via oral, a cada 12 horas 

durante 6 dias associado ao dimetilssufóxido na quantidade padrão de 100 ml, diluídos 

em um litro de soro glicosado, a cada 24 horas durante 3 dias. Um animal do estudo 

(9,09%) recebeu ácido acetilsalicílico, por via oral, a cada 24 horas durante 10 dias. 

Outro animal do estudo (9,09%) recebeu apenas firocoxib, por via oral, a cada 12 horas 

durante 6 dias. E por fim, um animal desse estudo, recebeu meloxicam na dose de 

0,6mg/kg/IV, a cada 24 horas durante 5 dias, associado ao firocoxib, por via oral, a cada 

12 horas durante 6 dias. 

O meloxicam é um anti-inflamatório não esteroidal derivado do ácido enólico, 

pertencente à classe dos oxicans, é um inibidor preferencial da enzima cicloxigenase 2 

(COX-2) (PAPICH; MESSENGER, 2017). A dose indicada para equinos é de 0,6 mg/Kg, 

por via oral ou intravenosa, a cada 24 horas. Quando comparado ao fluniximmeglumine, 

o meloxicam possui uma melhor resposta da recuperação da função da barreira da 

mucosa do jejuno. Além de ser uma boa opção como analgésico no tratamento pós-

operatório de cólica, visto que ele produz uma melhora no escore de dor pós-operatória 

(LITTLE et al, 2007). 

O firocoxib é um anti-inflamatório não esteroidal, inibidor seletivo da enzima 

cicloxigenase 2 (COX-2) (PAPICH; MESSENGER, 2017), indicado principalmente para 

tratamento da dor e inflamação relacionadas à osteoartrite (CLARK, 2006). Por ser um 

fármaco inibidor da COX-2, seus efeitos adversos em relação ao trato gastrointestinal, 

como predisposição à formação de úlceras gástricas e ao sistema renal, principalmente 

injúria renal, são menores quando comparados aos AINE’s inibidores da COX-1, 

justificando o uso no animal do estudo, visto que um animal apresentava insuficiência 

renal. 

A ação anti-inflamatória dos AINE’s é mais associada aos inibidores da COX-2, 

enquanto seus efeitos colaterais são mais atribuídos aos inibidores da COX-1 (STOKES; 

FORRESTER, 2004). A correlação entre o uso de AINE’s e o desenvolvimento de 

insuficiência renal aguda não é totalmente definida, porém pode estar associada ao 

tempo de uso, sobre dosagem, e condições predisponentes à lesão renal, como 

nefropatias, sepse e desidratação (CLARK, 2006). Como os pacientes com cólica 
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normalmente apresentam sepse e endotoxemia, desidratação e hipotensão (BOESCH, 

2013) estes fatores predispõe a ocorrência de efeitos adversos dos anti-inflamatórios 

não esteroidais não seletivos. 

O dimetilsulfóxido (DMSO) é um composto orgânico (ROSENBAUM; 

HERSCHLER; JACOB, 1965), sendo que de todas as suas características, o seu efeito 

anti-inflamatório é o mais conhecido (BLYTHE et al, 1986). Sua ação anti-inflamatória é 

responsável por gerar efeito analgésico tanto local como sistêmico, e esse efeito pode 

ser comparado ao da morfina, porém com o tempo de ação do DMSO apresentando-se 

cerca de três vezes superior. (HAIGLER; SPRING, 1983). 

No entanto, ele também é conhecido por sua propriedade carreadora, podendo 

transportar substâncias associadas a ele através de membranas biológicas e por conter 

propriedades bioquímicas que proporcionam proteção aos tecidos contra lesões 

isquêmicas (RAND-LUBY et al, 1996), sendo extensivamente utilizado em cavalos com 

endotoxemia (SYKES; FURR, 2005), como nos casos de síndrome cólica apresentada 

pelos animais deste trabalho. 

O ácido acetilsalicílico é um anti-inflamatório não esteroidal padrão. Por décadas 

ele foi o medicamento mais utilizado no mundo, na medicina veterinária o ácido 

acetilsalicílico foi o um dos mais utilizados no final do século XX, sendo muito bem aceito 

pelo seu alto valor terapêutico e baixa toxicidade. Dentre suas características destacam-

se suas propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas, além de inibição de 

agregação plaquetárias, diminuído assim a formação de trombos. 

Em equinos seu uso é recomendado principalmente em casos de prevenção de 

trombose, laminite e doença intravascular disseminada, porém é pouco utilizado com 

finalidade analgésica, por possuir baixa potência antiálgica nessa espécie. A dose 

indicada para a espécie equina é de 25mg/kg, a cada 12 horas, com meia-vida de 

aproximadamente 8 horas. (TASAKA, 2011). 

As afecções que podem ser apresentadas pelos equídeos durante um quadro de 

síndrome cólica são diversas. Neste estudo foram avaliados animais nos seguintes 

casos: um equino (9,09%) macho, da raça Mangalarga Marchador, pesando 415 kg, 

atendido com um quadro de síndrome cólica por decorrência de Hérnia inguinoescrotal; 

um equino (9,09%) macho, da raça Quarto de Milha, pesando 451 kg, com quadro de 

compactação de cólon menor; um equino (9,09%) macho, da raça Mangalarga 

Marchador, pesando 365 kg, diagnosticado com compactação de ceco. 
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Um equino (9,09%) fêmea, gestante, da raça Mangalarga Marchador, pesando 

394 kg, com quadro de compactação de cólon maior. Um equino (9,09%) fêmea, de 1 

ano e 5 meses, da raça Mangalarga Marchador, pesando 265 kg, com torção e 

compactação de cólon maior associado a compactação de cólon menor. Um equino 

(9,09%) macho, da raça Mangalarga Marchador, pesando 404 kg, apresentando 

deslocamento de cólon maior. 

Três equinos (27,27%) com um quadro de compactação de cólon menor e 

deslocamento de cólon maior, dentre eles uma égua gestante, da raça Quarto de Milha, 

pesando 570 kg; um equino, macho, da raça Mangalarga Marchador, pesando 300 kg; e 

uma égua, também da raça Mangalarga Marchador, pesando 390 kg. Por fim, o muar 

avaliado nesse estudo (9,09%), trata-se de uma mula de aproximadamente 2 anos e 

meio de idade, pesando 355 kg, que apresentou um quadro de compactação de cólon 

menor e maior, subsequente à utilização de amitraz. 

Um estudo feito por Duarte et al, (2003) evidenciou que quadros de intoxicação de 

equinos por amitraz afetam principalmente sistema digestivo, diminuindo a motilidade 

intestinal, podendo acarretar compactação de digesta no intestino grosso. Alguns casos 

são revertidos de forma espontânea dentro de poucas horas, outros necessitam de 

intervenção cirúrgica, corroborando com o quadro apresentado pelo muar avaliado neste 

estudo, onde foi necessário submetê-lo à celiotomia exploratória para a desobstrução do 

segmento afetado. 

 Ao fim das avaliações do estudo, pode-se constatar que 10 animais avaliados 

(90,9%) apresentaram afecções de segmentos do intestino grosso, sendo que 7 animais 

(63,63%) foram acometidos por afecções de cólon maior e 1 animal (9,09%) apresentou 

afecção relacionada à segmentos do intestino delgado, sendo necessária intervenção 

cirúrgica para reversão dos quadros de síndrome cólica destes animais. 

Este resultado concorda com o estudo feito por Mair (2002), onde afirma que as 

cólicas de causas intestinais são geralmente associadas à necessidade de intervenção 

cirúrgica. Divergindo dos estudos de Turner; Adams; White,1984; Engelbert; Tate; 

Bowman, 1993; Vachon; Fischer (1995) que citam as cólicas intestinais como sendo 

menos frequentes. 

Além disso, segundo Vervuert; Coenen (2004), as compactações são umas das 

afecções mais comuns de ceco e cólon em equinos com síndrome cólica. Dados 

epidemiológicos do presente estudo confirmam essa afirmação, visto que o único animal 

avaliado com comprometimento de ceco, apresentava compactação do mesmo e outros 
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8 animais (72,7%) apresentaram compactação de cólon maior, menor ou de ambos os 

segmentos.  

No entanto, Cohen; Gibbs; Woods (1999) citam que as cólicas espasmódicas 

correspondem as afecções mais frequente em equinos acometidos por síndrome cólica, 

diferenciando do presente estudo, onde nenhum dos animais avaliados apresentou 

quadro de cólica espasmódica.  

Com relação à avaliação da dor apresentada pelos animais neste trabalho, pode-

se observar que os maiores escores de dor foram no momento basal até 30 horas após 

a cirurgia, e após 36 horas de pós-cirúrgico, há redução gradativa da dor, diferenciando-

se estatisticamente dos momentos anteriores (Figura 1). 

 

Figura 1: Média e desvio padrão dos escores de dor de cavalos antes e após à celiotomia exploratória. 
Letras iguais não diferem entre si, segundo o Teste de Tukey, com p<0,05. 

 

Porém, em T1 o escore de dor dos animais avaliados apresentou uma média 

relativamente inferior aos demais tempos, isso pode ser justificado por se tratar do 

período subsequente ao procedimento cirúrgico, onde mesmo respeitando o período 

residual da anestesia, há ainda a ação de anti-inflamatórios não esteroidais que são 

administrados ao fim da cirurgia, sendo o mais utilizado durante o meloxicam, que tem 

tempo de ação 24 horas (PAPICH; MESSENGER, 2017). 

Outro fator importante é que todos os animais do estudo ficaram por 48 horas, na 

infusão contínua de lidocaína na dose de 50mcg/kg/min. A lidocaína em doses 

subanestésicas promove efeito pró-cinético, anti-inflamatório e analgésico, diminuindo a 
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dor e o tempo de hospitalização e aumentando a taxa de sobrevida (BOESCH, 2013). 

Sendo assim, o uso deste protocolo, somado ao uso dos anti-inflamatórios no presente 

trabalho, pode ter contribuído com os escores baixo da dor até T8. 

Comparando-se os resultados da avaliação da dor em equinos com cólica, os 

escores encontrados por Van Loon; Back; Hellebrekers; Van Weeren (2010) foi de 

aproximadamente 13 pontos, no momento basal, semelhante ao observado neste 

trabalho, cujo escore foi em torno de 10 pontos.  

Ainda sobre o estudo de Van Loon; Back; Hellebrekers; Van Weeren (2010) os 

animais apresentaram uma queda nos escores de dor a partir do segundo dia pós-

cirúrgico, somando cerca de quatro pontos nos dias dois e três e chegando a 

aproximadamente um ponto no último dia de avaliação, o que se assemelha a este 

estudo, onde os escores de dor no segundo e no último dia de avalição correspondem à 

aproximadamente quatro e dois pontos, respectivamente. Sendo assim, pode-se 

observar que menores escores de dor são observados a partir do terceiro dia após o 

procedimento cirúrgico, que pode ser explicado pelo restabelecimento das condições 

fisiológicas dos animais.  

A taxa de sobrevivência pós-operatória dos animais avaliados neste estudo foi de 

81,8%. Dois animais (18,2%) vieram a óbito durante período de avaliação pós-operatória 

(FIGURA 2) e apenas um, dos onze animais avaliados, apresentou recidiva de síndrome 

cólica e precisou ser submetido a uma nova cirurgia gastrointestinal (ANIMAL 9 – 

FIGURA 2), contradizendo o estudo feito por Tinkeret al, (1997a,b) onde diz que animais 

com histórico de síndrome cólica tem maior predisposição à ocorrência de novos 

episódios.  
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Figura 2: Média dos escores de dor dos cavalos antes e após à celiotomia exploratória, que vieram à óbito 
durante o período de avaliação. 

 

 O animal 3 destacou-se dos demais animais do estudo, por demonstrar escore de 

dor bem superior à média da avaliação geral. Esse animal apresentou quadro de 

insuficiência renal aguda prévia ao procedimento cirúrgico não apresentando diurese 

mesmo após fluidoterapia de choque. Em casos como esse é indicado a utilização de 

anti-inflamatórios não esteroidais seletivos de COX-2, visto que esses fármacos 

apresentam menos efeitos colaterais sobre o sistema renal. O fármaco de eleição foi o 

firocoxib, que apesar de ter uma potente ação analgésica, seu uso é mais indicado em 

quadros de osteoartrite (CLARK, 2006), o que possivelmente pode justificar o elevado 

grau de dor desse paciente.  

 De todos os animais do estudo, o animal 9 foi o único que apresentou recidiva de 

síndrome cólica, sendo submetido à uma segunda celiotomia exploratória três dias após 

a primeira cirurgia. Apesar de apresentar um quadro crítico de torção de intestino 

delgado após o primeiro procedimento cirúrgico, não mostrou altos escores de dor no 

período pós-operatório, demonstrando a eficácia do protocolo analgésico adotado após o 

procedimento. 

 Além disso, esse animal em particular se mostrou resistente à dor, visto que seu 

protocolo analgésico pós-operatório era basicamente uma associação de anti-

inflamatórios não esteroidais inibidor de COX-1, sendo utilizado o meloxicam, e, inibidor 
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de COX-2, sendo escolhido o firocoxib, que comparado a protocolos de outros animais, 

não era o mais potente.  

 Vale ressaltar que a avaliação da dor é subjetiva e não existe um parâmetro único 

que possibilita sua avaliação, sendo necessário analisar um conjunto de alterações 

fisiológicas e comportamentais. A avaliação minuciosa dessas alterações nos garante 

maior confiabilidade e segurança, porém, pode haver interferência nos resultados por 

parte do avaliador, por parte do animal, ou por parte do ambiente em relação ao animal. 

O protocolo analgésico pós-operatório adotado no referido Hospital Veterinário 

demonstrou ser eficaz no controle da dor pós-operatória destes animais, visto que os 

escores de dor se mantiveram abaixo de 50% do valor total. Estudos empregando 

diferentes escalas para avaliação da dor pós-operatória em cães realizam 

suplementação analgésica quando o escore de dor atinge 50% do valor máximo da 

escala (PEKCAN; KOC, 2010; VETTORATO; BACCO, 2011; PEREIRA, 2013). 

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se com este trabalho que as 30 horas após a celiotomia exploratória de 

cavalos com cólica, correspondem ao período mais crítico com relação à estimulação 

álgica, demonstrada pelos maiores escores de dor apresentados pelos animais, 

demonstrando a necessidade de maior atenção e cuidado por parte dos médicos 

veterinários com relação aos protocolos analgésicos e monitoramento do animal, 

visando o bem-estar e melhor recuperação dos pacientes. 

A escala de dor utilizada no presente estudo se mostrou de fácil e rápida 

aplicação, sendo viável sua utilização na clínica médica equina, para a monitoração mais 

eficiente da dor visceral pós-operatória. 
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO LACRIMAL DE CÃES SEDADOS COM 

ACEPROMAZINA E MORFINA E ANESTESIADOS COM PROPOFOL E ISOFLURANO 

 

Acadêmicos: Jhenyfer Ferreira de Souza e Marina Maria Dias  
Orientadora: Profa. Dra. Vanessa Guedes Pereira 
 
RESUMO 
O aparelho lacrimal exerce um importante papel sobre a manutenção da produção da 
lágrima e função do bulbo ocular, além de prevenir infecções virais e bacterianas 
oftálmicas. Alguns fármacos anestésicos possuem efeitos farmacodinâmicos que 
implicam na alteração da dinâmica ocular, podendo influenciar no diâmetro pupilar, na 
posição do globo e na produção lacrimal. Em pacientes anestesiados, sabe-se que sua 
produção lacrimal decresce drasticamente, sendo assim necessária a proteção de suas 
córneas com aplicação de lubrificantes tópicos ou mantendo as pálpebras 
fechadas.Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção lacrimal em cães 
sedados com acepromazina e morfina e anestesiados com propofol e isoflurano, 
submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos no Hospital Veterinário da Faculdade 
Univértix. Para isso, 8 cães foram submetidos ao Teste Lacrimal de Schirmer no olho 
direito no momento basal,15 minutos após a sedação, 15 minutos após a indução e 40 
minutos após a anestesia inalatória. Todos os animais avaliados apresentaram valores 
normais de produção lacrimal no período basal, em média 23,5±4,7mm/min. Foi 
constatado que, após a MPA, houve redução da produção lacrimal (14,62 ± 8,6 
mm/min), sendo significativamente diferente do tempo basal após a indução (6,5±6,3) e 
anestesia inalatória (7,5±5,9). Concluiu-se que o uso de acepromazina e morfina na 
medicação pré-anestésica em cães promove a redução da produção lacrimal, que é 
intensificada pela anestesia geral com propofol e isoflurano, demonstrando a importância 
da proteção da córnea durante a anestesia geral, por meio de medidas profiláticas.  
 

Palavras-chave: Teste de schirmer; sedação; anestesia geral.  
Linha de pesquisa: Clínica e cirurgia animal – Anestesiologia veterinária 

 

1. INTRODUÇÃO 

O olho é um órgão complexo que possui função visual, a qual fornece 

informações do meio externo ao animal. É composto por estruturas altamente 

especializadas e o aparelho lacrimal, um dos componentes mais significativos, o qual 

ajuda na manutenção da homeostase (LAUS et al., 1995).  

A manutenção e o funcionamento da córnea, bem como da câmara anterior do 

bulbo ocular e estruturas a ele ligadas, se faz por meio do fornecimento adequado de 

fluido lacrimal, funcionando como uma superfície de refração. Tem como principal 

função, lubrificar e nutrir a córnea e pálpebras, removendo detritos e distribuindo 

leucócitos na superfície ocular (PONTES et al., 2010).  

O filme lacrimal é essencial na integridade e manutenção da superfície ocular 

(PIRES, 2015), o qual é constituído por três camadas: a camada externa lipídica, 
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camada intermediária aquosa e camada interna mucosa (GUSSONI&BARROS,2003). 

No cão, as principais glândulas produtoras da porção aquosa são glândula lacrimal 

principal e glândula da terceira pálpebra (LIMA, 2008).  

Alguns fármacos anestésicos possuem efeitos farmacodinâmicos que implicam na 

alteração da dinâmica ocular, podendo influenciar no diâmetro pupilar, na posição do 

globo e na produção lacrimal. Tendo dessa forma, um conhecimento de grande 

importância tanto para o anestesista quanto para o oftalmologista veterinário 

(MADRUGA, 2015). O propofol faz parte dessa listagem de fármacos, sendo este um 

anestésico de curta duração, intravenoso, não barbitúrico, o qual é adequado não 

somente para a indução, mas como para manutenção da anestesia geral (MALTA, 

AMÊNDOLA, BARBOSA, OHARA, 1997). 

Como o cão é considerado uma das espécies domésticas mais suscetíveis a 

ocorrência de afecções oculares, o Teste Lacrimal de Schirmer é de vital valor no auxílio 

de diferentes diagnósticos, sendo realizado rotineiramente (CARVALHO, COSTA, 

KRAUSE, DUTRA, 1992). 

A avaliação da produção lacrimal, por meio do Teste Lacrimal de Schirmer, é 

importante para a manutenção da integridade da córnea de pacientes sob anestesia 

geral. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção lacrimal em cães 

adultos, sedados com acepromazina e morfina e anestesiados com propofol e isoflurano, 

submetidos à cirurgias eletivas no Hospital Veterinário da Faculdade Univértix, 

relacionando os efeitos desses fármacos sobre a produção lacrimal durante o 

procedimento cirúrgico, avaliando-se o risco de lesões na córnea no 

períodotransoperatório.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Anatomia do bulbo ocular e seus anexos 

Todas as estruturas que compõem o aparelho visual são de extrema importância, 

não tendo como discriminar nenhuma delas, pois todas contribuem para que se tenha 

uma boa visão. Cada componente desse sistema tem uma importante participação em 

colocar o organismo em contato com o meio externo, por meio do mecanismo de 

formação da imagem, o qual tem sido cada vez mais demonstrado pelos avanços 

médicos, pelo tempo e sua evolução (FEITOSA, 2014). 

O olho é um órgão cuja principal função é focalizar e permitir a passagem de luz 

até a retina fotossensível. Localiza-se em uma cavidade denominada órbita, a qual tem 
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formato de cone e aloja o bulbo ocular e seus anexos (glândulas e músculos), além de 

outras estruturas. A artéria oftálmica externa, a qual deriva da artéria maxilar passando 

ventralmente pela órbita, é responsável pela principal irrigação do olho. Existem três 

túnicas que constituem o olho, sendo elas dispostas respectivamente em camada 

externa (túnica fibrosa), camada média (túnica vascular) e camada interna (túnica 

nervosa) (LEITE, OLIVEIRA, BARALDI-ARTONI, 2013). 

As estruturas que protegem e movem o bulbo do olho incluem esclera, limbo, 

córnea, corpo ciliar, íris, humor aquoso, humor vítreo, retina, disco óptico, nervo óptico, 

cristalino, pálpebra, conjuntiva, músculos extraoculares e aparelho lacrimal (LEITE, 

OLIVEIRA, BARALDI-ARTONI, 2013). 

O aparelho lacrimal é importante para a manutenção da função do bulbo ocular, 

pois — além da produção e manutenção da lágrima, da preservação do ambiente 

homeostático do filme lacrimal — previne infecções virais e bacterianas oftálmicas, e 

promove uma superfície óptica regular para refração da luz (FONZAR, 2014). 

Como constituição do aparelho lacrimal, inclui-se a glândula lacrimal e seus 

ductos, lago lacrimal, saco lacrimal e ducto naso-lacrimal. Sendo que essa glândula 

possui uma coloração vermelho claro ou rósea, e possui um formato lobulado e 

achatado, localizando-se entre o bulbo ocular, ligamento orbitário e processo zigomático 

do osso frontal (FEITOSA, 2014). 

Os ductos excretores podem existir em quantidade de três a cinco, sendo que são 

esvaziados dentro do fórnice superior. Existe uma glândula lacrimal considerada 

acessória, a qual é denominada glândula nictitante, sua secreção flui sobre a córnea até 

o ângulo medial do olho,acumulando-se posteriormente no lago lacrimal (FEITOSA, 

2014). 

O filme lacrimal consiste em um fluido trilaminar com componentes lipídico, 

aquoso e mucoso. Sua camada mais externa é denominada camada lipídica, a qual 

contém lipídios que são produzidos pelas glândulas tarsais da pálpebra, cuja secreção 

impede a evaporação rápida da lágrima por meio da manutenção do filme lacrimal 

(GUSSONI & BARROS, 2003). A porção média, conhecida também como camada 

aquosa, é produzida principalmente pela glândula lacrimal principal e pela glândula da 

terceira pálpebra, sendo a fase mais espessa da lágrima. Já a camada mais posterior ou 

camada mucosa aumenta o tempo de contato entre o epitélio corneano e a lágrima, e é 

produzida pelas células caliciformes da conjuntiva (GUSSONI & BARROS, 2003). 
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A camada mucosa no cão tem uma maior densidade no fórnice conjuntival. A 

mucina fornece uma superfície ocular opticamente lisa, por meio do preenchimento de 

qualquer irregularidade da superfície corneana e também aprisionamento de bactérias e 

várias partículas estranhas (RORIG, 2009). 

O filme lacrimal é de extrema importância para que haja a manutenção da 

transparência da córnea, além de funcionar como superfície de refração, oque promove 

sua nutrição e lubrificação. O fornecimento adequado deste fluido é que garante a 

integridade e manutenção da córnea e a função normal do olho, e o mau funcionamento 

do sistema lacrimal pode levar a uma desidratação do epitélio da córnea, conjuntiva, 

estroma, além de inflamação secundária (PONTES et al., 2010; CONCEIÇÃO et al., 

2011). 

O funcionamento normal do filme lacrimal depende da produção contínua de 

lágrimas basais. Em resposta ao frio, ao vento, à luz ou a outros irritantes, é que 

ocorrem as lágrimas reflexas (GROSS & PABLO, 2015). 

 

2.2. Influência de fármacos sedativos e anestésicos gerais sobre a produção 

lacrimal 

A elaboração de um protocolo anestésico seguro nos períodospré, trans e pós-

operatório envolve a escolha apropriada de agentes sedativos, analgésicos e 

anestésicos (GROSS & PABLO, 2017). 

Afim de evitar lesões oftálmicas, deve-se atentar às condições clínicas do animal, 

bem como, a familiaridade com a fisiologia oftálmica e os efeitos promovidos pelos 

medicamentos, considerando suas interferências sobre a pressão intraocular (PIO), 

tamanho da pupila, posição do bulbo ocular e produção lacrimal.Nesse contexto, sabe-

se que a produção de lágrimas diminui durante a anestesia geral em diversas espécies, 

o que pode ocasionar lesões corneais (GROSS & PABLO, 2017). 

A técnica de anestesia geral mais utilizada é a anestesia injetável, principalmente 

pelo seu baixo custo quando comparada à inalatória, pois não exige investimento na 

aquisição de aparelhos, além de menor poluição do ambiente (SOUZA et al., 2003). 

Porém essa técnica apresenta algumas desvantagens como contraindicação em animais 

com comprometimento da função renal ou hepática, bombas de infusão e necessidade 

de cateterização de um acesso venoso (OLIVEIRA, OLESKOVICZ, MORAES, 2007).  

Em humanos, a anestesia geral intravenosa vem sendo bem empregada devido 

apresentar efeitos mais específicos e em animais, apesar da anestesia inalatória ser 



29 
 

indicada em algumas situações, ainda há uma grande demanda por um protocolo 

venoso seguro em procedimentos cirúrgicos de curta e longa duração (PIRES, 

CAMPELLO, FARIA, GUEDES, 2000).  

Em pacientes anestesiados, sabe-se que a produção lacrimal decresce 

drasticamente, sendo assim necessária a proteção de suas córneas com aplicação de 

lubrificantes tópicos ou mantendo as pálpebras fechadas (PONTES et al., 2010).  

A redução de produção da porção aquosa da lágrima pode ocorrer em 

decorrência ao uso de anestésicos locais e gerais, anticolinérgicos e fenotiazínicos 

(RUIZ, 2017). Durante a anestesia, há uma redução da produção tanto em lágrimas 

basais quanto reflexas. Essa diminuição de lágrimas pode ocorrer devido à depressão 

das vias autônomas a quais são responsáveis por essa produção. Durante a anestesia 

geral, a produção de lágrimas diminui em diversas espécies, como humanos, cães, 

equinos e outros (GROSS & PABLO, 2017).  

Fármacos da classe dos fenotiazínicos, como a acepromazina, são amplamente 

utilizados na medicina veterinária para promover sedação, bem como, reduzir a 

quantidade de anestésicos gerais necessários para a indução e manutenção da 

anestesia (RODRIGUES JÚNIOR, ASSIS, MONTEIRO,2007; GOMES et al., 2011).No 

entanto, esses fármacos não promovem analgesia, sendo por esse 

motivofrequentemente associados a opioides, promovendo melhores efeitos quando 

comparado ao uso isolado dos fármacos (MONTEIRO et al., 2009; SANTOS et al., 

2013). 

O uso de acepromazina intramuscular na dose de 0,1 mg/kg em cães está 

associado à redução da produção lacrimal, a qual apresenta maior intensidade quando 

associado ao tramadol (SANTOS et al., 2013). Esse resultado também foi observado 

com o uso de acepromazina na dose de 0,2 mg/kg intramuscular em gatos, sendo 

observado redução da produção lacrimal até 25 minutos após a administração 

(GHAFFARI, MALMASI, BOKAIE, 2010).  

Obutorfanol, quando associado àxilazina, pode provocar leve diminuição da 

produção lacrimal, é um derivado sintético da morfina. Essa diminuição também pode 

ocorrer devido ao uso de morfina quando administrada via intramuscular na dose de 

1mg/kg (RUIZ, 2017). Também foi constatado que o butorfanol, quando utilizado 

isoladamente, exerce uma redução da produção de lágrimas. A associação de 

medetomidina/butorfanol via intravenoso ou medetomidina/buprenorfina também leva a 

uma diminuição da produção lacrimal em cães (GROSS & PABLO, 2017). 
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Já opropofolé um anestésico utilizado não somente para a indução, mas também 

para manutenção da anestesia geral. É um anestésico intravenoso, não barbitúrico e de 

curta duração (MALTA, AMÊNDOLA, BARBOSA, OHARA, 1997). É considerado um 

agente hipnótico e que possui pH neutro, sendo disponível em emulsão de óleo em 

água. Sua utilização pode ser para manutenção da anestesia de forma contínua ou em 

dose única. Suas características importantes na anestesia se dão pelo fato de ser um 

fármaco que possui um rápido início e uma recuperação suave. Além de não possuir 

efeito cumulativo após várias aplicações (CORTOPASSI, HOLZCHUH, FANTONI, 2000).  

Uma diminuição da pressão intraocular (PIO) pode ser observada nas anestesias 

gerais, sabendo-se que a intubação traqueal e a máscara laríngea são procedimentos 

que elevam a PIO (MALTA, AMÊNDOLA, BARBOSA, 1997). O propofol e os fármacos 

barbitúricos tendem a diminuir a pressão sanguínea e a pós-carga, além de causar 

relaxamento da musculatura extraocular, o que promove uma diminuição do humor 

aquoso decorrente de um aumento da drenagem (CARARETO et al., 2007). A indução 

anestésica em cães com diferentes doses de propofol promove a elevação da PIO, 

sendo que, após a intubação, os valores basais se mantêm (MADRUGA, 2015). Além 

disso, o propofol é o fármaco considerado como agente hipnótico mais utilizado, estando 

associado a analgésicos opioides de ultracurta duração, cetamina e lidocaína 

(OLIVEIRA, OLESKOVICZ, MORAES, 2007).  

Já o isoflurano, é um anestésico inalatório seguro e eficaz, além de possuir uma 

potência anestésica média e uma rápida indução e recuperação (CRUZ, 2016). 

Durante a anestesia inalatória, com duração de uma a quatro horas utilizando 

isoflurano e desflurano, a produção lacrimal diminui significativamente, entretanto se 

normaliza logo após a recuperação, não havendo diferença entre o período de duração 

dos procedimentos. Já em procedimentos em que foi utilizado sevoflurano durante 30 

minutos, observou-se a diminuição da produção lacrimal em cães, após o uso de 

acepromazina ou morfina como medicação pré-anestésica. Também foi observada uma 

redução delaapós a administração de acepromazina via intramuscular em coelhos 

(GROSS & PABLO, 2017). 

Em geral, os anestésicos afetam a pressão intraocular pela ação direta sobre o 

diencéfalo, contribuindo ou impedindo a produção do humor aquoso, relaxando ou 

contraindo o músculo orbicular e os músculos extraoculares ou, além disso, de forma 

indireta, por meio dos efeitos sobre os sistemas cardiovascular e respiratório 

(CASTOLDI, PAOLOZZI, MATTOS JUNIOR, 2013). 
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2.3. Importância da proteção da córnea durante o procedimento cirúrgico 

Algumas causas adicionais podem ser resultantes de uma diminuição da 

produção lacrimal, tais como: hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, 

déficits neurológicos, infecção, remoção da glândula da terceira pálpebra, trauma, 

medicamentos habitualmente utilizados (sulfa, sedativos, opioides) e anestesia geral 

(CHANDLER, WOERDT, PRITTIE, CHANG, 2013).  

A redução da produção lacrimal induzida pela anestesia pode gerar 

consequências clínicas importantes nos pacientes. Durante a anestesia geral, quando 

não ocorre a lubrificação adequada da córnea, pode gerar um quadro de ulceração 

corneal. Embora em alguns casos, o trauma também exerça esse papel, a causa mais 

comum é devido à exposição da córnea e secagem dela durante o procedimento 

(HERRING, PICKETT, CHAMPAGNE, MARINI, 2000). 

A redução na produção lacrimal pode continuar durante 24 horas após a cirurgia, 

sendo recomendado a aplicação contínua de um lubrificante tópico (CAPLAN, YU-

SPEIGHT, 2015). 

Independentemente da idade e sexo do animal ou da duração da anestesia, é 

importante lubrificar a córnea durante e após o procedimento cirúrgico. Gross & Pablo 

(2017) recomendam a lubrificação ocular em cães a cada 90 minutos durante a 

anestesia geral. Sendo assim, em pacientes que possuem KCS, é fundamental a 

atenção do veterinário, visando tomar medidas preventivas ao fazer combinações de 

drogas que causem esse efeito, uma vez que sua produção de lágrimas já é reduzida, o 

que pode levar a uma maior desidratação da córnea (KOMNENOU, KAZAKOS, 

SAVVAS, THOMAS, 2013). 

 

2.4. Teste de Schirmer 

O teste lacrimal de Schirmer é um método para a mensuração da lágrima reflexa 

de forma quantitativa, que são produzidas pelas glândulas lacrimais e nictitante. Essa 

medida é feita utilizando-se tiras específicas que, quando em contato com o saco 

conjuntival e a superfície ocular, estimulam a produção de lágrimas por meio do 

blefaroespasmo (AMARAL, CHAVES, VIANA, PALHARES, 2015). 

O cão é uma das espécies domésticas mais suscetíveis à ocorrência de afecções 

oculares, com isso esse teste acaba sendo muito conhecido na clínica de pequenos 

animais e, consequentemente, vital para o estabelecimento de diferentes diagnósticos, 
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sendo realizado rotineiramente (CARVALHO, COSTA, KRAUSE, DUTRA, 1992). O 

Teste Lacrimal de Schirmer (TLS) pode ser utilizado atualmente em todas as espécies, 

por seu uso prático e diagnóstico rápido. Esse teste tem como função, avaliar a 

produção lacrimal durante um minuto com o uso de uma tira de papel filtro milimetrada, 

encontrada comercialmente para esse uso específico, devendo ser realizado antes da 

manipulação excessiva do olho e órbita, pois ela estimula o lacrimejamento reflexo 

(CHICHARO, BOGOSSIAN, CARVALHO, ALVES, 2010). 

O mesmo procedimento pode ser realizado de duas formas. Na primeira, no TLS I 

é utilizado apenas a tira de papel sem qualquer uso prévio de colírios ou anestésicos 

locais, obtendo assim o valor da secreção lacrimal reflexa e basal. Em seguida, no TLS 

II, é feito uso de anestésico tópico antes da mensuração lacrimal, tendo apenas o valor 

da secreção lacrimal basal (KLEINER, 2003).Alguns fatores podem interferir no seu 

resultado, tais como: posição da cabeça e da fita, iluminação, umidade e temperatura do 

ambiente (MARTINS & GALERA, 2011). 

Para a avaliação da produção lacrimal são utilizadas tiras de papel absorventes 

embaladas estéreis, em pares, que devem ser inseridas no saco conjuntival inferior com 

uma dobra de 5mm, durante o tempo indicado. Após sua remoção, deve-se realizar 

imediatamente a leitura da parte umedecida pela lágrima (PONTES et al., 2010). O valor 

considerado como normal, varia de 15 a 20mm/minuto (PIGATTO et al., 2007). 

 

3. METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado no HospitalVeterinário da Faculdade Univértix, 

durante o período de marçoa maio de 2019.  

Foram selecionados8 cães, adultos, pesando em média 18,4±9,2Kg,de diferentes 

raças e ambos os sexos, classificados como pacientes ASA I (aparentemente hígido) e 

ASA II (doença sistêmica leve), de acordo com a classificação da Sociedade Americana 

de Anestesiologia, com indicação de procedimentos cirúrgicos eletivos.  

Os animais foram previamente submetidos à avaliação clínica oftálmica, não 

sendo detectada, nenhum tipo de alteração. Também apresentaram normalidade do 

hemograma e exame bioquímico que incluiu a dosagem de alanina aminotransferase 

(ALT), aspartato transaminase (AST) e fosfatase alcalina (FA). Além disso, também 

apresentaram normalidade do exame renal, no qual foi avaliada a dosagem de ureia e 

creatinina.   
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Foi confeccionado, para cada paciente, uma ficha de avaliação contendo alguns 

dados de identificação, como: nome, raça, peso e idade. Também foi anotado o 

procedimento cirúrgico ao qual o animal foi submetido, a data e a temperatura do bloco. 

Todos os animais foram sedados com Morfina (1%) na dose de 0,5mg/kg 

associado a acepromazina (0,2%) na dose de 0,05mg/kg, por via intramuscular. A 

indução anestésica foi realizada compropofol(1%) na dose de 6mg/kg,intravenoso. 

Posteriormente, os animais foram intubados e a manutenção anestésica foi realizada 

com isoflurano, diluído em 100% de oxigênio. 

Após o início da anestesia inalatóriae durante o procedimento cirúrgico, todos os 

pacientes foram mantidos em decúbito dorsal e foi avaliada a produção lacrimal do olho 

direito de cada animal. 

A mensuração da produção lacrimal foi realizadapor meio do Teste Lacrimal de 

Schirmer, com tiras estéreis milimetradas, padronizadas em 5mm de largura por 60mm 

de comprimento da marca Ophtalmos® (FIGURA 1).  

 

 

Figura 1:Teste Lacrimal de Schirmer da marca Ophthalmos®. A- Embalagem do teste. B- Tiras estéreis 

para realização do teste, dentro do envelope. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A tira foiremovida do envelope sendo realizado uma dobra de 0,5cm na borda 

previamente marcada. Após esse procedimento,ela foi inserida ao lado do saco 

conjuntival inferior do olho direito do paciente. Foi cronometrado um minuto após a 

colocação da fita e, durante este tempo,as pálpebras do olho examinado permaneceram 

fechadas manualmente. Posteriormente, a fita foi então retirada para a leitura da parte 

que ficou úmida pela lágrima (FIGURA 2). 

A B 
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Figura 2:Realização do Teste Lacrimal de Schirmer. A- A imagem mostra a tira fora do envelope, com 
uma borda previamente marcada. B- Colocação da tira no saco conjuntival inferior do olho direito do 
animal. C- Leitura da parte que ficou úmida pela lágrima, após a retirada da tira. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Foi realizado o TLS I, no qual não se faz uso de nenhum tipo de colírio ou 

anestésico local e os momentos para avaliação da produção lacrimal foram 

estabelecidos da seguinte forma (FIGURA 3): antes da sedação (T1), 15 minutos após a 

sedação (T2), 15 minutos após a indução (T3) e 40 minutos após a anestesia inalatória 

(T4).  

 

Figura 3: Fluxograma de realização do TLS I antes, durante e depoisdo procedimento cirúrgico em 
cães, realizado no Hospital Veterinário da Faculdade Univértix. 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os dados obtidos durante a avaliação foram relatados nas fichas de avaliação de 

cada paciente (ANEXO 1), nas quaisestão descritas informações sobre o animal, os 

resultados do TLS, o procedimento realizado e a temperatura do bloco cirúrgico. 

A B C 
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Foi realizado a avaliação da normalidade dos dados por meio de teste de Shapiro-

Wilk. Posteriormente, os dados foram a análise de variância (ANOVA) e, como houve 

diferença entre os grupos, foi aplicado o teste de Tukey. Foi utilizado o programa 

estatístico Sigma Plot 12.0, adotando um grau de significância de 5%. 

O efeito dos fármacos sobre a produção lacrimal ao longo do tempo foi analisado 

por regressão linear, adotando um grau de significância de 1%. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da produção lacrimal nos momentos basais, após a sedação, 

indução e manutenção da anestesia e após a recuperação anestésica, estão 

apresentados na tabela 1. Na figura 4, estão apresentadas as médias da produção 

lacrimal e a diminuição linear ao longo do tempo. 

 

 

Tabela 1: Média e desvio padrão da produção lacrimal de cães sedados com morfina e acepromazina e 
anestesiados com propofol e isoflurano. 

 T1  T2 T3 T4 

Produção 
Lacrimal  

   23,5±4,7 A   14,62±8,6AB 

 

    6,5±6,3 B      7,5±5,9 B 

Fonte: Elaborado pelos autores 
Letras iguais não houve diferença estatística de acordo com o teste de Tukey. 

 

Figura 4:Média (quadrado)tendência (linha reta) (p<0,01) da produção lacrimal de cães sedados com 
acepromazina e morfina e anestesiados com propofol e isoflurano. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Agentes anestésicos gerais fazem com que haja uma diminuição do volume da 

lágrima em caninos, felinos e equinos, a qual pode ser mensurada por meio do Teste 

Lacrimal de Schirmer (TLS). Apenas animais que se apresentaram dentro do valor de 

referência foram selecionados para o presente estudo, visando descartar uma possível 

Ceratoconjuntivite Seca (KCS) pré-existente, uma vez que ela pode influenciar no 

resultado do teste devido ao animal apresentar baixa produção lacrimal. Todos os 

animais avaliados apresentaram valores normais de produção lacrimal, em média 

23,5±4,7mm/min, mensurada através do TLS I. Esse resultado corrobora os deKleiner 

(2003) e Chandler, Woerdt, Prittie, Chang (2013),que relataram serem considerados 

valores normais entre 15 e 25mm/min. 

No presente estudo, foi utilizado como medicação pré-anestésica morfina e 

acepromazina em associação, pois este é o protocolo mais utilizado na rotina anestésica 

do Hospital Veterinário. Foi realizado o TLS I quinze minutos após a sedação (T2), no 

qual observou-se redução da produção lacrimal em toda a população de estudo, 

resultando em 14,62±8,6mm/min, o que equivale a uma redução de 62%. Esse resultado 

foi semelhante ao relatado por Ponteset al. (2010), que observaram produção lacrimal de 

14,6±5,0 no olho direito de cães sedados com 1mg/kg de clorpromazina intravenoso.  

Dodam, Branson, Martim (1998), também observaram a redução da produção 

lacrimal com o uso da associação de fenotiazínicos e opioides em 68%, semelhante ao 

observado no presente estudo, cuja redução lacrimal foi de 62%. Esses autores também 

observaram que a utilização de benzodiazepínico e α2 agonista,associado ao butorfanol, 

reduz a produção lacrimal em 80 e 33%, respectivamente. 

Redução da produção lacrimal também foi observado por Santos et al. (2013) e 

Ruiz (2017)após a utilização de tramadol e acepromazina em cães. Segundo os autores, 

em alguns estudos, foram relatados sua reduçãoapós a aplicação de morfina por via 

intramuscular, quando comparada aos valores basais. Além disso, segundo Madruga 

(2015), a combinação acepromazina e hidromorfina também pode reduzir o diâmetro 

pupilar e a PIO em cãesassim como a morfina. Porém nessa espécie, o tramadol não 

exerce nenhum efeito que reduza esses parâmetros. 

Após a indução anestésica (T3), a produção lacrimal foi em média 

6,5±6,3mm/min, diferindo-se significativamente dos valores basais, corroborando Gross& 

Pablo (2017) relatam que a utilização de anestesia geral está associada à diminuição da 

produção lacrimal em humanos, cães e equinos. 
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Neste estudo, o teste de Schirmerapresentou redução após a indução anestésica, 

e este resultado foi semelhante ao encontrado por Pontes et al.(2010) após a indução 

anestésica com propofol (2,4±3,1mm/min). Além disso, esses autores também 

observaram que a indução anestésica com propofol ou com tiopental 

(3,4±3,6mm/min)reduz significativamente a produção lacrimal em comparação ao 

momento basal, mas não diferem entre si. 

Após a indução anestésica (T3), foi observado,por meio do Teste de Schirmer, 

que o animal da raça pitbull, macho, 2 anos, pesando 30kg, apresentou produção 

lacrimal consideravelmente baixa, chegando a 1mm/min, o que é extremamente 

prejudicial, visto que essa diminuição elevada pode lesionar a córnea, sendo necessário 

maior atenção e cuidado com este paciente no pós operatório.  

Madruga (2015) observou que o remifentanil associado ao propofol ou ao 

isoflurano, em cães, também promoveu redução desse parâmetro, sendo mais 

significativa quando associado ao propofol.  

Quarenta minutos após o término da anestesia geral inalatória com isoflurano, a 

produção lacrimal dos animais continuou baixa, sendo em média 7,5±5,9mm/min,o que 

equivale a uma redução de cerca de 32% dos valores basais, diferindo-se 

significativamente entre T1 e T2. Esse resultado é semelhante ao estudo realizado por 

Shepardet al. (2011), em que foi relatado que isoflurano e desflurano também promovem 

influência sobre a produção lacrimal em cães, fazendo com que haja uma diminuição 

dela. 

Segundo Grixtiet al. (2013) e Gross & Pablo (2017), a depressão na formação da 

lágrima durante aanestesia pode ser devido àsupressão das vias autônomas nas 

glândulas lacrimais responsáveis pela produção lacrimal e a redistribuição do filme 

lacrimal na superfície ocular, o que, de acordo com Shepardet al. (2011), independe da 

duração do procedimento cirúrgico e do tipo de anestésico utilizado.  

Durante o procedimento cirúrgico e o tempo em que foram realizadas as 

avaliações, foi observada progressiva redução da produção lacrimal, e o tempo de 

duração da anestesia não influenciou na reversão desse parâmetro, visto que a grande 

maioria dos animais apresentaramretorno gradualda produção de lágrimas evidenciado 

emT4, que foi realizado 40 minutos após o fim da anestesia inalatória, o que corrobora 

os estudos de Komnenou, Kazakos, Savvas, Thomas (2013).  

Além disso, esses autores relatam que é de extrema importância o uso de 

lubrificantes oftálmicos durante e após o procedimento, independentemente dos fatores 
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relacionados. Gross & Pablo (2017) também sugerem a lubrificação ocular em cães e 

equinos, sendo que, em cães, essa lubrificação é recomendada a cada 90 minutos 

durante a anestesia geral. Segundo Komnenou, Kazakos, Savvas, Thomas (2013), em 

animais com KCS essas medidas profiláticas devem ser aplicadas de forma rigorosa,já 

que tanto o uso da medicação pré-anestésica quanto a anestesia diminuem ainda mais a 

produção lacrimal. 

Segundo Ponteset al. (2010), o decúbito em que o animal se encontra pode 

exercer importante influência sobre a produção de lágrima, ocorrendo uma diminuição no 

olho contralateral ao decúbito, quando o animal é colocado em decúbito lateral 

esquerdo. Isso se explica pelo fato de a pálpebra do olho esquerdo permanecer fechada, 

o que o mantém úmido, ao contrário do olho direito, o qual fica exposto à uma 

desidratação devidoao fato de permanecer aberta. Entretanto, no presente estudo, foi 

mensurada apenas a produção lacrimal do olho direito, visto que os animais eram 

mantidos em estação nos momentos antes da cirurgia e em decúbito dorsal durante o 

procedimento cirúrgico. De acordo com Chandler, Woerdt, Prittie, Chang(2013), não há 

diferença estatística observada entre o olho direito e esquerdo dos pacientes, visto que 

estes permaneceram em decúbito dorsal durante todo o procedimento cirúrgico 

Além disso, observou-se que sexo e idade dos pacientes não possuem relação 

com a produção lacrimal, pois eles não apresentaram diferenças entre si no teste de 

Schirmer. 

Segundo Martins e Galera (2011), a temperatura do ambiente pode interferir na 

produção lacrimal e no Teste de Schirmer, porém, neste estudo, não houve influência 

nos resultados, visto que a temperatura do bloco cirúrgico permaneceu a mesma, sendo 

16ºC, em todos os procedimentos. 

Segundo George, Abraham, George (2017), as complicações oftálmicas após a 

anestesia geral são muito comuns, podendo estar relacionadas a diversos fatores como 

o uso defármacos anestésicos, equipamentos cirúrgicos, lesão durante o procedimento 

e, até mesmo, por fechamento incorreto da pálpebra.  

Durante a anestesia geral, a complicação oftalmológica de maior ocorrência é a 

abrasão da córnea (GEORGE, ABRAHAM, GEORGE, 2017). White &Crosse (1998) 

relatam que essa pode ser uma das causas de dor e sofrimento para o paciente no pós-

operatório e que alguns métodos podem ser úteis para sua prevenção, tais como, 

fechamento manual adequado das pálpebras e/ou uso de pomadas oftálmicas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os resultados obtidos neste estudo, podemos concluir que o uso de 

acepromazina e morfina na medicação pré-anestésica em cães promove a redução da 

produção lacrimal, que é intensificada pela anestesia geral com propofol e 

isoflurano.Sendo assim, ressaltamos a importância do uso da lubrificaçãoda córnea e 

conjuntiva, utilizando medidas preventivas, afim de evitar danos pós cirúrgicos.  
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UTILIZANDO TRÊS MÉTODOS INDIRETOS 

Acadêmicos: Daniel Soares Corrêa Gardone e Vanessa Lopes de Souza 
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RESUMO 
A transferência de imunidade passiva através da ingestão do colostro é indispensável 
para sobrevivência dos bezerros, uma vez que a placenta dos bovinos não permite a 
passagem de anticorpos maternos. Existem diferentes métodos laboratoriais para 
avaliação da colostragem. Seja de forma direta ou indireta, eles têm a finalidadede 
estabelecer os valores séricos de imunoglobulinas em recém-nascidos. Levando em 
consideração a importância da transferência de imunidade passiva para sobrevivência 
dos bezerros, o objetivo deste trabalho foi determinar a qualidade do colostro e a 
eficiência de colostragem através do refratômetro de Brix, refratômetro de proteínas e 
atividade sérica da gama glutamil transferase (GGT). Neste experimento foram utilizados 
12 bezerros recém-nascidos mestiços.41,66% das amostras de colostro apresentaram 
valores entre 21 e 30% de Brix, 50% delas valores acima de 30% de Brix e 8,44% abaixo 
de 21 % de Brix. Em relação à avaliação da transferência de imunidade passiva por meio 
do refratômetro de proteínas, 16,66% (2) dos animais apresentaram valores abaixo de 
5,2g/dL, sendo portadores de falha na transferência de imunidade passiva (FTIP). 
Utilizando o refratômetro de Brixa FTIP foi encontrada em33,33% (4) das amostras, as 
quais apresentaram valores abaixo de 8,4% de Brix. Por fim aavaliação da atividade 
sérica da gama glutamil transferase mostrou que apenas 8,44% (1) das amostras 
apresentou FTIP, com valor abaixo de 200U/l.  
 
PALAVRAS-CHAVE:Bovinos; colostro; imunoglobulinas. 

LINHA DE PESQUISA: Produção e reprodução animal 

 

1. INTRODUÇÃO 

A atividade leiteira está presente em todos os países do mundo, tendo grande 

importância, sobretudo, nos países em desenvolvimento e em sistemas de agricultura 

familiar. O leite, além de ser fonte de alimento, gera empregos e renda para 

população(JUNG e MATTE JÚNIOR, 2016). Em 2016, oBrasil produziu 33,62 bilhões de 

toneladas de leite, sendo o quarto maior produtor mundial(EMBRAPA, 2018). 

Dentro do sistema de produção de leite, grande parte das despesas está 

diretamente relacionada à criação de bezerros. Das mortes que acontecem até um ano 

de idade, cerca de 75% ocorrem durante o período neonatal no primeiro mês de vida e 

estão relacionadas a quadros de septicemia, diarreia, pneumonia e tristeza 

parasitária(LEONEL; MATSUNO; VERONEZI e PEREIRA, 2009; SILPER et al, 2012). 

Essas causas podem estar relacionadas àfalha na transferência de imunidade passiva, 

pois a placenta dos bovinos, apesar de conferir proteção contra determinados 
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patógenos, não permite a passagem de anticorpos maternos(COELHO,2009; SILPER et 

al, 2012). 

Nos bovinos, a transferência de imunoglobulinas maternas para o neonato 

acontece através da ingestão do colostro,que é a secreção inicial sintetizada pela 

glândula mamária dos mamíferos ao parto(FEITOSA et al, 2006).O colostro é rico em 

imunoglobulinas, possui o dobro de sólidos totais em relação ao leite, elevado teor de 

gordura, minerais, vitaminas e um baixo teor de lactose. Assim, além de ter papel 

fundamental na transferência de imunidade passiva, também é uma importante fonte de 

nutrientes para o neonato (ROCHA, 2015). 

Para uma eficiente transferência de imunidade passiva, é preciso que o animal 

receba um colostro de qualidade, em volume e no tempo adequado. Estudos mostram 

que em algumas propriedades, falhas nessa transferência acontecem em até40% dos 

bezerros nascidos (BOLZAN et al, 2010; FEITOSA, 2010). 

É possível avaliar se a transferência de imunidade passiva foi efetiva, através de 

exames laboratoriais que mensuram de forma direta ou indireta a quantidade de 

imunoglobulinas séricas do recém-nascido. O refratômetro de Brix e o refratômetro de 

proteína plasmática totalfazem uma mensuração indireta, porém confiável, uma vez que 

existe correlação entre a proteína total e as imunoglobulinas presentes no soro de 

recém-nascidos nas primeiras horas de vida (AZEVEDO et al,2015 e ROCHA, NOCITI, 

SAMPAIO e FAGLIARI, 2012). Outra forma de avaliação, é por meio da mensuração da 

atividade sérica da gamaglutamiltransferase (GGT), uma enzima que tem sua 

concentração sanguínea aumentada após a ingestão do colostro (RODRIGUES, 2012). 

Assim, considerando a importância da transferência de imunidade passiva para 

sobrevivência dos bezerros, o objetivo deste trabalho foideterminar a qualidade do 

colostro através do refratômetro de Brixea eficiência da colostragem utilizando três 

métodos indiretos: refratômetro de Brix, refratômetro de proteínas e atividade sérica da 

gamaglutamil transferase (GGT). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CRIAÇÃO DE BEZERROS 
A criação de bezerros leiteiros requer boas práticas de manejo e cuidados 

especiais, sobretudo com os animais quese encontram no período de 

aleitamento.Mesmo em fazendas leiteiras altamente tecnificadas, a criação de bezerros 
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pode gerar grandes prejuízos econômicos relacionados as elevadas taxas de morbidade 

e mortalidade dos animais (SILVA, MADUREIRA e COSTA, 2007). 

A ocorrência de enfermidades nos primeiros dias de vida pode interferir na cadeia 

produtiva de bovinos, bem como no desenvolvimento desses animais e em sua futura 

produtividade quando adultos. Bezerros que não recebem imunidade colostral em níveis 

adequados estão mais susceptíveis à ocorrência de enfermidades (20,4%) e ao óbito 

(8,3%) nos primeiros 28 dias de vida. Além disso, chegam ao desmame com peso 

abaixo da média.De acordo com o tipo de manejo, a mortalidade de bezerros de até um 

mês de idade pode variar de 3 a 30%, chegando em até 50% em algumas propriedades. 

Nessa fase, resultados de 20% de mortalidade, podem representar uma redução na 

lucratividade de até 38% (AGUSTINI NETO et al, 2010 e VARGAS JÚNIOR, 2015). 

As doenças mais comuns em bezerros neonatos são: as diarreias, onfalopatias, 

broncopneumonias e septicemias. Os agentes causadores dessas enfermidades são 

onipresentes, assim, ao saírem do útero, que é um ambiente estéril, inevitavelmente os 

bezerros são expostos ao risco de contaminação (COELHO,2009). 

A fase de criação de bezerros é a categoria que garante a expansão do rebanho e 

o melhoramento genético dentro da propriedade, devendo ser considerada um dos 

pontos mais importantes na cadeia produtiva. A ocorrência de doenças nessa fase é 

mais frequente devido às particularidades dos neonatos e podem comprometer o futuro 

econômico da propriedade, uma vez que geram despesas com tratamento, serviços 

veterinários e prejuízos nos casos de mortalidade (REIS, 2017). 

 

2.2 SISTEMA IMUNOLÓGICO DOS BEZERROS  

Os bezerros já nascem com sistema imune completamente desenvolvido, porém 

somente algumas semanas após o parto é que ele será capaz de produzir uma resposta 

de forma eficaz. Sua formação inicia-se durante a vida fetal, com o desenvolvimento dos 

órgãos linfoides primários (timo e medula óssea por exemplo) e secundários (baço e 

linfonodos).Até o décimo dia de vida a quantidade de neutrófilos é maior do que em 

adultos, no entanto, até os 150 dias de vida eles não desempenham completamente sua 

função. Esse evento não impede que haja formação de uma resposta contra antígenos, 

porém, ela será menos efetiva, maisdemorada e facilmente revertida. Ela é capaz de 

promover uma modulação da doença, mas não é efetivana prevenção da instalação de 

alguma infecção(COSTA et al, 2004 e GUERRA et al, 2017). 
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Bezerros recém-nascidos possuem uma resposta imunológica primária, 

caracterizada por ser lenta e com uma titulação de anticorpos baixa, sendo assim pouco 

eficiente. Dessa forma, para serem capazes de produzir uma resposta mais efetiva 

contra possíveis infecções nos primeiros dias de vida, esses animais são dependentes 

das imunoglobulinas maternas adquiridas passivamente através da ingestão de colostro 

(COSTA, PEIXOTO, KOHAYAGAWA e SOUZA, 2007). 

 

2.3 TRANSFERÊNCIA DE IMUNIDADE PASSIVA  

A imunização passiva é realizada através da oferta de anticorpos produzidos por 

outro indivíduo que oferece uma proteção rápida e eficaz, porém possui curta duração. 

Imunidade passiva pode ser definida como aquela que é recebida, seja de forma natural 

ou artificial. A imunidade passiva natural é obtida pela passagem de imunoglobulinas 

através da placenta ou do leite materno, já a artificial é obtida pela soroterapia 

(CREPE,2009). 

A transferência de imunidade passiva através da ingestão do colostro é 

indispensável para sobrevivência dos bezerros, uma vez que a placenta dos bovinos, é 

do tipo sindesmocorial, que impede o contato entre o sangue materno e o fetal. Apesar 

de conferir proteção contra infecções bacterianas e virais, a placenta não permite a 

passagem de anticorpos da mãe para o feto. Eles nascem agamaglobulinêmicos e com 

uma imunidade deficiente, incapaz de sintetizar anticorpos em concentração adequada 

para combater infecções, logo, dependentes dos anticorpos maternos presentes no 

colostro até que seu sistema imune se torne completamente ativo (BOLZAN et al, 2010; 

GUERRA et al, 2017 e SILPER et al, 2012). 

As imunoglobulinas são potencialmente absorvidas até as primeiras 12 horas de 

vida, e possuem uma meia-vida curta na corrente sanguínea dos bezerros recém-

nascidos. O ponto máximo de concentração sérica de imunoglobulinas é atingido às 24 

horas de vida, e sofre um decréscimo progressivo até o 30º ou 45º dia de idade, quando 

o sistema imunológico começa a produzir anticorpos de forma ativa, iniciando uma nova 

curva ascendente (SCHADE et al, 2016). 

 

2.4 COLOSTRO 

A formação do colostro inicia-se com a transferência de imunoglobulinas da 

circulação materna para secreção mamária no final da gestação em torno de cinco 
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semanas antes do parto e termina devido à ação da prolactina logo após o parto 

(TEIXEIRA, DINIZ NETO e COELHO, 2017). 

A medida que se aproxima do parto a concentração de colostro se acentua. Além 

de ser a principal forma de passagem de imunidade passiva da vaca para o bezerro, o 

colostro tem em sua composição: aminoácidos essenciais e não essenciais, ácidos 

graxos, lactose, vitaminas e minerais além das substâncias que não são nutrientes, 

como as imunoglobulinas, hormônios, fatores de crescimento, citocinas, lactoferrinas, 

nucleotídeos, poliaminas e enzimas. Além disso, quando comparado ao leite o colostro 

possui alta contagem de células somáticas, inclusive leucócitos. (BOLZAN et al, 2010 e 

RODRIGUES, 2012). O colostro é composto por 85 a 90% de imunoglobulina G (IgG), 

7% de imunoglobulina M (IgM) e 5% de imunoglobulina A (IgA). A IgG é subdividida em 

IgG1 e IgG2, sendo a IgG1 cerca de 80 a 90% do total de IgG. Em menores quantidades 

as imunoglobulinas A e M são produzidas pelos plasmócitos na glândula mamária 

(GODDEN, 2008). 

Alguns fatores podem influenciar o conteúdo de imunoglobulinas e a composição 

do colostro como: efeitos genéticos e de raça, idade da matriz, nutrição, variação 

hormonal fisiológica, ordem de lactação, pré ordenha e mastite (GODDEN, 2008). 

 

2.5 AVALIAÇÃO DO COLOSTRO E FATORES QUE INFLUENCIAM EM SUA 

QUALIDADE 

O fornecimento de um colostro de qualidade é imprescindível para que haja 

sucesso na transferência de imunidade passiva e redução nas taxas de morbidade e 

mortalidade. A qualidade do colostro é avaliada através da mensuração da quantidade 

de imunoglobulinas presentes no mesmo, que pode variar de acordo com vários fatores 

como: idade, raça, número de parições, vacinação, tempo de exposição à agentes 

causadores de doenças, duração do período seco e intervalo de tempo entre o 

nascimento e a coleta (AZEVEDO et al, 2015 e CARVALHO et al,2017).  

O colostro produzido por vacas multíparas possui uma maior concentração de 

imunoglobulinas bem como um maior volume quando comparado às primíparas. A 

quantidade de imunoglobulinas presente no colostro de uma vaca está relacionada ao 

número de exposição à antígenos ao qual esse animal foi submetido até o momento, já o 

volume produzido correlaciona-se com a duração do período seco, sobretudo quando ele 

é menor que 40 dias (TEIXEIRA, DINIZ NETO e COELHO, 2017). 
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A qualidade do colostro pode ser avaliada por meio de técnicas laboratoriais como 

o imunoensaio turbidimétrico e a imunodifusão radial, no entanto, elas podem ser 

inviáveis devido ao seu elevado custo e ao tempo necessário até obtenção do resultado. 

O colostrômetro e o refratômetro de Brix são alternativas simples, que fazem, de forma 

indireta, a mensuração da quantidade de imunoglobulinas (AZEVEDO et al, 2015). 

O colostrômetro, faz uma correlação linear entre a concentração de 

imunoglobulinas e a densidade do colostro. A graduação deste aparelho está dividida em 

faixas coloridas, que facilitam a interpretação dos resultados. A de cor verde (acima de 

51mg/ml) indica um colostro de boa qualidade; cor amarela (entre 21 e 50 mg/ml) 

qualidade média; cor vermelha (abaixo de 20 mg/ml) de baixa qualidade. Esse é um 

método muito utilizado nas propriedades por ser rápido e fácil, porém a temperatura do 

colostro no momento da avaliação pode interferir no resultado. O ideal, é que ela esteja 

entre 20 a 25º C. Abaixo desse intervalo, haverá uma superestimação da quantidade de 

imunoglobulinas, dando um falso resultado de um colostro de alta qualidade. Se a 

temperatura estiver acima desse intervalo, haverá uma subestimação, com interpretação 

errônea de um colostro de baixa qualidade (AZEVEDO et al, 2015 e BITTAR e PAULA, 

2014). 

No refratômetro de Brix, a leitura é realizada adicionando-se uma gota de colostro 

sobre o prisma do equipamento, e o resultado é dado em porcentagem. Um resultado de 

21% de Brix sugere um colostro de qualidade, abaixo desse valor não deve ser fornecido 

ao bezerro, e aquele com valor acima de 30% de Brix, é considerado de alta qualidade 

(AZEVEDO et. al.,2015). 

Outro critério importante, que determina a qualidade do colostro é a contaminação 

bacteriana. As bactérias podem se ligar as imunoglobulinas livres e impedir sua 

absorção intestinal, reduzindo assim a eficiência da transferência de imunidade passiva. 

Para evitar o aumento da contagem bacteriana é necessária uma adequada higienização 

dos tetos antes da ordenha, usar recipientes de estocagem, baldes e mamadeiras 

minimamente contaminados, e reduzir o máximo possível o intervalo de tempo entre a 

ordenha e fornecimento do colostro fresco, uma vez que em temperatura ambiente a 

contagem bacteriana pode dobrar a cada duas horas (LEITE INTEGRAL, 2012).  

 

2.6 FATORES QUE INFLUENCIAM NA TRANSFERÊNCIA DE IMUNIDADE PASSIVA 

Para que haja uma adequada transferência de imunidade passiva, é preciso estar 

atento a alguns pontos críticos, como: o intervalo de tempo decorrido entre o nascimento 
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e a ingestão do colostro, a qualidade e o volume do colostro fornecido (BITTAR, 

PORTAL e PEREIRA, 2018). 

 

2.6.1 TEMPO 

Além de haver redução na qualidade do colostro, com o passar do tempo, ocorre 

também uma redução gradativa na capacidade de absorção intestinal de 

imunoglobulinas. Ao nascer, as células do aparelho digestório dos bezerros permitem a 

passagem de proteínas presentes no colostro via pinocitose não seletiva. Dentro das 

primeiras quatro horas de vida ocorre máxima absorção de imunoglobulinas pelo epitélio 

intestinal. À medida em que o tempo passa as células epiteliais não seletivas vão sendo 

substituídas por células que impedem a absorção de macromoléculas. Assim, de seis a 

doze horas após o nascimento há uma redução na capacidade do epitélio intestinal em 

absorver as imunoglobulinas. E a mesma é perdida completamente a partir das 24 horas 

após o nascimento (GUERRA et al, 2017 e TEIXEIRA, DINIZ NETO e COELHO, 2017). 

Recomenda-se que o colostro seja fornecido aos bezerros o mais rápido possível 

após nascimento, visto que quanto menor o intervalo de tempo entre o parto e a ingestão 

do colostro, maior é o coeficiente de absorção de imunoglobulinas (RODRIGUES, 2012) 

2.6.2 QUALIDADE  

Para uma eficiente colostragem, é necessário que se forneça ao recém-nascido, 

um colostro de boa qualidade, ou seja,que tenha elevados teores de imunoglobulinas e 

uma baixa contagem bacteriana (BITTAR, PORTAL e PEREIRA, 2018). 

A qualidade do colostro pode ser melhorada aplicando-se programas de 

vacinação em vacas secas. Por outro lado, quando vacas são ordenhadas durante o pré-

parto ou quando ocorre vazamento de leite do úbere antes do parto, há diminuição na 

concentração de imunoglobulinas, o que consequentemente reduz a qualidade do 

mesmo(PAULA, 2016). 

 

2.6.3 VOLUME 

Para que níveis séricos adequados de imunoglobulinas sejam atingidos pelo 

recém-nascido, recomenda-se o fornecimento de um volume de colostro que 

corresponda a 10% de seu peso em até 6 horas de vida. Em casos de rejeição à 

mamada, deve-se fornecer o volume necessário de colostro por meio de uma sonda 

esofágica, de modo a garantir o consumo no momento e em volume adequado para uma 

colostragem eficiente (SOARES FILHO et al, 2001). 
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2.7 MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DA COLOSTRAGEM 

Existem diferentes métodos laboratoriais para avaliação da colostragem. Seja de 

forma direta ou indireta, eles têmo objetivo estabelecer os valores séricos de 

imunoglobulinas em recém-nascidos (FEITOSA,BIRGEL, MIRANDOLA e PERRI, 2001). 

A qualidade da colostragem pode ser mensurada através dorefratômetro de proteína 

plasmática total e dorefratômetro de Brix, uma vez que existe uma correlação entre a 

proteína plasmática total e as imunoglobulinas presentes no soro de recém-

nascidos(AZEVEDO et al,2015). Outra forma para essa avaliação, é a mensuração da 

atividade sérica da gamaglutamiltransferase (GGT), uma enzima que tem sua 

concentração sanguínea aumentada após a ingestão do colostro (RODRIGUES, 2012). 

Segundo Feitosa et al, (2010), o período entre 24 e 48 horas após o nascimento é 

o momento mais adequado para realizar a avaliação da transferência de imunidade 

passiva, uma vez que este é o momento em que as imunoglobulinas adquiridas através 

da ingestão do colostro estão em maior concentração no soro sanguíneo. Por outro lado, 

trabalhos demostraram que os valores mais elevados para concentração de proteínas e 

imunoglobulinas são encontrados ao 2º e 3º dia de vida, e apenas na segunda semana 

de vida é que os níveis de proteínas ficam estáveis, indicando que a avaliação da 

transferência de imunidade passiva pode ser realizada em bezerros com até 1 semana 

de vida (ROCHA, 2015). 

 

2.7.1 DETERMINAÇÃO DA PROTEÍNA PLASMÁTICA TOTAL (PPT) 

Dos elementos que compõem o valor de proteína total do plasma de neonatos, as 

imunoglobulinas colostrais absorvidas estão presentes em maior quantidade. Após a 

ingestão do colostro, a concentração de PPT pode aumentar até2g/dL. Portanto, a 

mensuração de PPT em recém-nascidos é considerada um indicador de concentração 

plasmática de imunoglobulinas, sendo assim um instrumento para avaliar se a 

transferência de imunidade passiva foi adequada. Leituras com valores entre 4,2 e 

5,5g/dL demonstram que houve uma boa colostragem (JUNQUEIRA et al, 2011). 

 

2.7.2 REFRATÔMETRO DE BRIX 

Além de avaliar a qualidade do colostro, o refratômetro de Brix também é capaz 

de avaliar de forma indireta a eficiência da colostragem, visto que ele é capaz de medir a 

concentração de proteína total presente no sangue. Para realizar essa avaliação é 
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necessário fazer a coleta de sangue em um tubo sem anticoagulante, para obtenção do 

soro, entre o período de 24 a 48h após o nascimento. Coloca-se uma gota do soro sobre 

o prisma do refratômetro de Brix, e observa-se a escala dentro do equipamento, 

colocando-o contra a luz. Resultados acima de 8,4% de Brix, indicam que houve uma 

boa transferência de imunidade passiva (AZEVEDO et al,2015 e BITTAR, PORTAL e 

PEREIRA, 2018). 

 

2.7.3 MENSURAÇÃO DA ATIVIDADE SÉRICA DA GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE 

(GGT) 

O colostro de ruminantes é rico em GGT, e a atividade sérica da mesma em 

bezerros que ingeriram o colostro pode atingir 200 vezes o limite máximo de 

normalidade estabelecido para adultos, até o terceiro dia de vida.  A GGT possui um 

curto período viável no colostro e os valores de GGT na corrente sanguínea caem 

consideravelmente na primeira semana de vida. Os valores séricos da GGT equivalentes 

a uma concentração sérica IgG de 10mg/mL são de 200UI/L no primeiro dia de vida e de 

100UI no quarto dia de vida. As concentrações séricas de GGT menores de que 50UI/L 

indicam falha na transferência da imunidade passiva (JUNQUEIRA et al, 2011). 

 

3. METODOLOGIA 

O presente trabalhofoi realizado com bezerros recém-nascidos de 

trêspropriedades leiteiras, sendo duas situadas na Zona da Mata e uma na zona Leste 

de Minas Gerais, no período de março a abril de 2019. Foram avaliadas amostras de 

colostro de 12 vacas mestiças. Após o parto, foi realizada a higienização dos tetos 

seguida da ordenha manual do colostro que foi administrado ao neonato por método 

artificial utilizando mamadeira,ad libitum. As amostras de colostro foram coletadas em 

frascos de 50 ml, e congeladas. A avaliação da qualidade do colostro foi realizada ao 

final do período estabelecido para coleta. As amostras foram descongeladas, 

homogeneizadas e avaliadas em temperatura ambientepelo refratômetro de Brix. Com o 

auxílio de uma micropipeta uma gota foi depositada sobre prisma do refratômetro, e 

realizada a leitura tomando-se como referência o valor de 8,4% de Brix. 

Devido as dificuldades encontradas para realizar a coleta das amostras 

sanguíneas, estabeleceu-se o intervalo de 48 a 72 horas após a ingestão do colostro, o 

período para que as mesmas fossem coletadas por venopunção jugular,utilizando agulha 

40x10mm e seringa de 10 mL. Após a coleta, 5 ml de sangue de cada amostra foi 
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transferido para um tubo sem anticoagulante e centrifugado. O soro obtido foi 

armazenado em eppendorf e congelado.  

Os métodos escolhidospara determinar a eficiência da colostragemforam 

realizados no laboratório de patologia clínica do Hospital Veterinário da Faculdade 

Univértix, situado em Matipó-MG, após o descongelamento das amostras de soro. 

No refratômetro de proteína procedeu-se a seguinte avaliação: uma gota de soro 

foi depositada sobre o prisma do aparelho e verificou-se o resultado. Admitiu-se 5,2g/dL 

como valor mínimo para determinar uma colostragem eficiente. 

No refratômetro de Brix, a avaliação foi realizada de forma semelhante à do 

refratômetro de proteína. Resultados acima de 8,4% de Brix foram utilizados como 

referência para determinar adequada transferência de anticorpos maternos. 

A determinação quantitativa da atividade enzimática da GGT no soro foi realizada 

em aparelho bioquímico BA-88ª Mindray® com reagente Biotécnica gama GT Vet®.  

Utilizou-se valores acima de200U/l para determinar adequada colostragem. 

Os resultados foram organizados em planilha doMicrosoft Office Excel®para 

posterior análise descritiva. Após serem analisados, os dados obtidos através dos 

métodos indiretos escolhidos foram descritos e apresentados em tabelas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das doze amostras de colostro coletadas neste estudo, 41,66% (n=5) 

apresentaram valores entre 21 e 30% de Brix, e 50% (n=6)valores acima de 30% de 

Brix. De acordo com os resultados propostos por Azevedo e colaboradores(2015), essas 

amostras foram classificadas como colostro de qualidade e de alta qualidade 

respectivamente. 8,44% (n=1) das amostras apresentou valor abaixo de 21 % de Brix, 

sendo considerada de baixa qualidade, não havendo portanto, uma concentração de 

imunoglobulinas suficiente para uma adequada transferência de imunidade passiva. Os 

valores de cada amostra estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1. Avaliação da qualidade do colostro de vacas leiteiras através do refratômetro de BRIX. 

Amostra Resultado em graus BRIX 

1 >32% 

2 15% 

3 >32% 

4 24% 

5 >32% 
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6 29% 

7 25,60% 

8 21% 

9 >32% 

10 >32% 

11 >32% 

12 26,40% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Estudo realizado porGasparetto e colaboradores(2017) encontrou resultados 

semelhantes ao avaliar 12 amostras de colostro de vacas leiteiras e determinaram a 

qualidade das mesmas em escala de graus Brix. Do total de amostras avaliadas pelo 

autor, 42% apresentaram valores acima de 21% de Brix, sendo este resultado inferior ao 

presente estudo, no qual 91,66% das amostras apresentaram valores acima de 21% de 

Brix. No entanto, eles coletaram amostras de colostro de primeira e segunda ordenha. 

Em trabalho realizado por Saalfeld e colaboradores, (2012)foi possível concluir 

que os valores dos nutrientes presentes no colostro reduzem com o passar do tempo e 

com o número de ordenhas. Segundo eles, o principal parâmetro modificado foi o valor 

da proteína que teve um decréscimo de 16,44%, logo após o parto, para 6,91% em até 

60 horas após o parto. Ainda segundo o autor,este evento está relacionado à queda no 

percentual de imunoglobulinas, que cai de 6% (no colostro) para 0,09% (no leite); sendo 

que a concentração de imunoglobulinas presentes no colostro, é que determina a 

qualidade do mesmo(BITTAR, PORTAL e PEREIRA, 2018). 

Os resultados da avaliação da transferência de imunidade passiva utilizando três 

métodos indiretos estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2. Avaliação da transferência de imunidade passiva usando refratômetro de proteína, refratômetro 
de Brix, e atividade sérica da gama glutamil transferase (GGT). 

Amostra 
Refratômetro de 

proteína (g/dL) 

Refratômetro de Brix 

(%) 

Atividade Sérica de 

GGT (U/L) 

1 7,0  10,20 242 

2 5,1  8 275 

3 5,4  8 233 

4 6,5  9,50 778 

5 8  10,90 316 

6 6,3  10 457 

7 5,5  8,70 723 
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8 4,5 7,50 268 

9 6,4 9,70 27 

10 5,6  8,20 398 

11 7,8  11,60 2115,2 

12 7,5  10,80 2224,0 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Em relação à avaliação da transferência de imunidade passiva por meio do 

refratômetro de proteínas, 16,66% (2) dos animais apresentaram valores abaixo de 

5,2g/dL, sendo portadores de falha na transferência de imunidade passiva (FTIP). 

Utilizando o refratômetro de Brix a FTIP foi encontrada em 33,33% (4) das amostras, as 

quais apresentaram valores abaixo de 8,4% de Brix. Por fim a avaliação da atividade 

sérica da gama glutamil mostrou que apenas 8,44% (1) das amostras apresentou FTIP, 

com valor abaixo de 200U/l. 

Junqueira et al, (2013) consideram que valores de proteína plasmática total (PPT) 

entre 4,2 a 5,5 g/dL indicam sucesso na transferência de imunidade passiva. Em sua 

pesquisa avaliando o soro de dez bezerros por meio de refratometria, encontrou-se para 

cada animal valores acima de 4,2 g/dL de PPT.Esses resultados corroboram com os 

obtidos neste estudo, onde o menor valor apresentado foi de 4,5 g/dL, referente à 

amostra nº8. Possivelmente porque o colostro correspondente a essa amostra 

apresentou o valor mínimo considerado como referência para um colostro de qualidade: 

21% de Brix (tabela 1); e/ou por alguma falha na absorção das imunoglobulinas, que 

segundo Bittar, Portal e Pereira (2018), pode estar relacionada, além da qualidade do 

colostro, ao volume ingerido, e ao intervalo de tempo entre o nascimento e a ingestão. 

Outros dois autores (Rodrigues,2012; Ferreira 2016) encontraram um valor médio 

de proteína plasmática total de 6,5 g/dL e 7,19 g/dL respectivamente, valores esses 

acima da média encontrada no presente estudo, que foi de 6,3 g/dL. Levando em 

consideração o valor mínimo de proteína plasmática total adotado por eles para que haja 

uma transferência de imunidade passiva satisfatória, que é de 5,2 g/dL, dois animais 

deste trabalho apresentaram falha na transferência de imunidade passiva (FTIP), sendo 

eles representados pelas amostras 2 (5,1 g/dL) e 8 (4,5 g/dL). 

Em seu estudo, Rocha (2015) avaliando amostras de 47 bezerros, obteve uma 

média de PPT de 7,8 g/dL, resultado superior a média encontrada no presente trabalho 

(6,3 g/dL). A autora adotou 5,5 g/dL como valor mínimo de PPT para considerar que 

houve adequada colostragem. Ao utilizar esse critério, observou-se que os animais 
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referentes as amostras 2, 3 e 8 não apresentaram adequada transferência de imunidade 

passiva por meio da ingestão do colostro, uma vez que os valores de PPT encontrados 

foram de: 5,1 g/dL, 5,4 g/dL e 4,5 g/dL respectivamente. 

Observou-se ainda queas amostras 2 e 8 foram asque apresentaram um colostro 

de menor qualidade (tabela 1)o que poderia justificar os resultados encontrados. 

Segundo estudo realizado por Ferreira (2016), características individuais também 

interferem na colostragem, e podem estar associados ao valor de PPT encontrado para 

o bezerro 3 (5,4 g/dL) que, apesar de ter ingerido um colostro de alta qualidade(>32% de 

Brix), foi abaixo do valor recomendado por Rocha (2015). 

Quanto a avaliação da transferência de imunidade passiva através do 

refratômetro de Brix, os resultados encontrados para as amostras 2, 3, 8 e 10 foram 

respectivamente de 8%; 8%; 7,5% e 8,2% de Brix (tabela 1). Para essas amostras, 

considerando como ponto de corte o valor de 8,4% de Brix proposto Azevedo e 

colaboradores (2015) supõe-se que esses animais não obtiveram sucesso na 

transferência de imunoglobulinas maternas via colostro. 

A média de 9,4% de Brix encontrada neste estudo é semelhante à encontrada por 

Topal, Batmaz, Mecitoğlu e Uzabaci, (2018) que também coletaram amostras de sangue 

até as 72 horas após o nascimento. No entanto, esses resultados foram superiores aos 

obtidos por Deelen (2014), que encontraram média de 9,2% de Brix. Neste trabalho a 

coleta de sangue foi realizada em animais com três a seis dias de idade. 

Na avaliação laboratorial da atividade sérica da gama glutamil transferase (GGT), 

das doze amostras coletadas, 91,66% (n=11) apresentaram valores acima de 200U/l, e a 

média foi de 671,35U/l.No entanto,estudo realizado por Cunha (2016) obteve uma média 

bem superior(2004,32U/l), avaliando 22 amostras coletadas as 48 horas após o 

nascimento.  

Feitosaet al,(2010) avaliaram a transferência de imunidade passiva através da 

GGT às 24 e 48 horas após o nascimento de 110 bezerros holandeses. A média 

encontrada para as amostras que foram coletadas às 24 horas foi de 774,19U/l, sendo 

também superior à encontrada no presente trabalho; já para as amostras coletadas às 

48 horas observou-se que 10,7% das amostras apresentaram valores até 50 U/l; 10,6% 

entre 51 a 100U/l; 28% entre 101 a 300U/l e 50% maior que 300U/l. No presente estudo 

as amostras foram coletadas entre 48 a 72 horas após o nascimento, e aoanalisaros 

dados dessa mesma forma observou-se que: até 50U/l - 8,44% (n=1), entre 51 a 100U/l 

nenhuma amostra, entre 101 a 300U/l - 33,33% (n=4)e maior que 300U/l - 58,33% (n=7). 
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Considerando o estudo de Rocha (2010), que adota valores menores que 200U/l 

de GGT como indicadores de falha na transferência de imunidade passiva, observa-se 

que no presente estudo apenas o bezerro referente a amostra 9 foi portador de FTIP, 

pois o valor encontrado foi de 27U/l. Em seu trabalho a correlação entre GGT e a 

concentração sérica de globulinas foi significativa. No entanto, outros autores 

encontraram baixa correlação entre a atividade sérica de gama glutamil transferase e a 

concentração sérica de globulinas (FERREIRA, 2012; COSTA et al, 2008 e SCHADE, 

2016). 

A enzima gama glutamil transferase é sintetizada por células do ducto das 

glândulas mamárias e encontra-se em elevada concentração no colostro (FERREIRA, 

2012), podendo ser utilizada como um indicador indireto da ingestão de colostro, porém 

não para uma avaliação precisa da concentração de imunoglobulinas (RODRIGUES, 

2012). Além disso, sua atividade sérica reduz consideravelmente até o sétimo dia de 

vida, e há diferença significativa de acordo com o momento da coleta uma vez que, após 

as 24 horas de vida, o seu declínio antecede ao da concentração de gamaglobulinas. 

Sendo assim, quanto mais próxima a coleta for realizada das primeiras 24 horas de vida, 

maior será a correlação encontrada (SCHADE, 2016). 

Possivelmente, isso justificaria o resultado de GGT encontrado para amostra 9, 

que indicou falha na transferência de imunidade passiva (27U/l). Resultado esse, que 

contraria àqueles obtidos através da mensuração de PPT, e do refratômetro de Brix (que 

apontaram sucesso na transferência de imunidade passiva). Além disso o bezerro 

correspondente a essa amostra recebeu um colostro de alta qualidade(>32% de Brix), 

dentro de um intervalo tempo adequado (Uma hora após o nascimento). Ressalta-se 

ainda que o que o volume de colostro ingerido pelo bezerro foi de apenas 350mL, 

resultados que corroboram com os encontrados por Ferreira (2012) que também obteve 

os menores valores de GGT a partir de amostras de sangue coletadas de bezerros que 

ingeriram o colostro em menor quantidade. 

Feitosa et al, 2010 mostraram que há grande divergência entre autores sobre os 

valores de referência mínimos para GGT na determinação de FTIP, sendo eles: <50U/l 

(Radostits et al. 2007); <200 U/l (Perino et al.1993)e <300U/l (Paris et al.1992). Ao 

considerar 50U/l como ponto de corte, temos neste trabalho falha na transferência de 

imunidade passiva em 8,44% (n=1) das amostras. O mesmo percentual é encontrado ao 

adotar 200U/l como valor mínimo.Porém se for adotado o valor de 300U/l esse 

percentual aumenta para 41,66%(n=7). 



57 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluiu-se que apenas uma amostra de colostro foi classificada como de baixa 

qualidade. Em relação à determinação da transferência de imunidade passiva, os 

resultados obtidos variaram de acordo com o método utilizado: no refratômetro de 

proteína dois animais foram portadores de F.T. I. P., pelo refratômetro de Brix esse 

número foi de quatro animais, já utilizando a atividade sérica da gama glutamil 

transferase (GGT) apenas um bezerro apresentou F.T.I.P. 
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AVALIAÇÃO DE DIÂMETRO ESPLÊNICO APÓS UTILIZAÇÃO DE SUBDOSE 
DE ACEPROMAZINA INTRAMUSCULAR E EM ACUPONTO YIN TANG EM CÃES 

HÍGIDOS 
 

Acadêmicos: Cecília Stephany Pereira da Silva e Larissa Souza Silva 
Orientadora: Profª. Mayara Cristini Ferreira de Aguiar 
 
RESUMO 
A acupuntura é uma técnica feita por profissionais especializados, através da aplicação 
de agulhas estéreis com a estimulação de pontos específicos do corpo, com o desejo de 
atingir efeitos terapêuticos ou hemostáticos.Dentre os fármacos mais utilizadosna 
anestesiologia veterinária se destacaa acepromazina,por produzir efeitos tranquilizantes 
mediante sua atuação no sistema nervoso central.Em cães a acepromazina pode ser 
administrada por diferentes vias conforme as doses recomendadas. Os sinais clínicos 
começam a regredir normalmente após 3-4 horas, mas podem prolongar por até 7 horas 
após a aplicação. Usando essa técnica é possível ativar o sistema modulador da dor por 
hiperestimulação das terminações nervosas de fibras mielínicas A-δ. O baço é um dos 
órgãos mais importantes do organismo devido a sua função de manutenção do sangue e 
armazenamento de células de defesa. A esplenomegalia está associada a muitas 
causas,uma delas é a administração de fenotiazínicos. Trata-se de um estudo onde 
foram utilizados um número de 8 cães hígidos, independente de raça ou sexo, entre 1,8 
± 0,72 anos (1 ano a 2 anos e 3 meses), com peso médio de 10,7 kg ± 8,9 no período de 
fevereiro a abril de 2019, no Hospital Veterinário da Faculdade Vértice.No presente 
estudo foi encontrada diferença estatística quanto ao diâmetro esplênico de cães 
submetidos a administração de acepromazina por via intramuscular e no acuponto yin 
tang quanto ao T1 e T5, entretanto não houve diferença estatística nos demais 
momentos. 
 

Palavras chave: esplenomegalia; medicina tradicional chinesa; anestésicos; caninos;  
Linha de pesquisa: Clínica e cirurgiaanimal 
 

1. INTRODUÇÃO 

 O uso de pré-anestésicos é muito importante para diminuir a margem de 

mortalidade e complicações relacionados a procedimentos anestésicos na medicina 

veterinária. (CORRÊA, OLESKOVICZ, MORAES, 2009). Dentre os fármacos mais 

utilizados na anestesiologia veterinária, a acepromazina se destaca por produzir efeitos 

tranquilizantes mediante sua atuação no sistema nervoso central, entretanto, apresenta 

efeitos colaterais como a hipotensão e redução de hematócrito (PICOLI et al, 2014), 

além de vasodilatação periférica, redução da pressão arterial e aumento da perfusão 

cutânea e visceral. 

A acupuntura é uma técnica feita por profissionais especializados, através da 

aplicação de agulhas estéreis com a estimulação de pontos específicos do corpo, com o 

desejo de atingir efeitos terapêuticos ou hemostáticos. As agulhas são aplicadas através 
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de acupontos (pontos de acupuntura) existentes no corpo, considerados portas de 

entrada de energia e servem como pontos de manipulação de energia e restauração de 

equilíbrio do organismo (CORRÊA, OLESKOVICZ, MORAES, 2009). 

Os principais pontos de aplicação das agulhas de acupuntura são localizados 

próximos a nervos, vasos sanguíneos, tendões, periósteos e cápsulas articulares 

(FARIA, SCOGNAMILLO-SZAB, 2008). Dentre alguns acupontos podemos citar o Yin 

Tang, o qual é localizado na linha média rostral entre os cantos laterais dos olhos e se 

ligam à inervação frontal (QUESSADA et al, 2011). Alguns benefícios promovidos pela 

acupuntura podem ser citados: a redução do uso de medicamentos, diminuição de 

efeitos colaterais e resíduos em animais de consumo. A aplicação de vitaminas, 

anestésicos e hormônios nos acupontos têm mostrado efeitos satisfatórios quando 

aplicados de forma adequada e correta. (FARIA, SCOGNAMILLO-SZAB, 2008).  

Sendo assim, objetiva-se com este trabalho comparar o diâmetro esplênico em 

animais submetidos a aplicação de acepromazina por via intramuscular e em acuponto 

yin tang. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ACEPROMAZINA 

Os fármacos mais utilizados na medicina veterinária são os agonistas alfa -

adrenérgicos, benzoadiazepínicos, butirofenonas e derivados fenotiazínicos.Os 

fenotiazínicos são drogas usadas na conteção farmacológica de animais e produzem 

uma sedação discreta. Possuem ação antiarritmogênica o que reduz o risco de 

fibrilações ventriculares induzido pela epinefrina(ARENA et al, 2009; JUNIOR et al, 

2013). 

 A acepromazina é um derivado fenotiazínicos muito utilizado pela baixa ataxia, 

frequentemente útil como medicação pré-anestésica. Seu efeito sedativo resulta do 

bloqueio de receptores de dopamina, especialmente os receptores D2, que são 

acoplados à proteína G pré e pós sináptica. Isso gera a redução de cAMP e da atividade 

da adenilato ciclase, bem como queda na condutância de cálcio pós sináptica. Esta 

droga tem ação em diversos receptores, dentre eles os adrenérgicos, muscarínicos, 

dopaminérgicos, serotoninérgicos e histamínicos.Assim promove miorrelaxamento, 

redução do tônus esofágico inferior e do esvaziamento gástrico, redução da pressão 

uretral em pequenos animais.Foram relatados ,em equinos,prolapso peniano e prolapso 

de membrana nicitante.Tem como principal efeito hemodinâmico a hipotensão arterial. 
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Doses corretamente prescritas podem reduzir a pressão arterial de 15 a 20mmHg, sendo 

que essa redução é dose dependente, desencadeando taquicardia reflexa, e aumento da 

concentração de catecolaminas circulantes. O bloqueio alfa adrenérgico e a depressão 

hipotalâmica são os responsáveis por essa hipotensão (ARENA et al, 2009; JUNIOR et 

al, 2013; RANKIN, 2017). 

Uma série de eventos cardiovasculares ocorrem após a administração da droga. 

Há bradicardia, parada sinoatrial aos três minutos e meio após a injeção da 

acepromazina e dura cerca de oito segundos, e a recuperação cardíaca é espontânea. 

Cerca de 90 minutos após a aplicação do fármaco, ocorre o aumento da pressão 

venosa. No cão, a acepromazina bloqueia ou evita as ações arrítmicas e fibrilatórias 

ventriculares da adrenalina e do halotano. Já nos equinos a administração 0,09 mg/kg 

diminui a frequência cardíaca e o debito cardíaco, enquanto a pressão arterial se 

mantém a mesma(GROSS, 2013). 

Em cães a acepromazina pode ser administrada através das vias intravenosa(IV), 

intramuscular (IM), subcutânea(SC), ou oral conforme as doses recomendadas. Os 

sinais clínicos começam a regredir normalmente após 3-4 horas, mas podem prolongar 

por até 7 horas após a aplicação (GROSS, 2013). 

A absorção de fenotiazínicos pode se dar pelo trato gastrintestinal e por via 

parenteral. Ao serem absorvidos são amplamente distribuídos de forma igual pelos 

tecidos, sendo os principais: fígado, pulmões, e encéfalo. Passando por diferentes 

processos de biotransformação (oxidação, hidroxilação, conjugação), sendo eliminados 

pelas fezes e urina. A dose recomendada para cães e gatos é de 0,03-0,1mg/kg, 

administradas IM e IV (SPINOSA & GÓRNIAK, 2011).  

2.2 ACUPUNTURA E FARMACOPUNTURA 

A acupuntura é um auxílio no tratamento clínico da dor em seres humanos e em 

animais. A introdução de adjuvantes que possam melhorar o efeito analgésico e reduzir 

as doses dos fármacos devem ser considerados. Nesses casos, a farmacopuntura tem 

sido instituída com sucesso em diversos casos clínicos que causam dor. Esta técnica é 

uma opção viável e segura para utilização em medicina veterinária e requer curto 

período de contenção do animal, além de utilizar material de fácil acesso aos médicos 

veterinários, como seringas e agulhas hipodérmicas. (BARBOSA et al, 2012). 

Na medicina veterinária a acupuntura é usada como auxílio no controle por 

ativação de vias opióides e não opióides.Usando essa técnica é possível ativar o sistema 
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modulador da dor por hiperestimulação das terminações nervosas de fibras mielínicas A-

δ.Mesmo não retirando toda a dor esse método  pode ser o único capaz de amenizá-la 

em casos dealterações musculoesqueléticas. A estimulação dos pontospodem ser 

através de laserpuntura,acupressão,aquapuntura,moxabustão e eletroacupuntura. Há 

algumas contraindicações do uso da acupuntura como por exemplo :em período 

gestacional,dermatites,áreas tumorais e em portadores de marcapasso,por isso é 

importante fazer o diagnóstico antes de iniciar esse tratamento 

(FREITAS,TAFFAREL,2009). 

A farmacopuntura se baseia na injeção de subdoses de medicamentos em pontos 

específicos de acupuntura. Tanto em pequenos animais como em grandes essa técnica 

é muito válida para reduzir os efeitos indesejáveis e também o custo do tratamento 

(QUESSADA,DRUMOND,FILHO,BARRETO, 2011). O uso de subdoses nos acupontos 

reduz os efeitos colaterais reduzindo o consumo, resíduo de fármacos e o custo do 

procedimento. Essa técnica permite o uso de doses menores que as convencionais para 

obter do mesmo efeito farmacológico (SANTOS, MAMPRIM, SARTOR, et al, 2016). 

É possível potencializar os efeitos dos sedativos e analgésicos de opioides,anti-

inflamatórios não esteroidais,agonista α-2,cetamina e não aumentar os efeitos colaterais 

dos demais fármacos (TANNUS,EURIDES,GUIMARAES,SOUZA, 2013). 

Os acupontos são pontos de estímulos com maior sensibilidade ao serem 

estimulados, por serem localizados em áreas de alta condutividade elétrica. Eles 

possuem diâmetro de 0,1 a 5 cm e ficam próximo às terminações nervosas, vasos 

sanguíneos, articulações, bainhas tendíneas, ligações musculotendineas, septos 

intramusculares, regiões de penetração dos feixes nervosos da pele e nos locais de 

maior diâmetro dos músculos(SANTOS, MAMPRIM, SARTOR, et al, 2016). 

Existem contraindicações como em gestação e em doenças cardíacas, assim como 

em animais com extrema fadiga ou fraqueza. Sendo assim a acupuntura é indicada para 

melhorar a analgesia e controle da dor (SANTOS, MAMPRIM, SARTOR, et al, 2016). 

Dentre os acupontos que são indicados para aplicação de agulhas de acupuntura e 

aplicação de medicamentos, são citados os principais pontos que influenciam 

diretamente nas funções do baço, sendo eles: BP-5 (shangqiu), que se localiza entre o 

eixo horizontal e vertical do maléolo medial da tíbia. Ele é indicado para fortalecimento 

do baço. Acuponto BP-6 (sanyinjiao), localizado acima da proeminência do meléolo 

medial da tíbia, na superfície caudomedial ¼ da distância entre o codilho medial da tíbia 

e o maléolo medial da tíbia. É indicado para fortalecer o baço. BP-7 (lougu), localizado 
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seis cun (referência de medida usada na acupuntura) acima da proeminência do maleole 

medial da tíbia, na superfície caudomedial (na metade da distância entre o côndilo 

medial e o maléolo medial da tíbia, fortalece o baço. BP-15 (daheng), quatro cun laterais 

ao umbigo. Fortalece o baço e regula o Qi. BP-21 (dabao), localizado no 6º espaço 

intercostal na linha axilar média, na altura da articulação do ombro (articulação 

escapoloumeral). É o grande canal de conexão do baço (Figura 1) (KIM, 2013). 

 

 

FIGURA1:Mapa de acupontos do meridiano do baço em cão. 

FONTE:https://docplayer.com.br/41905306-Acupuntura-para-animais.html 

 

A localização do acuponto yin tang fica entre um ponto médio de uma linha traçada 

nos cantos laterais dos olhos e se liga com a inervação frontal, como demonstrado na 

figura 2 (FARIA, SCOGNAMILLO-SZAB, 2008). 

 

FIGURA 2: Localização doacuponto yin tang demostrado em cão. 

FONTE:Adaptado de Xie e Preast, 2007 
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Este ponto tem sido estudado por diversos pesquisadores, e sugere-se que a 

acupressão e agulhamento manual tem associação coma redução pronunciada dos 

valores de índice biespectral (BIS). Em outro estudo, o uso de microdose de 

acepromazina neste ponto causou a redução de 32% de tiopental para indução 

anestésica em cães. O uso de xilazina na dose de 0,1mg/kg em yin tang também 

demonstrou eficácia ao induzir efeito sedativo com relevância clínica sem ,contudo 

manifestar a ocorrência de resultados indesejados já conhecidas no uso da droga. Estes 

dados sugerem o potencial sedativo da acepromazina quando usado na farmacopuntura 

(CASSU et al, 2014; FASSOULAKI et al, 2003; NETO et al, 2014).  

Segundo Sousa e colaboradores, 2012, a administração de drogas através dos 

acupontos tem tido resultados muito significativos e satisfatórios na medicina veterinária.  

 

2.3 BAÇO 

O baço é um dos órgãos mais importantes do organismo devido a sua função de 

manutenção do sangue e armazenamento de células de defesa (DRUMMOND, 2009).  

Em cães e gatos este órgão está localizado entre o primeiro e segundo espaço 

intercostal esquerdo , caudal em relação ao fígado , lateralmente ao estômago e a sua 

extremidade livre localiza-se dorsalmente à bexiga (SANTOS, MAMPRIM, SARTOR et 

al, 2016). 

As principais funções do baço são : humoral, celular, resposta imune, filtração e 

remoção deeritrócitos (na polpa vermelha) e em alguns mamíferos também a 

eritropoiese. Além destas funções, o baço também pode atuar como um depósito de 

glóbulos vermelhos. No caso de necessidade (como exercício intenso, hemorragia ou 

hipóxia), o baço dispensa o sangue armazenado na circulação. Em algumas espécies, a 

polpa vermelha compreende a maior parte do órgão,permitindo que haja o 

armazenamento de uma grande quantidade de células sanguíneas (UDROIN, 2016). 

O baço, porém, não é considerado um órgão vital para o animal podendo ser 

retirado cirurgicamente (COLVILLE & BASSERT,2010). 

A resposta imune é constituída por uma complexa rede de células e moléculas em 

todo o organismo tendo a capacidade de reconhecer determinadas estruturas 

moleculares ou antígenos a fim de  desenvolver a resposta efetora diante desses 

estímulos.Essa função é muito importante contra o desenvolvimento de infecções e 

tumores (MARTINEZ & ALVAREZ-MON, 1999). 
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Alguns métodos auxiliares como a ressonância magnética e a ultrassonografia são 

usadas para avaliar o tamanhoe estruturas esplênicas(SANTOS, MAMPRIM, SARTOR 

et al, 2016). 

A medição de alguns órgãos abdominais em pequenos animais feita através da 

ultrassonografia é limitada pela falta da mensuração dos bordos e dificuldade em obter 

planos seccionados. Desse modo a mensuração esplênica é feita através de tomografia 

computadorizada, radiografia e ressonância magnética. Esses exames são feitos para 

identificar alterações em diferentes estágios (SALTOet al, 2017).  

Na ultrassonografia o baço se apresenta de forma bem definida e ecogênica, 

envolvido por uma cápsula lisa e fina, exceto na região hilar, com parênquima ecogênico 

e granulações bem evidentes na presença de trabéculas (WOOD& MCCATHY, 

ANGLES, 1990).  

A avaliação do diâmetro esplênico através de exame ultrassonográfico deve ser 

realizado por um operador profissional e experiente, pois sua mensuração é objetiva, 

tendo por indicação um padrão da extensão do baço pelo abdome direito ou caudal 

(PARTINGTON & BILLER, 1996). 

A esplenomegalia está associada a muitas causas ,uma dela é a administração de 

fenotiazínicos.Esse fármaco tem sido muito utilizado para sedação e pré-medicação em 

muitas espécies de animais (LEMKE,2007).Contudo,alguns estudos relatam que a 

acepromazina interfere na ação da dopamina no cérebro (JONES,1972). 

A alteração mais comum do baço identificada durante a ultrassonografia é o 

aumento do volume, podendo ser visualizados em alguns casos por diversos segmentos 

da cavidade abdominal, com chances de se sobrepor em alguns casos de 

esplenomegalia.Sua calda pode dobrar sobre si mesmo produzindo uma imagem que 

parece ser uma massa ou um nódulo (PARTINGTON & BILLER, 1996. 

 Uma pequena esplenomegalia pode causar o rompimento espontâneo do baço, o 

que leva a um quadro de hemoperitônio fatal (HANSON, PAPAGEORGES, GIARD et al, 

2001). 

 

3. METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo onde foram utilizados um número de 8 cães hígidos, 

independente de raça ou sexo, entre 1,8 ± 0,72 anos (1 ano a 2 anos e 3 meses), com 

peso médio de 10,7 kg ± 8,9 (2,3 a 24 kg) no período de fevereiro a abril de 2019, no 

Hospital Veterinário da Faculdade Vértice. Os animais foram encaminhados para 
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atendimento e avaliação clínica, e foram aferidas temperatura, frequência cardíaca e 

respiratória, pressão arterial, e coletas de sangue para exames bioquímicos e 

hemogramas. Os proprietários assinaram um termo de concordância livre e esclarecida 

onde foramexplicados todos os métodos que iriam ser realizados. 

 Todos os animais foram submetidos a dois tratamentos distintos, com intervalo 

de 7 dias entre eles. O primeiro tratamento constituía-se em aplicação de acepromazina 

na dose de 0,01mg/kg em acuponto yin tang (Figura 3), enquanto o segundo tratamento 

implicou na administração de acepromazina na dose de 0,1mg/kg por via intramuscular. 

Em cada um dos tratamentos foi realizada a mensuração ultrassonográfica do diâmetro 

esplênico. 

 

 

FIGURA 3:Administração de acepromazina na dose de 0,01mg\kg sendo feita em cão. 

FONTE: Arquivo pessoal. 

  Foram feitas seis avaliações ultrassonográficas sendo imediatamente antes da 

aplicação da acepromazina (T0); quinze minutos (T1); trinta minutos (T2); quarenta e 

cinco minutos (T3);sessenta minutos (T4) e cento e vinte minutos (T5) após a 

administração de acepromazina, em ambos os tratamentos.  

 Os exames ultrassonográficos realizados foram feitos utilizando o aparelho 

MindRay Z6 Vet (Figura 4), equipado com transdutor linear de 3,5 - 5,0 MHz (resolução 

axial de < 1,1 mm, resolução lateral de < 0,9 mm, profundidade de 2 cm). Foi realizado 

corte sagital para identificação das características ultrassonográficas, mensuração do 
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diâmetro do baço e da artéria esplênica. O ponto de referência anatômico para 

visualização do baço foi a região imediatamente caudal ao arco costal 

esquerdo(SANTOS, MAMPRIM, SARTORet al, 2016). (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUGURA 4:Aparelho de ultrassom portátil (Modelo: MindRay Z6 Vet) do Hospital Escola Veterinário da 

Faculdade Univértix. 

FONTE:Cedido por: Aguiar, 2017.  

 

FIGURA 5: Mensuração de diâmetro esplênico de cães submetidos a administração de acepromazina por 

via intramuscular. Fonte: arquivo pessoal.  

FONTE: Arquivo pessoal 
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 Para realização de exame ultrassonográfico foi realizada tricotomia abdominal e 

então aplicada uma fina camada de gel de carboximetilcelulose, na região hipogástrica 

esquerda. O transdutor foi posicionado longitudinalmente ao maior eixo, sendo realizada 

a varredura eletrônica do plano longitudinal. 

 Para minimizar possíveis interferências nos resultados, todas as varreduras 

foram realizadas pelo mesmo operador e o aparelho de ultrassom coma mesma 

calibragem  ao posicionamento do foco principal e intensidade de contraste e brilho. 

 As imagens capturadas foram processadas no próprio aparelho de 

ultrassonografia, utilizando-se ferramentas de mensuração em modo bidimensional. 

 Os valores obtidos foram submetidos a análise estatística quanto `a 

normalidade e à significância estatística (Teste ANOVA, Microsoft Office Excel 2007, 

p<0,05). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os valores obtidos na mensuração ultrassonográfica do diâmetro esplênico de 

cães submetidos a administração de acepromazina em acuponto yin tang e por via 

intramuscular estão demonstrados na tabela 1 e tabela 2. 

TABELA 1 - Valores de diâmetro esplênico em centímetros obtidos por avaliação 
ultrassonográfica de animais submetidos a administração de acepromazina via 
intramuscular. 
 

ANIMAL T0 T1 T2 T3 T4 T5 
1 2,02a 2,11 2,07 2,9 2,88 3,03 
2 1,94 2,1 2,24 2,26 2,19 2,01 
3 1,28 2 1,72 1,55 1,76 1,44 
4 2,72 2,23 2,72 2,56 4,25 4,95 
5 1,51 1,81 2,09 2,36 1,96 1,96 
6 1,81 1,99 2,0 2,33 2,55 2,55 
7 1,91 2,33 2,23 2,45 2,03 2,03 
8 1,99 1,99 2,01 2,25 2,16 2,16 

Média 1,89aa 2,07 aa 2,21 aa 2,33 aa 2,59 aa 2,51 aa 
Desvio Padrão 0,42 0,16 0,34 0,38 0,78 1,08 

a: médias seguidas de letras diferentes, diferem estatisticamente.  

 

TABELA 2 - Valores de diâmetro esplênico em centímetros obtidos por avaliação 
ultrassonográfica de animais submetidos a administração de acepromazina via yintang 
 

ANIMAL T0 T1 T2 T3 T4 T5 
1 2,02 2,22 2,11 2,48 2,48 2,41 
2 1,82 1,90 1,90 2,15 2,23 2,31 
3 1,36 1,67 1,74 1,88 1,59 1,52 
4 2,36 2,90 3,52 2,94 2,96 NI 
5 1,63 2,25 2,26 2,53 2,53 2,34 
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6 1,83 2,02 2,02 2,14 1,77 NI 
7 1,81 1,95 2,14 2,21 2,11 2,26 
8 1,93 1,99 2,71 2,90 2,84 2,80 

ab: médias seguidas de letras diferentes, diferem estatisticamente entre os tratamentos propostos. 

Média 1,87 aa 2,11 ab 2,30 aa 2,40 aa 2,31 aa 2,27 ab  
Desvio padrão 0,36 0,36 0,56 0,37 0,48 0,41  

No presente estudo foi encontrada diferença estatística quanto ao diâmetro 

esplênico de cães submetidos a administração de acepromazina por via intramuscular e 

no acuponto yin tang quanto ao T1 e T5, entretanto não houve diferença estatística nos 

demais momentos. 

A esplenomegalia está associada a muitas causas, incluindo a administração de 

tranquilizantes fenotiazínicos, amplamente utilizados em medicina veterinária. Entre os 

fenotiazínicos, a acepromazina é frequentemente utilizada para tranquilizar 

animais,sendo relativamente segura (TAVARES et al, 2014).  

Todo medicamento que entra em contato com o metabolismo interfere na sua 

função direta ou indireta. Quando esses fármacos são utilizadas em pequenos 

intervalos, vemos efeitos transitórios que podem vir a se tornarem crônicos, caso seu 

uso se torne contínuo (PETROIANU, 2011). 

O baço pode aumentar até 20 vezes em seu tamanho normal comumente de 

maneira muito lenta ,sendo de difícil percepção as suas alterações dimensionais 

elevadas. Devido a grande vilosidade que a cápsula de Malpighi apresenta, quando 

ocorre uma dilatação muito rápida do parênquima esplênico, ela se rompe e provoca 

hemorragia profusa (PETROIANU, 2011).  

Os fenotiazínicos tem ação sedativa e antieméticas devido ao antagonismo à 

dopamina, inicialmente nos receptores D2. Imagina-se que os efeitos colaterais dos 

fenotiazínicos podem estar ligados a intensa atividade antagonista em outros receptores, 

como os α-1-adrenérgicos e os colinérgicos muscarínicos (PAWSON, 2010). 

A acepromazina tem mais eficiência quando administrado pela via intramuscular 

do que em relação a via subcutânea.  Essa diferença de efetividade é devido ao tempo 

mínimo de ação-efeito da acepromazina no metabolismo totalizando 30 minutos após a 

injeção intramuscular. Sua ação máxima pode ter de 4-6 horas de duração (PAWSON, 

2010). 

Devido a grande capacidade de bloqueio de receptores alfa-adrenérgicos, 

muscarínicos, da dopamina, h1, da histamina e da serotonina, os fenotiazínicos tem a 

capacidade de produção de uma variedade de efeitos no sistema nervoso central 

(SEKEL, 2010).  
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O grande número de fibras inervadas controladas pelo sistema adrenérgico é uma 

possível explicação para o aumento do tamanho do baço após a administração de 

acepromazina.Esta droga promove a supressão supra-renal levando ao relaxamento da 

cápsula esplênica e subsequente esplenomegalia (LANG; EGLEN; HENRY, 1979), o que 

pode explicar o aumento das dimensoes do baço no presente estudo.  

Como observado em outros estudos, a acepromazinacausa uma queda no 

hematócrito devido ao sequestro de hemácias em sítios como fígado e baço. Também 

reduz o número de plaquetas e agregação plaquetária. Este evento está diretamente 

associado às alterações de diâmetro esplênico (PAWSON, 2010), o que pode ter 

contribuído com o resultado deste estudo. 

O uso da subdose de acepromazina obteve efeito sobre o diâmetro esplênico 

semelhante a uma dose dez vezes maior feito por via intramuscular.No presente estudo, 

foi observado que o momento de maior dilatação esplênica com a aplicação através da 

via intramuscular, foi no T4, sendo uma hora após a plicação do medicamento.  Também 

observou-se o aumentode 37,23% do diamêtro de T4 em relação ao T0. 

Já na adminstração via yin tang, com dose de 0,01mg\kg, foi observado o 

momento de maior dilatação esplênica em T3, considerando a mesuração inicial em T0 

de 1,87cm,  iniciando a dilatação em T1 com 2,11cm e atingindo o pico T3 com 2,40cm. 

Foi contemplado,nesse estudo,um aumento de 28,34% do diâmetro em relação T4 ao 

T0. 

Ainda em valores menores,obteve-se uma dilatação esplênica maior entre o T1 e 

T3 pela via yintang em relação a via intramuscular.Apesar da administração de fármaco 

no acuponto Yin Tang promover benefícios, como diminuição de efeios colaterais se 

aplicado corretamente, essa via não promoveu menor alteração do diâmetro do baço em 

comparação da via intramuscular. 

Com base nos dados obtidos, foi constatada que a administração via 

intramuscular demorou uma hora para atingir seu ponto máximo de dilatação, e mais de 

uma hora  e quinze minutos para a contração da cápsula eplênica.   

Já o acuponto yintang, foi adminstrado 0,01mg\kg teve seu momento de maior 

dilatação em quarenta e cinco minutos, entrando em contração em menos de uma hora, 

quando considerado que T3 estava em 2,40cm em quarenta e cinco minutos, T4 estava 

com 2,31cm em um hora e T5 estava com  2,27cm em uma hora e quinze minutos.  

Segundo Pawson, 2010, quando administrado pela via intramuscular, o tempo de 

ação daacepromazina é mais longo,devido o seu tempo mínimo de ação que produz um 
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efeito mais prolongado em relação a via subcutânea yintang, que tem sua ação de efeito 

prolongada em até seis horas de duração, porém o tempo mínimo é de trinta minutos. 

Já na via yintang, o tempo mínimo de ação foi relativamente mais rápido do que 

pela via intramuscular e seu tempo máximo de ação foi menor em relação a primeira via. 

Isso mostra que através da via yintang pode promover menores efeitos colaterais em 

pequenos animais. Essa técnica pode ser utilizada, já que também reduz o custo do 

tratamento, pois permite um uso de doses menores que obtém o mesmo resultado 

farmacológico (SARTOR,et al ,2016). 

  

3. CONCLUSÃO 

Concluiu-se que há diferença estatística quanto a esplenomegalia entre T0 e T5 nos 

animais submetidos à acepromazina por via intramuscular e via yin tang. Concluiu-

setambém que há diferença individual entre o tempo de ação e o efeito sobre o diâmetro 

esplênico entre os dois métodos. A administração da acepromazina por via intramuscular 

e no acuponto yin tang promoveram aumento no diametro do baço.Sugere-se mais 

estudos visando observar a relação entre doses,vias de administração e efeitos 

colaterais da acepromazina na farmacopuntura. 
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AVALIAÇÃO DE HEMATÓCRITO DE CÃES APÓS UTILIZAÇÃO DE ACEPROMAZINA 
NO ACUPONTO YIN TANG. 

 
Acadêmicos: Ariáthone Davila e Jesiel Vieira Araújo  
Orientadora: Profa. Mayara Cristini Ferreira de Aguiar 
 
RESUMO 
Na espécie canina, a tranquilização faz-se necessária em diversas situações, como na 
medicação pré-anestésica em protocolos anestésicos, nos exames que possam causar 
algum tipo de desconforto para o paciente, na contenção de animais agressivos e em 
outras situações clínicas como redução de estresse. A acepromazina é um fármaco da 
classe dos fenotiazínicos vastamente utilizado na tranquilização de cães. Seus principais 
efeitos são anti-histamínico, antiemético, antiarrítmico, anespamódico, antisialagogo e 
adrenolitico e são produzidos por meio do antagonismo de receptores dopaminérgicos 
no sistema nervoso central, interagindo, também, com receptores alfa-1 adrenérgicos, 
muscarínicos e histamínicos.Pode apresentar sinais indesejáveis, sendo os principais a 
hipotensão, vasodilatação periférica e esplenomegalia.A acupuntura é uma técnica 
oriental em pontos específicos do corpo são estimulados, por introdução de agulhas. 
Assim, ela desempenha papel importante quando utilizada em conjunto aos protocolos 
anestésicos, pois promove uma redução das doses dos anestésicos, diminuindo as 
complicações associadas à anestesia.O preceito da farmacopuntura constitui-se na 
injeção de subdoses de medicamentos em acupontos, produzindo resultado similar à 
dose terapêutica com a vantagem de causar menos efeitos colaterais.Dessa forma, 
objetivou-se avaliar o hematócrito de cães após a utilização de acepromazina com sub 
doses no acupontosYin Tang quando em comparação à dose terapêutica administrada 
por via intramuscular.Com base nos resultados do presente estudo, conclui-se que não 
houve diferença estatística entre os tratamentos quanto à redução de hematócrito. 
Entretanto, de modo percentual, observou-se a redução menos impactante com o uso da 
farmacopuntura, assim como o seu retorno mais rápido aos valores basais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: acupuntura; farmacopuntura; sedação; volume globular. 
 
1- INTRODUÇÃO 

Na espécie canina, a tranquilização faz-se necessária em diversas situações, por 

exemplo, na medicação pré-anestésica em protocolos anestésicos, em exames que 

possam causar algum tipo de desconforto para o paciente, na contenção de animais 

agressivos e em outras situações clínicas como redução de estresse (AMORIM NETO et 

al, 2014).  

A acepromazina é um fármaco da classe dos fenotiazínicos vastamente utilizado 

na tranquilização de cães. Seus principais efeitos são anti-histamínico, antiemético, 

antiarrítmico, antiespasmódico, antisialagogo e adrenolitico e são produzidos por meio 

do antagonismo de receptores dopaminérgicos no sistema nervoso central 
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(GONÇALVES, MASSONE, MATSUBARA, 2009; LOPES et al, 2010; PICIOLI et al, 

2013). 

Pode apresentar sinais não desejáveis, sendo os principais a hipotensão e 

vasodilatação periférica, por bloqueios nos receptores periférico alfa-1 adrenérgicos e 

depressão do centro vasomotor, hipotermia por depressão do centro termorregulador no 

hipotálamo além de redução no hematócrito, devido à ocorrência de migração celular 

para a periferiae sequestro de células vermelhas no baço (GONÇALVES, MASSONE, 

MATSUBARA, 2009; LOPES et al, 2010; PICIOLI et al, 2013). 

A acupuntura é uma técnica oriental em que pontos específicos do corpo são 

estimulados, comumente por introdução de agulhas. Os fármacos utilizados na terapia 

analgésica podem apresentar efeitos indesejáveis aos pacientes. Dessa maneira, a 

acupuntura desempenha papel importante quando utilizada em conjunto aos protocolos 

anestésicos, pois promove uma redução das doses dos anestésicos usados, diminuindo 

as complicações associadas à anestesia (ALMEIDA, 2017).  

O preceito da farmacopuntura constitui-se na injeção de subdoses de 

medicamentos em acupontos, produzindo resultado similar à dose terapêutica com a 

vantagem de causar menos efeitos colaterais (AMORIM NETO et al, 2010). 

Dessa forma objetivou-se avaliar o hematócrito de cães após a utilização de 

acepromazina com sub doses no acupontosYin Tang quando em comparação à dose 

terapêutica administrada por via intramuscular. 

 

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 SANGUE E HEMATÓCRITO 

O sangue é a fração líquida do meio interno que se movimenta rapidamente por 

um sistema fechado de vasos que se denomina sistema circulatório (VIVAS, 2006). 

A circulação sanguínea tem como objetivo suprir as necessidades de todo o corpo 

para o transporte de nutrientes, carrear hormônios e retirar produtos do catabolismo, 

para que o corpo fique em equilíbrio. O sangue é transportado por veias, vênulas, 

capilares, assim como artérias e arteríolas (SOARES, CORDEIRO, SALES, SANTOS, 

2012). 

O sangue é constituído por um fluido em que se acham células em suspensão, 

íons dissolvidos em água e moléculas (VIVAS, 2006). Assim, observa-se duas partes, 

sendo uma líquida e a outra celular onde se encontram os leucócitos, eritrócitos e 

trombócitos (SOARES, CORDEIRO, SALES, SANTOS, 2012). 
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O processo pelo qual as células hematopoiéticas progenitoras formam eritrócitos 

é conhecido por eritropoiese (CRIVELLENTI, 2004). Ainda na vida uterina, uma célula 

pluripotencial de origem mesenquimal, denominada célula-tronco, é estimulada a se 

diferenciar em unidades formadoras de colônia eritrocitária por influência de vários 

fatores estimulantes (MACEDO, PIMENTEL, SANTOS, DIAS, 2015). A diferenciação das 

células-tronco pluripotenciais em bursteritroides e colônias eritrocitárias — esta última 

em predecessores eritróides —é regulada, essencialmente, pela interleucina 3 

(CRIVELLENTI, 2004). Agregando-seà eritropoietina e estimulantes das colônias de 

eritrócitos,sendo responsável pela formação das células sanguíneas (MACEDO, 

PIMENTEL, SANTOS, DIAS, 2015). O proeritroblasto, primeiro precursor identificável da 

série eritroide, tem origem na unidade formadora de colônia de eritrócito, que, após 

mitose, dá origem ao eritroblasto basófilo, dividindo-se em eritroblasto policromático, que 

por sua vez da origem ao eritroblastoortocromatico (CRIVELLENTI, 2004). O próximo 

estágio já se encontra anucleado, sendo denominado reticulocito, que tem grau de 

hemoglobinização semelhante à de uma hemácia madura, mas que ainda apresenta 

organelas intracitoplasmáticas e resíduos de RNA para continuação da síntese proteica 

e de hemoglobinas. Posteriormente à saturação intracitoplasmática máxima de 

hemoglobina, alcança-se o estágio de eritrócito, morfofuncionalmente maduro 

(CRIVELLENTI, 2004).  

A eritropoietina — hormônio que ao se ligar a receptores presentes nas unidades 

formadoras de hemácias — incentiva e mantém a produção de células progenitoras 

eritroides na medula óssea, assim como sua diferenciação em células vermelhas 

maduras no sangue periférico e diminuindo o período de transição entre proeritroblasto e 

eritrócito (MACEDO, PIMENTEL, SANTOS, DIAS, 2015). 

Os eritrócitos são pequenas células circulares, com forma de discos bicôncavos e 

sem núcleo, sendo os mais numerosos tipos celulares do sangue, que circulam pelo 

sangue durante um período aproximado de 120 dias (VIVAS 2012). A hemoglobina é o 

principal constituinte dos eritrócitos, composta por duas porções, uma denominada heme 

que contém ferro e outra porção proteica, denominada globina. A globina consiste em 

quatro cadeias polipeptídicas em que cada uma se liga a um grupo heme. Cada grupo 

heme compreende um átomo de ferro que se liga reversivelmente com uma molécula de 

oxigênio. Assim, cada molécula de hemoglobina pode se ligar a quatro moléculas de 

oxigênio, sendo a sua principal função o transporte de oxigênio e gás carbônico, 

possibilitando as trocas gasosas necessárias ao metabolismo orgânico (VIVAS, 2012). 
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Uma das formas mais apurada, e mais reproduzíveis de avaliar os eritrócitos no 

sangue é pelo método do microhematócrito por centrifugação (STOCKHAM, SCOTT, 

2008). Volume globular ou hematócrito é o volume de hemácias expresso como 

porcentagem do volume da amostra de sangue total, isto é, mililitros de hemácias por 

decilitro de sangue (VIVAS 2012). Inicialmente o termo hematócrito era o nome do 

método utilizado para separar o sangue em seus principais constituintes, como 

concentrado de eritrócitos, camada leucocitária e plasma. Com o uso comum do 

procedimento, passou-se a indicar o principal resultado do método, o volume globular. 

Para a avaliação do volume globular, o sangue é centrifugado em alta velocidade e 

dividem-se as células sanguíneas em camadas com base na densidade delas. A 

camada leucocitária contém monócitos, linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, 

eritrócitos nucleados e plaquetas. Os eritrócitos ficam abaixo da camada leucocitária 

(STOCKHAM, SCOTT, 2008). Existem, ainda, os métodos automáticos cuja 

determinação se baseia em avaliações de variações de impedância do fluxo elétrico, de 

dispersão ou absorção de luz gerada por diferentes células (AGUIAR,2010). De acordo 

com a literatura, o hematócrito médio na espécie canina está estipulado em 30% a 45% 

(KERR, 2003; LOPES et al, 2006). 

A contagem eritrocitária, concentração de hemoglobina e hematócrito são 

medidas diretas da capacidade de transporte de oxigênio e da massa de células 

vermelhas do animal, responsáveis por dois conceitos o de anemia e policitémia 

(AGUIAR, 2010). A anemia se caracteriza quando a dosagem de hemoglobina, 

contagem de eritrócitos e a determinação do hematócrito mostrarem valores abaixo dos 

normais ou de referência. Esses valores de referência são classificados de acordo com a 

espécie, raça, sexo e idade (BICALHO, CARNEIRO, 2006). 

A anemia pode ser classificada como relativa ou absoluta, em relação à massa 

total eritrocitária. O quadro anêmico relativo se desenvolve por meio da expansão do 

volume plasmático, como em casos de neonatos, fêmeas gestantes ou depois de 

reposição de volume circulante por fluidoterapia (GONZÁLES, SILVA, 2008). 

A anemia absoluta é clinicamente mais importante sendo a forma mais comum de 

anemia (GONZÁLES, SILVA, 2008), em que se verifica a redução da massa celular 

(BICALHO, CARNEIRO, 2006), sendo classificada com relação à morfologia dos 

eritrócitos, mecanismos patogênicos e a resposta da medula óssea (GONZÁLES, SILVA, 

2008). 
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2.2 ACEPROMAZINA          A 

acepromazina é o derivado fenotiazínico mais administrado como medicação 

tranquilizante na medicina veterinária, utilizada para facilitar manipulação ou contenção 

dos animais e é constantemente empregada como medicação pré-anestésica. 

(GONÇALVES, MASSONE, MATSUBARA, 2009; MADDISON, PAGE, CHURCH, 2010).  

Causa um estado de tranquilização, diminuição da atividade espontânea, relaxamento 

muscular (FARIAS, 1999).   

Pode ser administrada no cão pelas vias intravenosa, intramuscular, subcutânea e 

oral, sendo preconizado uma dose variando de 0,05-0,1 mg/kg por via intramuscular 

para uso pré-anestésico e variando de 0,55-1,1mg/kg por via intramuscular para 

contenção. Possui uma boa absorção após administração intramuscular, mas menos em 

injeções subcutâneas, com o surgimento do seu efeito total em aproximadamente trinta 

minutos depois da injeção intramuscular. O tempo de duração da ação e dose 

dependente, começando a regredir após três a quatro horas, mas pode estar presente 

mesmo depois de sete horas da sua administração (ADAMS, 2013; MADDISON, PAGE, 

CHURCH, 2010). Ébiotransformado no fígado, formando inúmeros metabólitos que 

serão eliminados por meio das fezes e urina (PICIOLI et al, 2013).    

 Os efeitos observados após a administração da droga se devem ao antagonismo 

de receptores dopaminérgicos no sistema nervoso central. Entretanto, esse antagonismo 

não é seletivo para os receptores dopaminérgicos, interagindo também com receptores 

alfa-1 adrenérgicos, muscarínicos e histamínicos (LOPES et al, 2010; GRIMM et al, 

2017).  

Os efeitos benéficos da acepromazinaestão relacionados ao fato de ser um 

potente antiemético central, fazendo com que seja o tranquilizante de escolha quando se 

utiliza opioides que podem causar vômito. Suas propriedades anti-histamínicas vêm 

levando clínicos a utilizá-la antes da remoção de células tumorais mastocitárias ou 

procedimentos que causem liberação histamínica (FARIAS, 1999). Entretanto, podem 

gerar efeitos colaterais de difícil reversão (FARIA, 2007).     

Os principais efeitos indesejados incluem a redução da frequência respiratória, 

cardíaca e a temperatura retal. Por outro lado, pode haver redução das arritmias 

cardíacas. Contudo, seu efeito colateral principal é a vaso dilatação periférica e uma 

consequente hipotensão arterial, que acontece pelo bloqueio de receptores alfa-1 

adrenérgicos periféricos, entretanto pode contribuir nesse processo a depressão dos 
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centros vasomotores centrais e uma ação direta sobre a musculatura lisa. Outros efeitos 

hematológicos da administração da acepromazina consistem na diminuição do volume 

globular e redução da agregação plaquetária. Esse efeito pode perdurar por várias horas 

(AMORIM NETO, 2014; MADDISON, PAGE, CHURCH, 2010; PICIOLI et al, 2013; 

GRIMM et al, 2017). As alterações nos resultados de hematócritos podem ocorrer 

mesmo em doses muito baixas de 0,002mg/kg por via intravenosa, sendo essa a 

resposta farmacológica mais sensível induzida pela acepromazina em equinos.Em cães, 

pode promover uma redução de até trinta por cento no valor do hematócrito e em 

equinos logo após uma dose de (0,01mgkg), por via intravenosa, transcorridos trinta 

minutos de sua administração (ADAMS, 2013; GRIMM et al, 2017). 

2.3 FARMACOPUNTURA           

A acupuntura é uma técnica da medicina oriental chinesa em que pontos 

específicos do corpo ou acupontos são estimulados por meio da inserção de agulhas. 

Essa técnica visa à circulação do Qino organismo, sendo Qi a energia vital do corpo e 

alterações no seu fluxo podem gerar sintomas (ALMEIDA, 2017).  

 No Brasil, um dos maiores motivadores do estudo da acupuntura na medicina 

veterinária foi o professor TetsuoInada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

em meados da década de 1980, com a transposição da técnica de humanos para os 

animais (SCOGNAMILLO-SZABÓI, BECHARA, 2010), tornando-se mais popular com o 

decorrer do tempo graças à facilidade de acesso a sua teoria, aplicação e aprendizagem 

(PIRES, SIQUEIRA, SANTOS, 2014). 

A farmacopuntura se baseia na injeção de subdoses de medicamentos em pontos 

de acupuntura (AMORIM NETO, 2014), sendo utilizado com sucesso em animais 

(SCOGNAMILLO-SZABÓI, BECHARA, 2010) reduzindo os efeitos colaterais, diminuindo 

o consumo, resíduos dos fármacos e os custos dos procedimentos (ALMEIDA, 2017). 

Estudos realizados em cães com a administração de xilazina por via 

intramuscular, subcutânea e no acuponto Yin Tang,comparadas à aplicação de NaCl 

0,9% no mesmo acuponto, mostraram que o efeito sedativo foi equivalente entre as 

aplicações, com período de latência menor no grupo que recebeu a farmacopuntura, 

porém a xilazina apresentou sedação mais duradoura quando administrada pela via 

intramuscular (FARIA, 2007). 

Houve sedação satisfatória em cães após sedação no acuponto Yin Tangcom um 

décimo da dose convencional utilizada por via intramuscular, tal resultado demonstra 
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que os dois métodos apresentaram resultados semelhantes no que se refere à 

tranquilização de cães (AMORIM NETO, 2014); assim como observado em suínos após 

utilização de subdose de acepromazina no acuponto Yin Tang(QUESSADA et al, 2011). 

 

2.4 YIN TANG 

O acuponto Yin Tang se localiza no ponto médio de uma linha traçada entre os 

cantos laterais dos olhos e se liga com a inervação frontal(Figura 1) (AMORIM NETO, 

2014). É um ponto extra, ou seja, uma classe que não pertence a um meridiano 

específico, sua principal função é acalmar a mente, sendo um harmonizador e 

tranquilizador emocional e mental. Energeticamente, o ponto elimina o Vento interno, 

atuando sobre estados de ansiedade, dores de cabeça, tonturas, estresse, insônia e 

problemas oculares. Conforme a espécie e a constituição do animal, a agulha deve ser 

inserida de forma inclinada por até no máximo 0,3 cm de profundidade (SILVA, 2010; 

KIM, 2013).  

 Estudo feito em cães indica uma redução de trinta por cento da dose usual de 

tiopental quando utilizada uma dose subclínica de acepromazina (0,01mg/kg) no 

acuponto Yin Tang. Em cães a sub dose de acepromazina aplicadas no acuponto Yin 

Tangmostrou-se segura não gerando reações adversas nos animais estudados 

(QUESSADA et al, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- METODOLOGIA 

Figura 1: Localização do acuponto Yin 

Tang no cão. Fonte: Google imagens 
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Foram utilizados oito animais domiciliados, adultos, independente de raça ou 

sexo, ou idade, com peso médio de 18,4 kg, (11 a 35 kg). Os animais eram das 

seguintes raças: SRD, boiadeiro australiano, bordercollie, huskysiberiano, dachshund. 

Cada proprietário foi esclarecido sobre os exames que seriam realizados durante o 

estudo e convidado a participar. Os que aceitaram, assinaram um termo de livre 

concordância. 

Para a seleção dos animais, realizou-se exame físico completo e apenas foram 

incluídos no experimento animais que apresentaram parâmetros dentro dos limites de 

normalidade para a espécie. Além disso, também foi realizada a avaliação 

cardiovascular com aferição da pressão arterial sistêmica. Animais com alterações 

diagnosticadas naqueles exames também foram excluídos do grupo experimental. 

O estudo consistiu em dois tratamentos (T1 e T2), sendo T1 a administração de 

acepromazina na dose de 0,01mg/kg no acuponto Yin Tang (figura 2) e T2 a 

administração de acepromazina intramuscular na dose 0,1mg/Kg com intervalo de sete 

dias entre um tratamento para outro, para garantir a total eliminação dos fármacos da 

corrente sanguínea, descartando qualquer efeito residual.Em cada um dos tratamentos 

foi feita a avaliação de volume globular por meio da técnica de 

microhematórcito(KERR,2003). 

A determinação do volume globular foi feita imediatamente antes da aplicação do 

sedativo (M0), quinze minutos (M1), trinta minutos (M2), quarenta e cinco minutos (M3), 

sessenta minutos (M4) e cento e vinte minutos (M5) após a aplicação de acepromazina, 

em ambos os tratamentos. Para tanto foram coletadas amostras individuais de sangue 

total por meio da punção da veia cefálica. Para a obtenção do volume globular, 4 mL de 

sangue total foram centrifugados logo após o tubo de microhematocrito por capilaridade 

e preenchido o mantendo em posição horizontal até que se preencher setenta por cento 

do tubo. Foi mantida a posição horizontal e selada uma das extremidades com o auxílio 

de uma chama. O tubo foi colocado na centrífuga (qual foi feito)por cinco minutos, em 

uma velocidade de 12.000 rpm (THRALL,2007). O volume globular é definido por leitura 

em régua de leitura de microhematócritoFIGURA 3.Todos os dados obtidos foram 

anotados em fichas individuais e submetidos à avaliação estatística e descritiva.  
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Figura 2: Administração de acepromazina no acuponto Yin Tang. Fonte: arquivo pessoal dos autores. 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os valores obtidos na avaliação de hematócrito de cães submetidos à sedação 

com acepromazina em acuponto Yin Tang estão descritos na TABELA 1. 

Tabela 1: Valores obtidos na avaliação de hematócrito de cães. Tratamento Yin Tang (T1). Tratamento 
intramuscular (T2). Valores em %. 

Avaliação de hematócrito após a administração de acepromazinaYin Tang e 

intramuscular 

 M0 M1 M2 M3 M4 M5 

ANIMAIS T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

1 36a 38a 34a 35a 32a 34a 32a 34a 34a 33a 35a 32a 

2 41a 37a 36a 33a 36a 33a 35a 33a 34a 33a 33a 32a 

3 38a 36a 37a 35a 38a 36a 38a 35a 36a 33a 36a 32a 

4 36a 36a 33a 33a 34a 32a 30a 32a 31a 32a 28a 31a 

5 42a 44a 35a 39a 35a 35a 34a 32a 37a 34a 32a 32a 

6 40a 43a 37a 37a 36a 37a 35a 36a 36a 35a 36a 36a 

7 40a 42a 36a 42a 33a 40a 32a 39a 35a 40a 34a 41a 

8 41a 37a 40a 35a 36a 34a 36a 34a 32a 33a 36a 32a 

Media 39 39 36 36 35 39 34 34 34 34 33 33 

Desvio 

Padrão 
0,0

23 

0,0

34 

0,0

21 

0,0

33 

0,0

19 

0,0

26 

0,0

25 

0,0

25 

0,0

20 

0,0

26 

0,0

27 

0,0

35 

Fonte: Obtido pelos autores.Valor de referência encontrado pelos autores30-45% segundo THRALL, 

(2007).Resultados (a) não apresentaram diferença estatística. 
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Não foi encontrada diferença estatística entre os tratamentos propostos, (p>0,05). 

Isso pode ter ocorrido devido ao número reduzido de animais do experimento. 

No grupo Yin Tang, entretanto, individualmente observou-se uma maior diferença 

estatística entre M0 e M1, ocorrendo queda percentual em todos os animais do 

experimento. Entre M3 e M4 houve um ligeiro aumento percentual em cinco animais da 

amostra, como indicado na tabela 2. 

Tabela 2:Diferença de micro hematócrito obtidos por meio da venopunção de animais submetidos à 

aplicação de acepromazina no acuponto Yin Tang. 

Hematócrito. Valores em porcentagem  

ANIMAIS M0-M1 M1-M2 M2-M3 M3-M4 M4-M5 

1 -5,6 -6 0 +6 +2,9 

2 -12,2 0 -2,8 -2,9 -3 

3 -2,6 0 0 -5,2 0 

4 -8,3 +3 -11,7 +3 -10 

5 -16,7 0 3 +8 -13,5 

6 -7,5 -2,8 -2,8 +2,8 0 

7 -4 -8,3 -3,1 +9,3 +2,9 

8 -2,6 -10 0 -2,1 +12,5 

Media 7,4 3,7 2 7,3 5,6 

      

Fonte: Obtido pelos autores. Legenda: (-) redução; (+) aumento. 

 

A acepromazina pode ser utilizada pelas vias intravenosa, intramuscular e 

subcutânea, com uma resposta mais rápida através da via intravenosa, podendo gerar 

um considerável efeito sobre o hematócrito ou volume globular mesmo em doses muito 

baixas como 0,002mg/kg em equinos(ADAMS, 2013). No presente trabalho,houve uma 

queda no valor de hematócrito mesmo sendo utilizado outra via de administração, o que 

corrobora os achados em M0-M1M1 dos animais submetidos à aplicação de 

acepromazina pela via Yin Tang. 

Possuindo, assim, uma boa absorção após injeção intramuscular com o 

aparecimento do seu efeito total em aproximadamente trinta minutos, mas menor efeito a 

partir de localizações subcutâneas (ADAMS, 2013; GRIMM,2017; MADDISON, PAGE, 

CHURCH, 2010). A farmacopuntura tem como objetivo potencializar os efeitos das 

substâncias administradas por meio de reações locais após a inserção da agulha, como 

mudanças na carga elétrica da hipoderme e injuria no tecido do ponto atingido, com um 
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efeito inicial de vasodilatação e aumento da permeabilidade de vasos da microcirculação 

(FARIA, 2007; SCOGNAMILLO-SZABÓI, BECHARA, 2010). Levando, portanto, a um 

período de latência menor como descrito por Faria (2007) em estudo realizado em cães 

após administração de xilazina por via intramuscular, subcutânea e no acuponto Yin 

Tangcomparadoà aplicação de NaCl 0,9%, no mesmo acuponto. O grupo da 

farmacopuntura atingiu a sedação em cinco minutos enquanto a xilazina teve um período 

de latência maior, o que corrobora os achados em M0-M1, nos quais ocorreu redução do 

hematócrito. 

O ligeiro aumento percentual entre M3-M4 pode ser devido ao fato de a     

farmacopuntura ter como objetivo a utilização de menor dose de medicamentos, 

potencializando seus efeitos, diminuindo seus impactos colaterais e provocando efeito 

sedativo semelhante à dose convencional (FARIA, 2008).  A potencialização dos seus 

efeitos está de acordo com estudos anteriores em cães,realizados por Faria (2007) e em 

gatos após aplicação de acepromazina por via intramuscular na dose de 0,1mg/kg e um 

terço da dose 0,033mg/kg, via Yin Tang. O grupo da farmacopuntura obteve em M0 

valores maiores e estatisticamente iguais a M4(SANTOS, 2017), corroborando os 

achados em M3-M4. Esse aumento também pode ser atribuído ao fato de a duração da 

ação da acepromazina ser dose dependente (MADDISON, PAGE, CHURCH, 2010), ou 

seja, a utilização de uma menor dose seria capaz de gerar estímulo por menor tempo, e, 

portanto, menos efeitos colaterais nos animais. 

No grupo que sofreu aplicação intramuscular, observou-se uma maior diferença 

percentual entre M0 e M1 ocorrendo queda em todos os animais do experimento. Entre 

M4 e M5 ocorreu queda percentual em sete dos animais do experimento. Como descrito 

na tabela 3. 

Tabela 3. Diferença de micro hematócrito obtidos por meio da venopunção de animais submetidos 

àaplicação de acepromazina por via intramuscular. 

Hematócrito. Valores em porcentagem 

ANIMAIS M0-M1 M1-M2 M2-M3 M3-M4 M4-M5 

1 -8 -2,8 0 -2,9 -3 

2 -11 0 0 0 -3 

3 -3 +2 -2 -5,7 -3 

4 -9 -3 0 0 -3 

5 -12 -10,2 -8,7 +6,2 -5,8 

6 -14 0 -2,7 -2,7 -2,7 
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7 -2,3 -4 -2,5 +2,5 +2,5 

8 -5,4 -2,8 -2,5 0 -3 

Media 8 3,1 2,3 2,5 2,8 

      

Fonte: Obtido pelos autores. 

 

A acepromazina possui uma boa absorção após injeção intramuscular e o 

aparecimento do efeito total em aproximadamente trinta minutos(MADDISON, PAGE, 

CHURCH, 2010). Essa característica também demonstrada em cães porEurideset 

al(1981)após aplicação de acepromazina por via intramuscular na dose de 2mg/kg e 

4mg/kg,onde ocorreu uma maior queda percentual no valor do hematócrito no decorrer 

dos primeiros trinta minutos após aplicação em todas as doses,com um decréscimo dose 

dependente, o que corrobora os achados no M0-M1 dos animais submetidos à aplicação 

de acepromazina pela via intramuscular. 

Outro fator que pode ter influenciado o declínio dos valores do resultado no 

hematócrito foi a ação sedativa, bem como efeitos colaterais da acepromazina ser dose 

dependente (MADDISON, PAGE, CHURCH, 2010) e a utilização de uma dose de 

0,1mg/kg poderia gerar uma queda mais acentuada nos valores do hematócrito em 

comparação a dose de 0,01mg/kg utilizado na farmacopuntura. 

A acepromazina possui uma duração de ação variando entre quatro e seis horas, 

mas pode estar presente mesmo após sete horas de sua aplicação (ADAMS, 2013; 

MADDISON, PAGE, CHURCH, 2010), atuando sobre os receptores alfa 1-adrenergicos, 

provocando uma vasodilatação periférica com consequente hipotensão arterial e o 

ingurgitamento esplênico que pode perdurar por várias horas.Assim, a depressão dos 

centros vasomotores centrais e a ação direta sobre a musculatura lisa pode contribuir 

neste mecanismode redução do hematócrito (GRIMM et al, 2017). 

Outro evento farmacológico que pode influenciar nos achados hematológicosde 

animais sedados com acepromazina, é a interação não seletivada droga com os 

receptores dopaminérgicos e alfa-1 adrenérgicos periféricos(LOPES et al, 2010). Dessa 

maneira, a eritrocitopenia é justificada pela ocorrência de migração celular para a 

periferia (PICIOLI et al, 2013) e principalmente pelo sequestro esplênico das hemácias 

(ADAMS, 2013),o que fundamentaria os achados entre M4-M5 dos animais submetidos 

à aplicação de acepromazina pela via intramuscular. 

Em animais com anemia, uma diminuição no hematócrito poderia agravar ainda 

mais o quadro clínico do animal.A anemia se trata de uma diminuição na contagem 
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eritrocitária ou hematócrito diminuído abaixo dos valores de referência para a espécie 

que e de 30-45%(KERR,2003). Pode se desenvolver quando houver perda eritrocitária 

aumentada, destruição eritrocitária acelerada e produção eritrocitária efetiva diminuída, 

tendo como sinal clínico a diminuição na capacidade de transportar oxigênio, redução na 

tolerância ao exercício, fraqueza, depressão e taquipneia (STOCKAM, SCOTT,2011). 

O uso da acepromazina intramuscular em casos de anemia — principalmente nas 

moderadas, com hematócrito variando de 13-25% e nas  graves com hematócrito menor 

que 13%—não seria o mais indicado, pois houve uma maior redução percentual no 

hematócrito inicial M0-M1 que variou no decorrer das duas horas de avaliação do grupo, 

com apenas um animal da amostra apresentando uma melhora nos valores de 

hematócrito em M4-M5.  

No grupo Yin Tang, houve uma redução menor nos valores percentuais de 

hematócrito em M0-M1, com uma menor variação ao longo das duas horas de avaliação 

do grupo, com um ligeiro aumento nos valores de hematócrito no M3-M4 de cinco 

animais da amostra. Demonstrando, assim, ser menos prejudicial para os animais que 

estejam com algum grau de anemia, principalmente nos quadros patológicos associados 

a anemias moderadas ou graves. 

 

5- CONCLUSÃO          

 Com base nos resultados do presente estudo conclui-se que não houve diferença 

estatística entre os tratamentos quanto à redução de hematócrito. Entretanto, de modo 

percentual, observou-se a redução menos impactante com o uso da farmacopuntura, 

assim como o seu retorno mais rápido para os valores basais. 
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RESUMO 

A otite externa subclínica, apesar de normalmente não ser o motivo principal da 
consulta, é uma enfermidade comum na clínica de pequenos animais. É muito 
significativo o número de consultas veterinárias de rotina em que não se realiza o exame 
clínico otológico. O objetivo desse trabalho foi realizar uma pesquisa para avaliar o 
número de animais com otite subclínica e o conhecimento dos proprietários de cães 
sobre a saúde otológica dos seus animais, sendo realizada no Hospital Veterinário da 
Faculdade Univértix, no período de 01 a 12 de abril de 2019. Foram aplicados 
questionários aos proprietários, totalizando 23 animais. Desse questionário, verificou-se 
que 14,3% dos tutores de cães não sabiam da enfermidade dos seus animais e 30,4% 
dos animais tinham otite externa subclínica. O desconhecimento da importância do tema, 
por parte dos proprietários, e a falta do exame clínico otológico durante a consulta, 
dificulta a adoção de medidas preventivas, assim contribuindo para aparecimentos de 
afecções otológicas e casos de otite crônica. Observou-se a necessidade do médico 
veterinário em realizar o exame otológico em todos os animais atendidos, mesmo o animal 
não apresentando sintomas aparentes, incentivar e ensinar os proprietários sobre a 
importância da profilaxia otológica como método de prevenção da otite. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Afecções otológicas, canal auditivo, otite externa subclínica. 
LINHA DE PESQUISA 3: Clínica e Cirurgia Animal: Estudos clínico-cirúrgicos e de 
métodos terapêuticos e de diagnósticos. 

1. INTRODUÇÃO 

          A otite canina é uma enfermidade do canal auditivo de origem multifatorial, com 

diversos fatores predisponentes (OLIVEIRA et al, 2006). Geralmente é diagnosticada a 

otite mesmo não sendo o motivo primário da consulta (GREGORIO, 2013). 

O ouvido externo abrange o pavilhão auricular com seus músculos extrínsecos e 

com a cartilagem escutiforme, assim a função do canal auricular externo é obter e 

localizar o início das ondas acústicas e conduzi-las para membrana timpânica, que é 

vinculada ao ouvido externo (MACHADO, 2013). As características anatômicas do 

pavilhão auricular contribuem de forma evidente na ocorrência das otites (SCHEER, 

2006). 

Os sinais clínicos mais comuns nessa enfermidade evidenciam-se, movimentos 

repetidos com a cabeça, odor no canal auditivo, prurido, lesões no pavilhão auricular e 

otalgia (MUELLER, 2009).  
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A otite externa é a mais comum das doenças do canal auditivo em animais 

domésticos, considerando que seu predomínio está em torno de 10 a 20%, sendo capaz 

de chegar a 40% em países de clima tropical (MANISCALCO et al, 2009). A doença 

pode ser definida como inflamação aguda ou crônica do epitélio do meato auditivo, 

podendo envolver o pavilhão auricular. Esta alteração facilita o crescimento da 

população de microrganismos, sendo os mais comuns bactérias e fungos 

(BENEVENUTE et al, 2012). 

Estão mais susceptíveis a otites, animais com orelhas em pé e com frequência de 

secreção escura no conduto auditivo (BENEVENUTE et al, 2012). Objetiva-se com esse 

trabalho a realização de um levantamento de dados sobre o conhecimento dos 

proprietários de cães atendidos no Hospital Veterinário da Faculdade Univértix e 

avaliação clínica otológica dos mesmos, no período de 01 a 12 de abril de 2019, a 

respeito da presença de otite em seus animais de companhia. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 OTITE EXTERNA 

É definido como otite externa inflamação do meato auditivo externo, que 

acomete o pavilhão auricular até a membrana timpânica, representando cerca de 5 a 

12% dos atendimentos clínicos em cães e 2 a 6% em felinos. Na maioria dos casos, é 

diagnosticada a otite mesmo não sendo o motivo inicial da consulta (GREGÓRIO, 

2013).            

 A otite externa tem como principais sinais clínicos o aumento na formação de 

substância ceruminosa e sebácea, otalgia, prurido e descamação do epitélio. A 

avaliação e exame otoscópico de cada conduto auditivo são de extrema importância 

para diagnóstico da otite (LUSA, 2010).      

A classificação das otites se dá de várias maneiras: quanto aos lados de 

acometimento (uni ou bilaterais); quanto à evolução são classificadas como (agudas, 

crônicas e crônicas recidivas), sendo crônicas recidivas responsáveis por 76,7% dos 

casos (CAMPOS, 2011). 

2.2 ETIOLOGIA E FATORES PREDISPONENTES 

Fatores predisponentes são aqueles que tornam o conduto mais propenso à 

inflamação, que foi iniciada por fatores primários, ou seja, aqueles capazes de iniciar 
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uma inflamação nas orelhas normais, mas que por si mesmos não ocasionam otite 

(LUSA, 2010).         

 Aos microrganismos são oferecidas condições, tais como temperatura, umidade, 

pH e substrato, que beneficiarão o aumento de sua população e, como consequência, o 

desenvolvimento da otite (BENEVENUTE et al, 2012).   

 Características anatômicas, como o formato descendente do pavilhão auditivo, 

favorecem o aumento da umidade no conduto, excesso na produção de cerúmen e de 

pelos, além de ser um local pouco arejado. Essas condições contribuem para que a 

orelha externa se torne um local propenso à presença de microrganismos, que poderão 

favorecer o surgimento da otite em cães (SCHEER, 2006).     

 Cães das raças como Cocker Spaniel, Labrador Retrivier, Springer Spaniel, 

Poodle, Pastor Alemão e Terrier são mais predispostos à ocorrência de otite externa, 

pois possuem excesso de pelos na orelha e pouca ventilação do canal auditivo 

(CAMPOS, 2011). 

2.3 FATORES PERPETUANTES 

Fatores perpetuantes são aqueles que sozinhos não conseguem causar a otite 

externa, mas são capazes de perpetuar, caso a patologia já tenha sido desencadeada. 

Esses fatores impossibilitam o tratamento e ainda são responsáveis por modificações 

anatômicas e fisiológicas da orelha (MACHADO, 2013).    

 Em casos de otites crônicas, um ou mais fatores estarão presentes. Em fase 

inicial, o tratamento da causa primária poderá ser eficaz para o controle da patologia, 

mas após a instalação dos fatores perpetuantes, o tratamento deverá dirigir-se a eles. 

Esses fatores estão relacionados com o insucesso na terapia, podendo ser a maior 

causa, independentemente dos fatores predisponentes ou causas primárias. Os fatores 

perpetuantes pioram o processo inflamatório (SCHEER, 2006).    

 Dentre os fatores que complicam a cicatrização do conduto auditivo, incluem- se: 

infecções por bactérias ou leveduras, tratamentos equivocados, uso indiscriminado de 

soluções tópicas para limpar a orelha ou medicamento, bem como a ocorrência de otite 

média. Consideram-se como fatores perpetuantes a colonização bacteriana 

(Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus intermedius, Micrococcus e coliformes 

fecais), condições patológicas crônicas progressivas como a hiperqueratose, 

hiperplasia, edema, hiperplasia ou hipertrofia das glândulas apócrinas, estenose do 
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conduto auditivo, fibrose e calcificação, excesso de dobras cutâneas, otite média, 

hipersensibilidades de contato e tratamento inadequado (CAMPO, 2011). 

2.4 SINAIS CLÍNICOS 

Sinais clínicos iniciam-se com prurido, evidenciado pela coceira, irritação das 

orelhas e movimento repetitivo da cabeça. Verifica-se inflamação do pavilhão auricular e 

canal vertical, quando o animal demonstra dor aos exames clínicos. A secreção torna-se 

perceptível e alguns animais demonstram sinais neurológicos, sinais vestibulares e 

inclinação da cabeça (LUSA, 2010).       

 Otite com característica ceruminosa demonstra uma inflamação associada com a 

presença de cerúmen em excesso, comumente de cor castanho-escuro e seco ou 

castanho-claro e espesso, que pode estenosar o conduto auditivo externo 

(GREGORIO, 2013).          

 Já a otite purulenta é caracterizada por eritema, edema, hiperestesia da pele do 

conduto auditivo, abscessos iniciais e úlceras, com a parede do canal revestida por uma 

secreção purulenta fétida esbranquiçada ou amarelo-esverdeada, e com 

distanciamento do epitélio e presença de abscesso, sendo que casualmente a 

inflamação se prosseguiu para o ouvido médio e interno (MULLER, 2009). 

2.5 DIAGNÓSTICO 

É de grande importância a utilização de ferramentas para diagnosticar os fatores 

predisponentes, primários e perpetuantes, sendo que o diagnóstico da otite externa se 

baseia em história pregressa, sinais e sintomas e exame clínico. O caminho mais eficaz 

para chegar ao diagnóstico/tratamento apropriado da otite inicia-se pela anamnese, 

podendo incluir exames dermatológicos, físicos e otoscópicos (imagem 1). No decorrer 

da otoscopia (imagem 2), pode ser observada: a presença de parasitas, nível de 

inflamação, tamanho e estado dos condutos auditivos, quantidade e caráter da 

secreção, modificações proliferativas e condição da membrana timpânica (CAMPOS, 

2011). 
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Imagem 1: Exame de otalgia canina. Elevação dorsal do pavilhão auricular à esquerda. 

Pressão no tragus à direita. Fonte: (MACHADO, 2013) 

 

Imagem 2: Observação otoscópica de um CAE num animal com otohematoma. Fonte: 

(MACHADO, 2013) 

São recomendados testes de cultura antibiograma quando existe dúvida se 

possui cepas resistentes de bactérias. É necessário radiografar a bula timpânica na 

grande parte dos casos de otite externa crônica ou recidiva, quando a membrana 

timpânica não está em condições normais e não é possível ser avaliada (LUSA, 2010). 

2.6 TRATAMENTO 

O tratamento correto para otite externa está condicionado à identificação e 

controle dos fatores primários e predisponentes. Além disto, a limpeza dos condutos 

auditivos externos, utilização de terapias tópicas e sistêmicas podem ser  necessárias 

para exterminar ou controlar os fatores perpetuantes (SCHEER, 2006).  

Normalmente, a higienização do conduto é executada com ceruminolíticos 

tópicos ou através de sistemas de irrigação, e pelo fato de apresentar potencial 
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ototóxico não é recomendado em caso de perfuração do tímpano (LUSA, 2010).

 Geralmente, são utilizadas soluções como difusor, o propilenoglicol, e como base, 

a clorexidina (0,5%); essas soluções são efetivas no tratamento da maioria das otites 

externas (SCHEER, 2006). 

A grande parte das medicações tópicas utilizadas para o tratamento da otite 

externa possuem glicocorticóides em acordo com antifúngicos e/ou antibióticos. Os 

corticóides são indicados no tratamento da otite externa por diminuir a intensidade do 

prurido e a inflamação do epitélio do conduto auditivo. A indicação de doses máximas 

de corticóides sistêmicos tem sido utilizada por grandes períodos em casos de edema 

e estenose do canal auditivo (CAMPOS, 2011).      

 Os antibióticos precisam ser utilizados na mais alta dosagem permitida. Tais 

antibióticos são: sulfa/trimetoprim, 30mg/kg a cada 12 horas; clindamicina, 7- 10mg/kg 

cada 12 horas; cefalexina, 22mg/kg cada 12 horas e enrofloxacina, 2,5 mg/kg cada 12 

ou 24 horas. Cetoconazol na dose de 5-10mg/kg a cada 12 ou 24 horas é indicado em 

casos de otite média por Malassezia sp.       

 A ivermectina é extremamente efetiva em controlar as sarnas de ouvido 

(SCHEER, 2006). Os agentes antifúngicos são necessários nos casos onde há o 

envolvimento de leveduras como Malassezia sp, Cândida sp. e fungos como 

dermatófitos. A M. pachydermatis e os dermatófitos geralmente respondem bem ao 

miconazol tópico a 1% ou clotrimazol. É eficaz a combinação de gentamicina, 

clotrimazol e betametasona quando há associação entre M. pachydermatis e bactérias 

no processo de otite externa (CAMPOS, 2011).  

No tratamento cirúrgico, podem-se utilizar técnicas de ressecção do canal auditivo 

lateral, que é prescrito para animais com hiperplasia mínima do epitélio do conduto 

auditivo ou lesões neoplásicas da face lateral do canal vertical. Nesses casos, quando a 

otite externa não respondeu positivamente aos recursos terapêuticos e houve recidiva 

(LUSA, 2010).       

Para casos de otite externa não responsiva ao tratamento clínico e que 

apresentam calcificação, ossificação grave de cartilagem auricular, traumatismo auricular 

agressivo, deformidades anatômicas congênitas do conduto auditivo, otite recidiva após 

a ressecção lateral do ouvido ou a ablação do canal vertical e neoplasias, é necessário o 

procedimento de ablação total do canal auditivo, sendo assim um procedimento cirúrgico 
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de salvamento envolvendo a remoção de toda a cartilagem e epitélio do canal auditivo 

(LUSA, 2010). 

3. METODOLOGIA 

Foram utilizados animais atendidos no Hospital Veterinário da Faculdade 

Univértix, no período de 01 a 12 de abril de 2019, independente de sexo, raça ou 

idade. Os proprietários dos animais responderam a um questionário predeterminado. O 

questionário (ANEXO 1) apresenta perguntas referentes ao histórico pregresso do 

animal e ao conhecimento do proprietário sobre as alterações otológicas com seus 

animais de companhia. Em seguida, foi realizada estatística descritiva, onde as 

informações obtidas foram agrupadas, correspondendo a um estudo transversal.

 Todos os participantes foram previamente informados sobre os propósitos da 

pesquisa e, de acordo, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 

2). Os dados obtidos foram inseridos no software Microsoft Office Excel (Microsoft Office 

2007) e processados, obtendo os percentuais referentes a cada pergunta. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dos 23 animais atendidos, 73,9% foram machos e 26,1% fêmeas, resultados 

esses que não foram compatíveis com o de Machado (2013), visto que apresentou 

47%(14/30) de machos e 53%(16/30) fêmeas. A população canina estudada foi 

subdividida em três intervalos de idade, sendo que a faixa etária compreendida entre 12 

meses e 8 anos correspondeu a 78,2%. Como média de idade da população canina 

estudada, foi obtido o resultado de 4,3 anos. Valores esses diferentes de Machado 

(2013), que teve como média de idade dos cães igual a 6 anos. Quanto à raça dos cães 
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atendidos, foi observado que 69,6% dos cães eram de raça definida, valores esses 

parecidos com Gregório (2013), que obteve 76,7% em seu estudo. 

No presente trabalho, o questionário mostrou que 69,6% dos animais atendidos 

não apresentaram sinais de otite externa subclínica e, 30,4%, apresentaram (TABELA 2). 

Resultado esse que é corroborado com Maniscalco (2009), que afirmou em seu trabalho 

que a prevalência dos casos de otite externa está em torno de 10 a 20% dos animais 

atendidos, podendo chegar a 40% em países tropicais. 

Dos 23 animais avaliados, 69,6%(16/23) não apresentaram sinais de otite e 

30,4% (7/23) apresentaram sinais de otite externa subclínica, resultado esse superior 

ao de Cardoso (2011), que dos atendimentos apenas (17,51%) dos casos 

apresentavam quadro de otite externa.   

Segundo Machado (2013) em seus estudos, o motivo inicial da consulta como 

o quadro de otite, foi de 57% (17/30) dos casos. O restante dos outros pacientes foi 

para a consulta por outros motivos, tais como: presença de vômito, corrimento 

ocular, hérnia discal, claudicações entre outros. Em 57% dos casos, de acordo com 

Machado (2013), a otite é reconhecida pelo tutor do animal como motivo para 

procurar atendimento médico veterinário. 
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Dos 23 animais atendidos, todos tomam banho, 30,5% (7/23) utilizam a 

secagem natural, 21,7% (5/23) tem como modo de secagem a toalha e 47,8% (11/23) 

utilizam secador (Tabela 3). A frequência de banhos está relacionada com casos de 

otite externa subclínica, uma vez que, de acordo com Lusa (2010), aumento na 

temperatura ambiental, umidade, chuva e natação comprovaram ter influência direta 

com casos de OE. 

Animais que tomam banho com maior frequência tem maior probabilidade de 

desenvolver OE, visto que nos dados da (Tabela 3), nenhum animal com otite passa 

mais de 15 dias sem tomar banho. Quanto ao motivo do banho influenciar, de acordo 

com Scheer (2006), aumento da umidade no ouvido externo e limpeza do conduto 

auditivo de forma errônea, podem estar diretamente ligados com o aparecimento de 

OE. Encontra-se uma diversidade de fatores que auxiliam o início e manutenção da 

OE. Entre esses fatores incluem-se particularidades da conformação anatômica, 

fator ambiental como temperatura e umidade do canal auditivo, fatores etiológicos, 

otopatias obstrutivas e doenças sistêmicas (GREGÓRIO, 2013).   

 Quanto aos questionamentos feitos aos tutores (Tabela4), animais com acesso à 

rua representam 82,6% (19/23), acesso a lagos e piscinas 26,1% (6/23), 

ectoparasitas no animal 60,8% (14/23), ectoparasitas no canal auditivo 14,4% (4/23) 

e apenas um tutor higieniza o canal auditivo do seu cão 4,4% (1/23). 

De acordo com Mueller 2009, fatores primários responsáveis pela OE 

ocasionando um processo inflamatório do tecido de revestimento do canal auditivo 

têm como destaque a hipersensibilidade, ectoparasita e corpos estranhos. Fica 
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evidente a influência dos ectoparasitas como fator primário da OE, levando em conta 

que dos 7 animais com diagnóstico de Otite externa subclínica, 4 possuíam 

ectoparasitas no canal auditivo. Devido a sua alta ocorrência, a atopia está ligada à 

otite externa mais que outras patologias alérgicas (CHEER, 2006) 

De acordo com dados dos estudos de Machado (2013), foi verificado que 57% 

(17/30) dos casos recebiam limpeza no canal auditivo semanalmente e o restante, 

ocasionalmente, diferente dos dados da tabela 4, que mostrou que entre os tutores 

apenas um higienizava o canal auditivo de seu cão. 

A OE pode ser definida como inflamação aguda ou crônica do epitélio do meato 

auditivo, podendo envolver o pavilhão auricular. Esta alteração facilita o crescimento 

da população de microrganismos, sendo os mais comuns bactérias e fungos 

(BENEVENUTE et al, 2012). 

No presente trabalho, quanto à classificação da otite foram diagnosticados 5 

casos de otite aguda, sendo 2 casos unilateral e 3 bilateral. Nos casos de otite crônica, 

foram diagnosticados 2 casos e os dois bilaterais. Estudos de Machado (2013) 

reforçam, em sua pesquisa, que do número total de animais, 70% (21/30) apresentavam 

OE bilaterais, enquanto o restante apresentava OE unilateral. 
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Do total de sete animais com otite (tabela 6), apenas em um caso o tutor sabia 

da enfermidade do seu animal e os outros 6 tutores não tinham conhecimento sobre 

a enfermidade. 

De acordo com Machado (2013), o estado da pele e pelagem do animal serve 

em várias situações de espelho da saúde do mesmo, assim, sinais como lesões de 

pele ou qualquer alteração ajuda o médico veterinário na confirmação do diagnóstico. 

Ainda de acordo com Machado (2013) fica evidente que tutores de cães não sabem 

avaliar e reconhecer sinais otológicos em seus próprios animais, assim, procuram 

tratamento com vista à própria resolução. 

Dos animais atendidos durante a pesquisa, quando referente à alteração na 

pele e pelo do animal, 65,2% (15/23) dos animais não demonstram alterações e 

apenas 1 animal apresentou otite sem alterações em pelo e pele, como pode ser 

observado na tabela 7. Nos animais com alteração no pelo e pele 34,8% (8/23), 6 

desses animais foram diagnosticados com otite externa subclínica, chegando a 85,7% 

dos animais com alteração. Resultados esses compatíveis com Momma (2014) que 

demonstra que independente da causa de OE, frequentemente o animal apresenta 

alterações de pele associadas ao distúrbio otológico.  
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Na avaliação de secreção do canal auditivo (tabela 8), 71,4% (5/7) dos casos 

apresentam secreção cerumolítica e 28,6% apresentam secreção purulenta. Resultados 

esses parecidos com o de Machado (2013) que verificou que 69%(35/51) dos animais 

apresentavam conteúdo ceruminoso em seu conduto auditivo e 31% (16/51) dos 

animais apresentavam material purulento. 

Presença de secreção no conduto auditivo, muitas vezes com odor, escoriações 

e crostas são comuns nos casos de OE, principalmente em casos de inflamação 

aguda (CAMPOS, 2011). Dos 7 animais avaliados e diagnosticados com otite, todos 

apresentaram odor de caráter rançoso. 

A microbiota normal da orelha do cão sem otite é composta por bactérias e 

leveduras como Staphylococcus sp. E Malassezia pachydermatis. Quando ocorre um 

desequilíbrio na temperatura e umidade do canal auditivo é visto um aumento da 

proliferação dessas bactérias e leveduras tornando-se um fator perpetuante da otite 

externa (MOMMA, 2014). A infecção por leveduras do gênero Malasseziaspp pode 

causar um exsudato de coloração marrom-chocolate e odor rançoso característico 

(LUSA, 2004). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a maioria dos proprietários não tem conhecimento sobre a 

saúde otológica dos seus cães e muitos animais atendidos na rotina clínica veterinária 

apresentam otite externa subclínica. A saúde otológica é atingida pelo misto de 

conformidades anatômicas de cada animal, zelo do profissional, hábitos diários e um 

efetivo cuidado realizado pelo proprietário. 
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ANEXO 1 QUESTIONÁRIO 
 

         Ficha de Exame Otológico 

Proprietário ___________________________ Cel.______________ tel. Fixo   tel

Nome do animal     ______________ Prontuário _________  Raça      Idade  N. 

Sexo: Macho (  )  Fêmea ( ) Peso  kg. 

Queixa princial_______________________________________________________ 

Anamnese 

Ambiente: 

Acesso a Piscina, lago ou mar?  

( )Sim ( )Não 
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Manejo: 

Banhos? 

( )Sim ( )Não 

Frequência? 

( )Mensal ( )Quinzenal ( )Semanal 

Modo de Secagem? 

( )Natural ( )Toalha (  )Secador 

 

Hábitos:  

Acesso à rua? 

 ( )Sim ( )Não 

 

Alimentação: 

Principal: 

( )Ração ( )Outros 

 

Ectoparasitas: 

No Animal: (  )Sim  (  )Não 
No Canal Auditivo:      ( )Sim     ( 
)Não 

Sintomas: 

O animal apresenta sintomas de otite?  

( )Sim ( )Não 

 

Classificação da otite: 

(   ) aguda – doença com menos de 30 dias sem episódios anteriores 

    (  ) crônica – doença recorrente ou continua há, pelo menos, 6meses 

    ( ) unilateral (   ) bilateral 

Exame da pele e pelo 

(   )normais (   ) presençade alteração      

 

Exame Otológico 
Canal auditivo: 

( )Normal ( )Alterado   

Secreção: ( ) ceruminolítica ( ) purulenta 

Odor: ( ) adocicado (  ) rançoso ( ) pútrido 
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ANEXO 2 

FACULDADE VÉRTICE – UNIVÉRTIX CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa Avaliação do conhecimento dos 
proprietários sobre a saúde otologica de seus cães e número de casos de animais com 
otite externa subclínica, sob a responsabilidade dos pesquisadoresGustavo Cabral Porto e 
Ronan Portes de Souza. Sua participação é voluntária. Se depois de consentir em sua 
participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar 
seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 
independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 
divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Consentimento Pós–Informação: 

Eu,  , fui 
informado(a) sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, 
e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não 
terei ganhos financeiros e que posso sair quando quiser. 

Data:  /  /______ 

______________________________________________ 

Assinatura do participante 
____________________________________________ 

Assinaturas dos Pesquisadores Responsáveis 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE BEBIDA UTILIZADA NO HOSPITAL 

VETERINÁRIO GARDINGO FACULDADE VÉRTICE – UNIVÉRTIX  

Acadêmico: João Luiz Martins Lacerda  

Orientadora: Profª. MSc. Mariana de Faria Gardingo Diniz. 

RESUMO 

A água é essencial para os seres vivos,podendocorresponder a 80% do peso vivo. Por 
ser o componente de maior abundância no organismo, a quantidade e qualidade da 
água fornecida aos animais é de fundamental importância para o seu desempenho. 
Assim, é relevante atentar aos fatores que podem interferir negativamente na qualidade 
dessa água. Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água 
utilizada para o consumo dos animais nos bebedouros das baias do Hospital Veterinário 
Gardingo, Matipó (MG), com intuito de identificar indicadores de qualidade e prevenir 
patologias disseminadas por ela. Para a realização das provas, foram coletadas 
amostras em seis pontos de estudo. Foram utilizadas diferentes técnicas microbiológicas 
para identificação de possíveis patógenos. Os resultados encontrados nas 6 amostras 
de diferentes locais revelarampresençade bactérias aeróbias mesófilas e coliformes a 
35°C. Além disso, todas as amostras demonstraram resultados negativos pra E.coli. O 
pH da água coletada foi entre 6,3 e 6,5, o que é considerado dentro dos padrões. Em 
relação ao aspecto, odor e cor as amostras 3,4 e 6 apresentaram turvas, inodoras e 
esverdeadas. Já as amostras 1, 2 e 5 apresentaram incolores, inodoras e límpidas. Para 
redução do número de coliformes devem ser tomadas medidas higiênico-sanitárias, de 
forma que atenda a legislação vigente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação microbiológica, qualidade da água, bactérias, 
coliformes. 

LINHA DE PESQUISA: Saneamento e Meio Ambiete 

 

1. INTRODUÇÃO 

Como a água é um elemento imprescindível à vida animal, é necessário que se 

adotem medidas para garantir, tanto quanto possível, suas característicasdesejáveis, a 

fim de que seja própria ao consumo. A água é um nutriente essencial para todos os 

seres vivos, nos animais ela corresponde a cerca de 50% a 80% do peso vivo. Por ser o 

componente de maior abundância no organismo, a quantidade e a qualidade da água 

ministrada aos animais sãode grande importância para o seu desempenho produtivo. 

Além disso, ela tem a função de nutrir o tecido celular e de compensar as perdas 

ocorridas pelo leite, fezes, urina, saliva, evaporação (suor e respiração) e também de 

manter a homeotermia. Portanto, deve ser limpa, inodora, incolor, insípida e abundante 

(CAMPOS et al., 2006). 

O propósito primário para a exigência de qualidade da água é a proteção à saúde 

animal. Os critérios adotados para assegurar essa qualidade têm por objetivo fornecer 

uma base para o desenvolvimento de ações que, se propriamente implementadas, 

garantirão a segurança do fornecimento de água por meio da eliminação ou redução à 
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concentração mínima de constituintes na água conhecidos por serem perigosos à saúde 

(D’ÁGUILA, ROQUE, MIRANDA e FERREIRA,2000). 

Existe uma grande preocupação das autoridades no que diz respeito ao meio 

ambiente, sobretudo no que se refere à qualidade da água. A água, embora essencial à 

vida, pode oferecer riscos à saúde em face de sua má qualidade, servindo de veículo 

para vários agentes biológicos e químicos. Assim, é importante atentar aos fatores que 

podem interferir negativamente na qualidade da água que é oferecida aos animais 

(SPERLING, 2007).  

Os principais agentes biológicos descobertos nas águas contaminadas são as 

bactérias, os vírus e os protozoários. As bactérias patogênicas encontradas na água 

e/ou alimentos constituem uma das principais fontes de morbidade no meio animal. São 

as responsáveis pelos numerosos casos de enterites, diarreias e doenças epidêmicas 

(como a febre tifoide), com resultados frequentemente letais. Os vírus mais comumente 

encontrados nas águas contaminadas por dejetos humanos/animais, entre outros, são 

os da poliomielite e da hepatite infecciosa. Dentre os protozoários que podem ser 

ingeridos por meio da água destaca-se a Entamoebahistolytica, causadora da amebíase 

e suas complicações, inclusive para o lado hepático. É encontrada, sobretudo, em 

países quentes e em locais onde existem más condições sanitárias (PERES, 2011).  

O controle de qualidade de água destinada ao consumo animal e humano, desde 

os sistemas produtores (mananciais, captação, tratamento) aos sistemas de distribuição 

(reservatório, redes), normalmente é realizado pela empresa responsável de 

saneamento local e monitorada pelas Secretarias de Saúde Estaduais. Este 

monitoramento – estabelecido pela Portaria no 36/GM (Brasil, 2004) do Ministério da 

Saúde – institui números mínimos de amostras ou planos de amostragem, além dos 

padrões para a água potável restritos ao trecho que se inicia na captação e se encerra 

nas ligações domiciliares dos consumidores.  

A água ofertada aos animais, de uma forma geral, é considerada segura, contudo, 

o risco de ocorrência de surtos de doenças de veiculação hídrica pode acontecer. Isso 

se deve, principalmente, em função da possibilidade de contaminação por micro-

organismos presentes na água que muitas vezes são captadas em poços velhos, 

inadequadamente vedados e próximos de fontes de contaminação, como fossas e áreas 

de pastagem ocupadas por animais, ou rios com grande contaminação. Por isso, faz-se 

necessário o monitoramento constante da sua qualidade (ROCHA e SALGUEIRO, 

2006). 



11

1 
 

Em vista da preocupação crescente com a qualidade da água para os animais, 

este trabalho tem como objetivo principal avaliar a qualidade química e microbiológica da 

água utilizada para o consumo dos animais nos bebedouros das baias do Hospital 

Escola Gardingo, Matipó (MG), com intuito de identificar indicadores de qualidade e 

prevenir patologias disseminadas pela água. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. SAÚDE ANIMAL X ÁGUA 

A água destinada ao consumo humano e animal deve ser isenta de 

contaminantes químicos e biológicos. Entre os contaminantes biológicos são citados 

organismos patogênicos compreendendo bactérias, vírus, protozoários e helmintos, 

que— veiculados pela águae por meio de sua ingestão— podemparasitar o organismo 

humano ou animal. As doenças transmissíveis que ocorrem nos animais domésticos, 

principalmente em bovinos, suínos, equinos e aves, representam fatores importantes à 

economia e à saúde pública, pois podem acarretar prejuízos econômicoselevados, em 

alguns casos. Além disso, muitos dos seus agentes são zoonóticos que podem ser 

transmitidos ao homem. (SOUZA, et al. 1983) 

 

2.2. QUALIDADE DA ÁGUA 

O termo “qualidade da água” refere-se às características químicas, físicas e 

biológicas que possuem critérios definidos de acordo com a finalidade de utilização da 

água (MERTEN & MINELLA, 2002). 

A água é um recurso natural imprescindível às diversas atividades do ser humano 

e dos animais. É indispensável para sua própria sobrevivência, pois, além de ser um 

bem insubstituível para a vida, é também matéria-prima industrial (SILVA e 

SALGUEIRO, 2001).  

Para ter uma produção animal de qualidade deve-se dar à água uma importância 

semelhante a que se dá a outros fatores de produção como instalações e manejo. A 

água é o nutriente mais importante na dieta e na saúde animal, é a biomolécula mais 

abundante de seu corpo animal em todas as fases do crescimento e desenvolvimento. 

Além disso, é um recurso natural fundamental para produção animal, devendo estar 

disponível em quantidade e qualidade (PEREIRA et al., 2009). 

A água captada de poços ou nascentes no meio rural pode apresentar 

contaminação por coliformes. Isso ocorre, pois os poços não são vedados 

adequadamente ou, ainda, há falta de informação da população sobre os 
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cuidadosnecessários. Dessa forma, eles são construídos próximos a fossas, áreas de 

pastagens, locais que favorecem a contaminação por microrganismos, aumentando o 

risco de produtores e animais desenvolverem doenças decorrentes de consumo de 

fontes hídricas contaminadas (AMARAL et al., 2003). 

Algumas características que afetam a qualidade da água tornando-a imprópria 

para o consumo são a presença de minerais traços tóxicos como Flúor (F), Selênio (Se), 

Ferro (Fe) e Molibdênio (Mb), podendo causar distúrbios sérios, principalmente em 

suínos e aves. A presença de Nitrogênio na água indica decomposição de matéria 

orgânica, contaminação de origem fecal ou nitratos (PEREIRA, PATERNIANI e 

DEMARCHI, 2009). 

A quantidade de água consumida pelos animais de forma geral é influenciada pela 

temperatura ambiente, peso, idade, fase de vida do animal e o consumo de matéria 

seca. Dessa forma, a água destinada à dessedentação animal deve estar isenta de 

substâncias químicas e de organismos patogênicos prejudiciais à saúde dele. O 

fornecimento inadequado de água, além dos possíveis prejuízos diretos, pode levar à 

diminuição do consumo alimentar prejudicando o desempenho do animal. (BORTOLI, 

2016). 

 

2.3. PARÂMETROS DE POTABILIDADE 

Como padrão para água tratada, a legislação considera a procedência da água. 

Se a amostra é proveniente da saída do tratamento, deve apresentar ausência de 

coliformes a 35°C. Caso a amostra seja proveniente do sistema de distribuição 

(reservatórios e rede), deve apresentar ausência de E. coli, permitindo-se que apenas 

uma amostra, entre as amostras examinadas no mês, apresente resultado positivo para 

coliformes a 35°C. O mesmo vale sea água proveniente de sistemas ou soluções 

alternativas coletivas que abastecem menos de 20.000 habitantes. Já para sistemas ou 

soluções alternativas coletivas que abastecem a partir de 20.000 habitantes, exige-se 

ausência de coliformes totais em 100 ml em 95% das amostras examinadas no mês 

(BRASIL, 2011). 

Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na 

faixa de 6,0 a 9,5 e teor máximo de cloro residual de 2mg/litro, com limite de turbidez 

menor ou igual a 1,0 uT, para filtração rápida, e, menor ou igual a 2,0 uT, para filtração 

lenta. As concentrações de ferro e manganês não devem ultrapassar 2,4 e 0,4 mg/L, 

respectivamente (BRASIL, 2011). Uma água de boa qualidade, deve ser monitorada 

desde os pontos de coleta até o seu destino final, fazendo-se análises laboratoriais 
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completas, semestralmente, de todos os parâmetros estabelecidos pela portaria 

2.914/11, analisando-se os níveis de cloro, flúor, cor, turbidez, pH, coliformes totais, E. 

coli e bactérias heterotróficas (D’ÁGUILA, ROQUE, MIRANDA e FERREIRA,2000). 

A presença de parasitas, fungos e bactérias pode causar danos em números elevados 

na qualidade da água, podendo produzir odores e sabores desagradáveis (GALLETTI, 

FLORESTA, SANTOS e MINHARRO, 2010). 

 

2.4. INDICADORES DE QUALIDADE 

Os micro-organismos indicadores são rotineiramente empregados para avaliar a 

qualidade e higiene durante o processamento de vários produtos. O isolamento e a 

identificação de patógenos específicos são adequados para investigação e controle de 

surtos (SANTANA et al., 2003). 

A monitoração das condições sanitárias de águas para consumo é realizada por 

meio de análises das bactérias do grupo coliforme, que atuam principalmente como 

indicadores de poluição fecal, pois ocorrem na flora intestinal do homem e de animais de 

sangue quente (ZULPO, PERETTI, ONO e GARCIA, 2006) 

As bactérias do grupo coliformes são organismos de presença obrigatória nos 

intestinos humanos, na matéria fecal. Assim, sua presença permite detectar indícios de 

fezes na água em concentrações extremamente diluídas, dificilmente verificáveis pelos 

métodos químicos correntes (GALLETTI, FLORESTA, SANTOS e MINHARRO, 2010).  

 

2.5. AGENTES ETIOLÓGICOS VEICULADOS PELA ÁGUA 

A água destinada ao consumo animal deve ser isenta de contaminantes químicos 

e biológicos. Entre os contaminantes biológicos são citados organismos patogênicos 

compreendendo bactérias, vírus, protozoários e helmintos que— veiculados pela água e 

por meio de sua ingestão — podem parasitar o organismo humano ou animal. As 

doenças transmissíveis pela água, representam fatores importantes à Economia e à 

Saúde Pública, pois podem acarretar prejuízos econômicos, às vezes elevados. (SOUZA 

et al., 1983). 

Inúmeras são as impurezas que se encontram nas águas naturais, várias delas 

inócuas, pouco desejáveis e algumas extremamente perigosas. No caso das águas 

naturais rurais, diversos fatores podem comprometer sua qualidade, tais como: o destino 

final do esgoto doméstico em fossas e tanques sépticos, a disposição inadequada de 

resíduos sólidos, a criação de animais ea lavagem de máquinas usadas na agricultura. 

Esses fatores representam fontes de contaminação por bactérias e vírus patogênicos, 
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parasitas, substâncias orgânicas e inorgânicas nocivas aos seres vivos (SILVA e 

ARAÚJO, 2003)  

Entre os patógenos disseminados em fontes de água, os entéricos são os mais 

frequentemente encontrados (OLIVEIRA e TERRA, 2004). O grupo coliforme inclui uma 

grande diversidade em termos de gênero e espécie, principalmente aquelas 

pertencentes à família enterobacteriacae (OLIVEIRA e TERRA, 2004). A maioria das 

bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros Escherichia sp, Citrobactersp, 

Klebsiellasp e Enterobactersp (BRASIL, 2004). 

O corpo de água que recebe matéria fecal passa a ser potencialmente perigoso 

à saúde humana e animal, pois pode veicular agentes patogênicos intestinais, que são 

também eliminados habitualmente pelas fezes (SCHAZMANN, MENONCIN, ELPO e 

GOMES, 2008). 

Geralmente, na determinação de coliformes, realiza-se a diferenciação entre os 

de origem fecal e não-fecal. Os coliformes não-fecais como Serratiasp e Aeromonassp 

são encontradas no solo e vegetais, possuindo a capacidade de se multiplicarem na 

água com relativa facilidade. No entanto, os coliformes de origem fecal, não se 

multiplicam facilmente no ambiente externo e são capazes de sobreviver de modo 

semelhante às bactérias patogênicas (ZULPO, PERETTI, ONO e GARCIA, 2006). 

Os coliformes são grupos que classificam as bactérias na forma de bastonete 

gram-negativo, não esporogênicos, aeróbios ou aeróbios facultativos, que são capazes 

de fermentar a lactose com produção de gás, em 24 a 48 horas a 35°c.Possuindo, 

também, cerca de 20  espécies de bactérias originárias do trato intestinal de humanos e 

outros animais de sangue quente (SILVA, 2003). 

Segundo Rocha e Salgueiro (2006), a presença de grupo de coliforme é índice de 

contaminação fecal. Dentre as bactérias de habitat reconhecidamente fecal, do grupodos 

coliformes termotolerantes, a Escherichia coli é a mais conhecida e que mais facilmente 

se identificam os membros não termotolerantes. É omicro-organismo de melhor 

indicador de contaminação fecal conhecido até omomento (SILVA e ARAÚJO, 2003). 

Segundo a portaria número 518 do Ministério da Saúde, são adotadas algumas 

definições como a contagem de bactérias heterotróficas. Trata-se da determinação da 

densidade de bactérias que são capazes de produzir unidades formadoras de colônias 

(UFC), na presença de compostos orgânicos contidos em meio de cultura apropriada, 

sob condições pré-estabelecidas de incubação: 35,0 ± 0,5°C por 48 horas (BRASIL, 

2004). 
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Os coliformes a 35°C considerados: bacilos gram-negativos, aeróbios ou 

anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos, capazes de se 

desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a 

lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5°C em 24-48 horas, e que 

podem apresentar atividade da enzima ß-galactosidase e ß-glucoronidase (BRASIL, 

2004).  

Os coliformes a 45°C são descitos como subgrupo das bactérias do grupo 

coliforme que fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2°C em 24 horas; tendo como principal 

representante aEscherichia coli, de origem exclusivamente fecal (BRASIL, 2004). 

Coliformes fecais indicam a possibilidade da presença de enteropatógenos, dentre eles a 

Escherichia coli que possui alguns sorotipos responsáveis por provocar doenças 

gastrointestinais, tendo a diarreia como principal sintoma (FILHO e DIAS, 2008). 

A Escherichia coli é a  bactéria do grupo coliforme que fermenta a lactose e 

manitol, com produção de ácido e gás a 44,5 ± 0,2°C em 24 horas, produzindoindol a 

partir do triptofano, oxidase negativa, não hidroliza a ureia e apresenta atividade das 

enzimas ß-galactosidase e ß-glucoronidase sendo considerada o mais específico 

indicador de contaminação fecal recente de eventual presença de organismos 

patogênicos (BRASIL, 2004).  

Mesmo que a maioria das bactérias heterotróficas da água não seja considerada 

patogênica, é importante manter sua densidade sob controle, pois quando ela está muito 

elevada na água pode causar riscos à saúde do consumidor (FILHO; DIAS, 2008). 

Algumas dessas bactérias podem atuar como patógenos oportunistas, deteriorantes da 

qualidade da água, ocasionando odores e sabores desagradáveis e produzindo limbo e 

películas e influência inibidora de alguns micro-organismos. Quando presentes em 

número elevado podem impedir a detecção de coliformes (FILHO; DIAS, 2008). 

 

3. METODOLOGIA 

A qualidade da água de abastecimento foi avaliada por meio de exames físico-

químicos e microbiológicos (ABNT, 1987; ALVES et al., 1992; APHA, 1995). Para a 

realização das provas, foram coletadas duas seções de amostras em seis pontos de 

estudo. 

O local do presente estudo foi o Hospital Veterinário Gardingo que se estabelece 

no município de Matipó, localizado a 650 metros de altitude, com as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude: 20° 16' 51'' Sul, Longitude: 42° 20' 22'' Oeste. Possui 
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uma população estimada de 18.914, e apresenta 70.7% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado (IBGE, 2017).  

As amostras foram colhidas assepticamente em frascos estéreis, acondicionadas 

em caixas isotérmicas e transportadas ao Laboratório de Microbiologia do Hospital 

Veterinário Gardingo para análise. As avaliações locais constaram de: aspecto, odor, 

cor. Todas as amostras foram checadas quanto ao pH e à presença de micro-

organismos. 

Para a execução das análises, as amostras foram coletadas em seis pontos 

durante o mês de abril de 2019, sendo estes abastecidos diretamente do poço artesiano 

e o armazenamento interno feito por meio de cisternas e/ou caixas-d'água(Tabela 1). As 

amostras de água foram diluídas de até 10-5, usando-se como diluente a água 

peptonada e esterilizada.  

 

Tabela 1. Pontos de coletas das amostras. 
AMOSTRA PONTO DE COLETA 

1 Cano mestre do poço artesiano 

2 Cano mestre do poço artesiano 

3 Bebedouro do piquete número 1 

4 Bebedouro do piquete número 2 

5 Bebedouro da baia número 2 

6 Bebedouro da baia número 1 

 

Para contagem de bactérias aeróbias mesófilas, foi realizada a técnica de cultivo 

em profundidade (Pour Plate Method), em duplicata para cada amostra, utilizando o 

meio Plate Count Ágar (PCA). Em cada uma das placas, foi distribuído 1ml da amostra e 

adicionado o meio PCA fundido a 45°C. As placas foram homogeneizadas e, após 

completa solidificação do meio, foram incubadas em posição invertida por 48 horas a 

35ºC. Após esse período, foi realizada a leitura do número de colônias e calculada a 

média das contagens obtidas. O resultado foi expresso em unidades formadoras de 

colônias por ml (UFC/ml).  

Para determinação de coliformes totais a 35°C e termotolerantes a 45°C, foi 

utilizado o método do número mais provável (NMP) ou técnica dos tubos múltiplos. Para 

tanto, foram inoculados 10ml de amostra em cada tubo de uma série de três tubos 

contendo 10ml de caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) e incubados a 35°C por 24 horas. 

Após esse período, foi observado se houve crescimento bacteriano com produção de 
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gás. Quando o resultado do crescimento foi negativo, o tubo foi reincubado novamente 

por mais 24 horas. De cada tubo de LST com crescimento e produção de gás, foi 

transferida uma alçada para tubos contendo Caldo Verde Brilhante Bile (VB). Esses 

tubos foram incubados a 35°C por 24 horas. Após o período, foi observado se houve 

crescimento com produção de gás, confirmando a presença de coliformes totais. A partir 

do número de tubos positivos, determinou-se o número mais provável a partir de uma 

tabela apropriada. 

Já para a determinação de coliformes fecais, foram utilizados os tubos positivos 

para coliforme total para a realização do teste. Então, foi transferida uma alçada de cada 

cultura dos tubos de LST para tubos de caldo Escherichia coli (EC). Estes tubos foram 

incubados em banho-maria a 44,5°C por 24 horas. Após este período, foi observado a 

presença de resultados positivos pelo crescimento com produção de gás. A presença de 

coliformes fecais pelo NMP foi determinada utilizando a tabela para número mais 

provável, série de 3 tubos. 

Para a determinação de coliformes totais a 35°C e termotolerantes a 45°C, será 

utilizado o método do número mais provável (NMP) ou técnica dos tubos múltiplos. 

Destes os tubos positivos serão encaminhados para confirmação da presença de 

coliformes fecais a partir da realização do teste com tubos de caldo Escherichia coli 

(EC). Para a avaliação do pH foi usado o aparelho pHmetro(Modelo Q400AS - QUIMIS) 

com prévia calibragem do mesmo. 

Por fim, os resultados físico-químicos e microbiológicos obtidos foram 

organizados e expressos de forma descritiva. Os níveis de contaminação foram 

comparados aos padrões de qualidade de acordo coma legislação vigente do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente(CONAMA)(BRASIL,2005). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na tabela 1, são apresentados os resultados de todas as análises da água de 

abastecimento. Nela estão sendo demonstrados os quantitativos das análises de água, 

evidenciando o teor de micro-organismos, aspecto, odor, cor e pH. 

 

Tabela 2. Dados referentes aos pontos de coleta quanto a presença bacteriana observada nas análises de 
qualidade de água. 
AMOSTRA BACTÉRIAS 

AERÓBICAS 

MESÓFILAS 

UFC/ml 

COLIFORMES 

TOTAIS 

NMP/ml 

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

(EC) 

ASPECTO 

ODOR 

COR 

 

PH 
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1 11 x 105 < 3,0 Ausente Incolor/ Inodoro/ 

Límpido 

6,3 

2 37 x 105 < 3,0 Ausente Incolor/ Inodoro/ 

Límpido 

6,3 

3 369 x 105 > 1100 Ausente Turva/ Inodoro/ 

Esverdeada 

6,4 

4 277 x 105 > 1100 Ausente Turva/ Inodoro/ 

Esverdeada 

6,4 

5 57 x 105 < 3,0 Ausente Incolor/ Inodoro/ 

Límpido 

6,4 

6 > 500 x 105 > 1100 Ausente Turva/ Inodoro/ 

Esverdeada 

6,5 

 

Das seis amostras coletadas, os pontos 1, 2 e 5 apresentaram características 

compatíveis com a legislação, eram incolores, inodoros e límpidos. As amostras 3, 4 e 6, 

apesar de inodoras, apresentavam o aspecto turvo e de cor esverdeada. O sabor e odor 

são características não desejáveis para a água, isto é, não devem aparecer em água de 

boa qualidade, sendo suas detecções bastante difíceis, pois dependem exclusivamente 

da sensibilidade do técnico/avaliador.  

De acordo com a Resolução CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005, não é 

aceitável ter materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais; substâncias que 

comuniquem gosto ou odor e resíduos sólidos objetáveis sendo que estes devem ser 

virtualmente ausentes. 

Segundo Gama et al., (2008) o sabor e odor são originados por produtos de 

decomposição da matéria orgânica, atividade biológica de microrganismos ou de fontes 

industriais de poluição. Já as alterações da cor indicam a presença de substâncias 

orgânicas, oriundas dos processos de decomposição e de alguns íons metálicos como 

ferro e manganês, plâncton e despejos industriais. 

 Em relação ao pH, todas as amostras apresentaram pH dentro da normalidade 

entre 6,3 a 6,5 que, de acordo com o CONAMA(BRASIL, 2005), deve estar entre 6,0 a 

9,0.  

Segundo Oliveira, Flor e Oliveira(2010), entre os fatores de natureza físico-

química, o pH e a temperatura podem influenciar tanto no número quanto na atividade 

enzimática das bactérias. A maioria das bactérias cresce melhor dentro das variações 

pequenas de pH sempre perto da neutralidade, entre pH 6,5 e 7,5.  

De acordo com Silva e Araújo (2003), que avaliaram a qualidade da água do 

manancial subterrâneo em áreas urbanas, apesar de o aumento de evidências 
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acercados efeitos nocivos à saúde provenientes do usode água fora dos padrões 

adequados de potabilidade,os danos à saúde decorrentes do consumode água 

contaminada são difíceis de serem avaliados e mensurados adequadamente. Eles 

destacaram, em sua pesquisa sobre coliformes totais, que os resultados indicaram que 

90% das amostras indicavam água imprópria para consumo animal. Na detecção de 

bactérias aeróbicas mesófilas,a frequência de amostras com mais de 500 UFC/ml 

também foi expressiva (71,4%) e, no presente estudo, somente a amostra 6 foi superior 

a 500 UFC/ml. Na sua pesquisa de detecção de pH, eles encontraram 82,8% de 

amostras com pH ácido, abaixo de 6,0, não atendendo ao recomendado legalmente. 

Discordando de Silva e Araújo (2003), no presente trabalho, o pH das amostras varia 

entre 6,3 e 6,5, dentro dos padrões vigentes pelo CONAMA (BRASIL, 2005). 

Em todos os pontos amostrados, foram encontrados indícios de contaminação por 

bactérias aeróbias mesófilas.  As unidades de coleta 1,2 e 5 cresceram <57 UFC/ml na 

diluição de 10-5, e as unidades das amostras 3, 4 e 6 foram superiores a >277 UFC/ml 

na diluição de 10-5. A presença de bactérias na água consumida pelos animais, além de 

favorecer a possível veiculação de patógenos, acarreta potenciais riscos à saúde dos 

animais. As bactérias aeróbias mesófilas possuem seu crescimento ótimo em 

temperaturas medianas (~32 °C). Esses microrganismos estão amplamente distribuídos 

na natureza, podendo ser encontrados em animais de sangue quente, bem como em 

ambientes terrestres e aquáticos (MADIGAN,MARTINKO, DUNLAP e CLARK,2010). 

Esses contaminantes mesófilos agrupam grande parte dos agentes que deterioram 

rapidamente os alimentos e dos agentes patogênicos, que podem oferecer riscos à 

saúde animal (BRITO et al., 2007).  

Em relação à avaliação microbiológica para a pesquisa de coliformes totais, três 

amostras foram positivas,a quais foram a 3, 4 e 6,após a avaliação pela técnica do 

Número Mais Provável utilizando a séries de 3 tubos. Com respectivos intervalos de 

confiança 95%, obteve-se resultados de >1100 NMP/ml,estando em desconformidade 

com Conama (BRASIL, 2005). 

Dentre os gêneros de bactérias encontradas em veiculação hídrica no grupo 

coliformes geralmente são Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, 

Serratiae Yersinia(PERES,2011).A presença de bactérias do grupo coliforme na água é 

vista como um indício de contaminação fecal intimamente ligado a tratamento 

inadequado ou inabilidade em manter a desinfecção residual da água tratada 

(PONGELUPPEet al., 2009). 
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Em um estudo semelhante, Rocha e Salgueiro(2006) fizeram a avaliação 

microbiológica da qualidade da água e percepção higiênico-sanitária, em que coletaram 

amostras em poços de água utilizadas para abastecimentos de animais, e encontraram 

93% fora do padrão de potabilidade, concordando com o presente trabalho. Outro ponto 

semelhante entre ambos os trabalhos é que grande parte das amostras coletadas 

também era utilizada na produção animal (ROCHA e SALGUEIRO, 2006). 

Nenhuma das amostras se apresentaram positivas para Escherichia coli.De 

acordo com o Conama,a E.Coli bactéria pertencente à família Enterobacteriaceaeé 

caracterizada pela atividade da enzima - glicuronidase. Produz indol a partir do 

aminoácido triptofano. É a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo 

habitat exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em 

densidades elevadas (BRASIL, 2005). 

Apesar do presente trabalho não ter a confirmação da presença do grupo E.coli 

outros grupos de bactérias podem estar presentes nas amostras coletadas e poderão vir 

a causar alguma alteração ou algum efeito nocivos nesses animais.De acordo com o 

Conama (2005), são (1.000 coliformes termotolerantes por 100 ml), referentes à 

proteção à vida aquática e à recreação de contato primário, porém, para o consumo 

humano e animal, não é recomendável, mesmo em baixas concentrações, somente após 

tratamento convencional. 

Segundo Marmontel e Rodrigues (2015), para uma gestão satisfatória dos 

recursos hídricos, o primeiro passo é o acompanhar da qualidade da água, a fim de 

apresentar aspectos físico-químicos e biológicos que permitem diagnosticar as 

mudanças ocasionadas por ações antrópicas ou naturais, no uso e na ocupação da 

terra.O CONAMA classifica os coliformes termotolerantes como bactérias gram-

negativas, em forma de bacilos, oxidase negativas, caracterizadas pela atividade da 

enzima -galactosidase. Podem crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e 

fermentar a lactose nas temperaturas de 44 - 45C, com produção de ácido, gás e 

aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais homeotérmicos, 

ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido 

contaminados por material fecal. Sendo assim, as concentrações de Bactérias aeróbias 

mesófilas apresentaram-se bastante variáveis ao longo do período de monitoramento 

(BRASIL, 2005) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com este trabalho, foi possível concluir que, quanto ao padrão de potabilidade 

estabelecido legalmente, as amostras apresentaram coliformestotais estandoimpróprias 

para a dessedentação animal.  

Devem ser tomadas medidas para redução do número de coliformes totais, de 

forma a atender a legislação vigente, além de ações para melhoria do aspecto/cor em 

alguns pontos. Para que os animais tenham uma área livre de micro-

organismospatógenos, é necessária a tomada de decisões para diminuira contaminação 

das fontes de abastecimento animal, de acordo com os resultados obtidos neste 

trabalho. 

Uma melhor higienização dos bebedouros poderá ser um fator determinante no 

controle da matéria orgânica e, consequentemente,na diminuiçãodesse elevado número 

de colônias bacterianas nas amostras de água. Destaca-se, ainda, a importância na 

limpeza regular nos bebedouros dos animais para que a água disponível seja de melhor 

qualidade. 

Os resultados apontaram a necessidade de um trabalho de orientação aos 

funcionários e estagiários do Hospital Veterinário que utilizam essas águas para seu 

consumo e dessedentação animal, a fim de melhorar sua qualidade por meio do 

tratamento e controle microbiológico da água.  
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE CARNE DE SOL COMERCIALIZADA EM 

CIDADES DA ZONA DA MATA MINEIRA 

 

Acadêmicos: Luan Delogo Dutra e Marilei Lopes de Souza 

Orientadora: Prof. D.Sc Leandro S. Araújo. 

RESUMO 

A carne de sol é caracterizada pela adição de sal e o seu processamento se baseia na 
exposição da carne ao ar livre dos cortes cárneos de bovinos, sendo um produto típico 
do território nordestino. Por não possuir registro no Ministério da Agricultura o seu 
processamento e armazenamento não possui padrões higiênicos sanitários definidos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de carne de sol artesanal 
comercializada por pequenos varejistas na cidade de Santana do Manhuaçu, Matipó e 
São João do Manhuaçu. Neste estudo avaliou-secinco amostras de carne de sol 
comercializada nas cidades referidas e a análise foi feita no Laboratório de Microbiologia 
do Hospital Escola da Faculdade Univértix. Avaliou-se a presença de bactérias do 
gênero Staphylococcus, contagem de bactérias aeróbias mesófilas, e a presença 
decoliformes termotolerantes. Todas as cinco amostras testadas foram positivas para a 
presença de Staphylococcus, masao teste de coagulase realizado posteriormente 
identificou somente uma positiva. Os coliformes apresentaram ausentes em quatro das 
cinco amostras testadas, e apenas uma das amostras foi positiva para a presença de 
coliformes termotolerantes. Esses resultados sugerem que houve falhas no 
processamento e/ou manipulação de algumas das amostras testadas, que podem 
implicar em perda da qualidade e segurança destes alimentos ao consumidor. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Carne salgada, conservação de alimentos, produto de origem 
animal.  
LINHA DE PESQUISA: Controle da Qualidade de Produtos de Origem Animal – Análise 
microbiológica. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A pecuária de corte (bovinos) destaca-se no cenário do agronegócio, na qual o 

Brasil apresenta uma grande importância a nível mundial, fechando o ano de 2018 com 

um aumento de 11% acima dos valores do ano anterior, onde foi registrada a maior 

quantidade de carne já exportada pelo Brasil, estando desta forma, entre maior 

exportador de carne bovina (ABIEC, 2018). A carne bovina é um alimento essencial na 

alimentação dos seres humanos, que figura entre os alimentos mais consumidos no 

Brasil(VENTURINI, SARCINELLI & SILVA,2007). 

A carne bovinaé considerada um alimento nobre para o homem, que por sua 

vez, é rica em proteínas, gorduras, mineraise água que são compostos indispensáveis 

ao organismo e consequentemente,classificado como um produto de grande importância 

nutricional. Os componentes que estão presentes na carne trazem um ambiente propicio 

ao crescimento de micro-organismos, que devem ser controlados, uma vez que 
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alimentos seguros e de boa qualidade são fatores primordiais para o comércio de 

produtos alimentícios e sua importância para a saúde publica (COSTA et al,2017).  

A carne bovina é a mais utilizada para a produção da carne de sol, no qual o 

método de salga e exposição ao sol era realizado devido a escassez no seu processo de 

preservação. A carne de sol é curada exclusivamente pela adição de sal e o seu 

processamento baseia-se na exposição da carne ao ar livre, tornando-se um produto 

semi-desidratado. Sua preparação ocorre de forma artesanal com a finalidade de 

preservar o produto e gerar alterações sensoriais. É um produto típico do território 

Nordestino, devido a disponibilidade de sal marinho e o clima favorável (GURGEL et 

al,2014). 

A princípio, esse alimento era utilizado para suprir as necessidades proteicas do 

povo,na atualidade se utiliza em várias preparações culinárias, devido ao seu sabor 

agradável, textura macia e a sua rápida preparação, se tornando um produto atraente 

para o consumidor e bastante popular (ISHIHARA & MADRUGA, 2013). 

Geralmente, a sua fabricação ocorre em ambientes domésticos, neste caso não 

existe nenhum padrão de qualidade e nemtécnicas apropriadas, associado a isso, não 

se utiliza embalagens e métodos de refrigeração (MENUCCI et al, 2010).  

O processo da salga por si só já reduz a quantidade de água e 

consequentemente dificulta o crescimento bacteriano, no entanto, algumas bactérias 

podem crescer mesmo em baixos valores de água e em baixas concentrações de sal. 

Bactérias capazes de se desenvolver neste ambiente podem oferecer risco á Saúde 

Pública, o que aumenta a importância da utilização de técnicas adequadas para a 

produção da carne de sol(COSTA & SILVA, 2001).Desta forma a análise microbiológica 

destes alimentos é essencial para garantir a segurança e inocuidade do produto, além 

de fornecer critérios para avaliação do processamento. Portanto, o objetivo do trabalho é 

avaliar a qualidade microbiológica de carnedesol produzida de forma artesanal 

comercializada por pequenos varejistas, nos municípios de Santana do Manhuaçu, 

Matipó e São João do Manhuaçu.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1PRODUTOS CÁRNEOS 

A carne é considerada um alimento com um elevado valor nutricional (COSTA et 

al, 2017). Possui uma significativa fonte de proteínas essenciais, minerais, vitaminas do 
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complexo B e ferro, alta atividade de água e pH neutro (FERREIRA & SIMM, 2012). 

Como qualquer produto de origem animal, serve como ótimo substrato para proliferação 

de micro-organismos, o que conferea eleuma vida útil menor (COSTA et al, 2017). 

A qualidade e segurança da carne constituem grandes preocupações para o 

fornecedor do produto e consumidor, cujos aspectos relacionados à saúde e ao bem-

estar das pessoas têm aumentado de forma considerável.Um bom aspecto e 

palatabilidade são coisas que os consumidores procuram na carne, para que seja 

conservados os benefícios oferecidos por esse produto é importante que a produção 

seja realizada com a máxima qualidade. Ao comprar a carne bovina o consumidor 

acredita que esse produto seja procedente de animais saudáveis, abatidos e 

manipulados higienicamente, e tenha nutrientes essenciais para a alimentação. Algumas 

características fornecem indícios dessa qualidade como a coloração da carne, cujos 

músculos de coloração vermelho vivo, gordura clara, textura firme e homogenia são as 

características mais desejadas (SARCINELLI, VENTURINI & SILVA,2007).  

Carne de boa qualidade está associada não somente a condições post mortem, 

mas também a fatores relacionados ao manejoante mortem, como o bem-estar animal, 

que garante que o mesmo esteja livre de estresse e desconforto durante o transporte e 

manejo pré-abate, se o animal passar por estresse na fase ante mortem irá interferir 

diretamente na qualidade da carne (GOLDONIet al, 2011). No post mortem os cuidados 

devem ser ainda maiores, pois qualquer dano à qualidade da carne é inconvertível 

(VENTURINI, SARCINELLI &SILVA, 2007).Do mesmo modo, genética e processo de 

terminação dos animais também influenciam nos fatores qualitativos e quantitativos da 

carcaça (SILVA et al, 2017).  

Garantia da segurança e inocuidade é importante, visto que a carne pode ser 

veiculadora de patógenos, sendo assim um produto de grande relevância para a Saúde 

Pública (COSTA et al, 2017). 

A produção de produtos de origem animal melhorando suas condições higiênicas 

devido à industrialização, tecnificação na sua fabricação e armazenamento em 

consequência das exigências do mercado e dos órgãos fiscalizadores (NADVORNY, 

FIGUEIREDO & SCHMIDT,2004). Mesmo com a fiscalização, o abate clandestino ainda 

representa cerca de 30 a 50% da carne sem inspeção (ABUJAMRA et al, 2017). 
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2.2 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS  

Quando se pensa no ramo alimentício, um dos maiores problemas enfrentados 

são as doenças transmitidas por alimentos (DTA), que podem ser causadas por 

bactérias, fungos, protozoários, vírus e agentes químicos, que tem acesso ao organismo 

através do consumo de água ou alimentos contaminados. A contaminação desses 

alimentos pode acontecerem qualquer uma das fases da cadeia alimentar, desde o 

abate, durante o transporte, na chegada do estabelecimento, na forma de 

armazenamento do produto até mesmo na comercialização. Àmedida que vai passando 

o tempo entre esses procedimentos e o consumo do produto vai se tornando ainda mais 

grave a contaminação, pois onde os micro-organismos se encontram é propicio para a 

sua multiplicação (FORTUNATO&VICENZI, 2014).  

Classifica-se como DTAs quando duas ou mais pessoas apresentam sinais 

clínicos similares após a ingestão de alimentos contaminados (GONÇALVES et al, 

2017). As maiores ocorrências de casos de DTAs acontecem em ambientes domésticos, 

pois a maioria desconsidera as boas práticas de fabricação (FORTUNATO & 

VICENZI,2014).  

Pequenas quantidades de patógenos no alimento não são suficientes para 

degradar o alimento, devido a isso os casos de infecção se tornam mais frequentes uma 

vez que os alimentos apresentam fatores sensoriais normais(MARINHO et al, 2015). 

Devido a esses fatores, as DTAs se tornam um problema para a Saúde Pública, 

manifestando sinais clínicos, os mais comuns são dores estomacais, êmese, diarreia e 

febre. A duração dos sintomas pode variar de poucas horas até mais de cinco dias, 

dependendo do tipo de micro-organismo ou toxina ingerida ou ainda suas quantidades 

no alimento. Conforme o agente etiológico envolvido, o quadro clínico pode ser mais 

grave e prolongado, apresentando desidratação grave, diarreia sanguinolenta, 

insuficiência renal aguda,insuficiência respiratória e sinais neurológicos (OLIVEIRA et al, 

2010).A via fecal oral é uma das principais formas de contaminação dos alimentos 

(MEDEIROS, CARVALHO & FRANCO,2017).  

É definido pelo regulamento técnico de boas práticas para serviços de 

alimentação que é considerado manipulador de alimentos qualquer pessoa tem contato 

direto com o alimento(FORTUNATO & VICENZI,2014). Os manipuladores do produto 

possuem um papel fundamental quando se trata da segurança dos alimentos, cuja 

contaminação dos mesmos pode ocorrer quando medidas higiênicas sanitárias durante o 
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manuseio não são adotadas, as condições ambientais são insatisfatórias para sua 

manipulaçãoe acondicionamento incorreto da carne. A contaminação dos alimentos 

ocorrefrequentemente por Staphylococcus aureus, bactérias desse gênero produzem 

toxinas termoresistentes. Listeriamonocytogenes também é responsável por causar 

toxinfecção alimentar, e a sua dose infectante é muito pequena (OLIVEIRA et al, 2010). 

No decorrer do abate, a carcaça pode estar contaminada e transmitir bactérias 

patogênicas como Escherichia coli e Salmonellaentrerica para a carne(ARAÚJO et al, 

2017).  

Dentro do grupo das DTAs, existem três classificações importantes: Infecção 

Alimentar, que ocorre quando o ser humano ingere o alimento com o micro-organismo e 

esse se multiplica no organismo hospedeiro; Intoxicação Alimentar, em que o agente 

patogênico se multiplica no próprio alimento e libera toxinas; Toxinfecção 

Alimentarocorre quando há ingestão do alimento contaminado com o patógeno, que ao 

se multiplicar no organismo hospedeiro, liberam toxinas (SILVAet al, 2013). 

Diversos são os agentes que podem vir a contaminar o alimento e, 

consequentemente gerar riscos para a Saúde Pública, devido a isso a busca por 

alimentos de boa qualidade está ampliando cada vez mais (COSTA et al, 2017). 

Portanto, a principal forma de reduzir a contaminação dos alimentos é através depráticas 

corretas de higiene, gerando assim uma maior segurança e qualidade do alimento 

(MEDEIROS, CARVALHO & FRANCO,2017). 

2.3 CARNE SALGADA 

A prática da ingestão de carne foi essencial para o desenvolvimento humano. A 

princípio quando ainda não havia o método de conservação por refrigeração, a forma de 

conservação da carne ocorria através do fogo, entretanto, apenas o fogo não era 

suficiente para preservar as características organolépticas da carne, então iniciou-se a 

prática da adição de sal, pratica que permitiu maior durabilidade (DAMASIO, 2009). 

A carne de sol é caracterizada pela adição de sal e desidratação parcial da carne 

(MENNUCCIet al, 2010). Utilização de salga é um método de conservação que vem 

sendo utilizada há séculos, originária do nordeste, onde as pessoas adicionavam sal na 

carne e as colocavam expostas aos raios solares. Esse método era realizado devido à 

escassez de recursos para sua preservação, e as condições climáticas daquele local 

favoreciam esse processo. O emprego dessa técnica acabou difundindo para toda a 
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população, porém a técnica não possui registro no Ministério da Agricultura, o que torna 

oproduto duvidoso em relação dos padrões higiênico-sanitário (COSTA & SILVA, 2001). 

Geralmente o processamento da carne de sol é realizado sem grande controle, 

por ser um produto cuja elaboração é norteada por uma tecnologia rudimentar, com um 

preparo caseiro (MIRANDA & BARRETO, 2012). A sua fabricação geralmente ocorre em 

comércios pequenos e não se utiliza embalagens e armazenamento sob refrigeração 

(MENUCCI et al,2010). 

Em geral a carne obtida para a produção da carne de sol são originadas de 

abatedouros clandestinos, o que aumenta ainda mais o risco de doenças 

gastrointestinais (COSTA & SILVA, 2001). 

 Existe uma extensa modificação na sua elaboração, gerando mudanças 

sensoriais nos seus constituintes, que alteram também a sua vida útil. Mesmo com 

tantas ampliações nas técnicas de conservação dos alimentos, a carne de sol ainda se 

mantem presente na produção dos produtos cárneos (ISHIARA & MADRUGA, 2013).  

O processamento da carne de sol consiste na adição média de 5% de cloreto de 

sódio, e por não haver o processo de padronização desse produto, existem variações na 

adição desse componente entre 2,9 a 11,9%, tornando-o assim um produto semi-

desidratado (COSTA & SILVA, 2001). A quantidade de água que será perdida da carne 

está relacionada aos valores de sal que é adicionado, isto é, quanto maior a quantidade 

de sal menor a quantidade de água presente na carne (DRUMMOND, 2010).  

Na preparação da carne de sol, inicialmente ocorre a desossa, para a separação 

dos cortes cárneos (SABADINI, HUBINGER, SOBRAL & CARVALHO,2001), etapa na 

qual deve-se ter o máximo de cautela, evitando a separação do músculo (VENTURINI, 

SARCINELLI & SILVA,2007).Após a desossa ascarnes são manteadas, chã de fora 

(coxão duro) é o principal corte bovino utilizado para a fabricação (SOUZA et al, 2015). 

As carnes são mergulhadas em um reservatório onde será efetuado a salga úmida, em 

seguida, a carne será inserida em um local recoberto por sal, realizando assim a salga 

seca, em que serão colocadas uma sobreposta a outra, intercaladas com sal.Estas 

carnes permanecem ali sobrepostas por aproximadamente 24 a 48 horas. Em torno de 

uma semana depois, essas carnes recebem novas adições de sal, e são transportadas 

para outra plataforma para uniformizar esse processo de salga, o sal presente no 

exterior da carne será removido com água corrente. Por fim a secagem final é realizada 

em locais expostos ao sol (VENTURINI, SARCINELLI & SILVA,2007). 
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Durante o processo de salga ocorrem mudanças na sua coloração, pois o sal 

promove a elevação da oxidação da mioglobina, limitando a tensão superficial de 

oxigênio. Já o calor gera modificações na mioglobina onde passa a metamioglobina e 

ferrohemocromo, determinando a coloração castanha da carne (SABADINI, HUBINGER, 

SOBRAL & CARVALHO,2001). 

Como não há controle rigoroso com a produção da carne de sol, pode haver 

contaminação em várias etapas da sua produção (MIRANDA & BARRETO, 2012). 

Alterações na quantidade da adição de cloreto de sódio e da redução da água 

constituem em modificações no sabor, nos seus constituintes e na sua carga microbiana 

(BARRETO et al, 2014).Sendo assim, a vida útil da carne de sol esta associada à forma 

em que ela foi processada (PIGNATA et al, 2010). 

Devido às diferentes denominações que as carnes salgadas recebem, elas são 

frequentemente confundidas umas com as outras, como o JerkedBeef, charque, carne-

seca, jabá, carne serenada e a carne de sol. Todas as nomenclaturas referem-seà 

técnicas similares, em que se realiza adição de sal para efetuar a cura e a secagem da 

carne, aumentando a sua vida útil. A diferença entre elas é o tempo de cura, os valores 

de sal utilizados, o local onde se realiza o processo e o tipo de corte (JANUARIO, 2016).  

O charque surgiu no Rio Grande do Sul, possui mais tempo de preparo e mais 

quantidades de sal que a carne seca. Os cortes utilizados são geralmente do dianteiro e 

mais gordurosos, são expostos geralmente à salga úmida, salga seca, lavagem, 

secagem geralmente ao sol ou em estufa. Possui um tempo de vida útil maior que a 

carne seca, o sabor e o odor são mais fortes e possui uma duração maior no tempo de 

cozimento e dessalga (JANUARIO, 2016).Charque é o produto cárneo obtido de carne 

bovina, com adição de sal e submetido a processo de dessecação. É facultada a 

utilização de carnes de outras espécies animais na elaboração do charque, mediante 

declaração em sua denominação de venda (BRASIL, 2017). 

Na produção da carne-seca utiliza-se alcatra e contrafilé, que são colocadas ao 

amanhecer até que ocorra a redução de pelo ao menos 50% da água, são adicionadas 

maiores quantidades de sal e exposição por um tempo maior que a carne de sol, devido 

a esses fatores as tornam com a vida útil maior (JANUÁRIO, 2016). 

A carne bovina salgada, curada, dessecada ou jerkedbeef é o produto cárneo 

obtido de carne bovina, com adição de sal e de agentes de cura, submetido a processo 

de dessecação (BRASIL, 2017).  
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A carne serenada possui semelhança com a carne de sol. Sua origem é do 

cerrado mineiro. Os cortes são levemente salgados e expostos no serenador, estrutura 

coberta e cercada de telas, permitindo com que essa carne fique no sereno 

desfrutandodo frio e umidade durante a noite(JANUÁRIO, 2016). 

Carne jabá é sinônimo de carne seca, a palavra vem do tupi, uma alteração de 

"yaba" ou "jabau", que significa fugir. É uma referência, ao fato de que os escravos 

furtavam essa carne e a levavam para seus esconderijos (JANUÁRIO, 2016).  

2.4 AGENTES BACTERIANOS  

No decorrer da produção da carne de sol, adição de sal proporciona a passagem 

de água do meio interno para o externo, com consequência aumenta a concentração de 

sal e reduz os valores de água no alimento, dificultando a multiplicação dos micro-

organismos. Contudo, a quantidade de água livre presente no alimento é um dos 

principais fatores de estabilidade do produto (SABADINI, HUBINGER, SOBRAL & 

CARVALHO JUNIOR, 2001). 

Dentre as bactérias presentes em alimentos, destacam-se alguns micro-

organismos de interesse na avaliação da qualidade do produto. Contudo, a microbiota da 

carne de sol varia de acordo com alguns fatores, entre eles a porcentagem de cloreto de 

sódio utilizado e os valores de água que estão presente no alimento. Adição de sal 

utilizado na carnepode não impedir o crescimento debactérias comoStaphylococcus, 

devido a sua baixa concentração, contudo a quantidade utilizada é suficiente para 

impedir o crescimento de Pseudomonas e coliformes (COSTA & SILVA, 2001). 

Staphylococcussão bactérias gram-positivas, cocos, não formam esporos e 

podem sobreviver em ambientes inóspitos por longo tempo, não possuem flagelos, são 

imóveis, formam colônias grandes e arredondadas, a maioria das suas espécies são 

anaeróbicas facultativas e estão presentes na pele de animais de sangue quente 

(HOFFMANN, 2001).Staphylococcuscoagulase positiva são agentes 

patogênicos,halotolerantes, possui a capacidade de produzir enterotoxina e podem 

crescer em até 15% de cloreto de sódio, a sua presença pode ser um dos principais 

indicadores de que houve praticas incorretas durante asua fabricação (COSTA & SILVA, 

2001). 
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Pseudomonas são bastonetes aeróbicos gram-negativos, circundadas por uma 

cápsula, possuem flagelos polares com isso se tornam móveis (FERRAREZE et 

al,2007). 

Coliformes são bacilos gram-negativos, não formam esporos, podem ser 

aeróbicos ou anaeróbicos facultativos, são encontradas normalmente no intestino dos 

animais e dos humanos, apresentam a capacidade de multiplicar-se em locais contendo 

sais biliares, possuem a capacidade de fermentar a lactose gerando produção de gás 

em um período de 24 a 48 horas (PONATHet al, 2016). 

3.METODOLOGIA 

3.1 AMOSTRAS 

Foram analisados um total de 5 amostras de carne de sol, sendo coletadas de 

forma aleatóriaem estabelecimentos não inspecionados, tais como feiras livres, 

mercados públicos e outros de pequeno porte em cidades da Zona da Mata Mineira,de 

acordo com a disponibilidade do produto analisado. Foi coletada uma peça inteira de 

carne de sol em cada estabelecimento, estas foram adequadamente acondicionadas em 

embalagens higiênicas e conduzidas ao Laboratório de Microbiologia Veterinária do 

Hospital Escola da FaculdadeUnivértixdentro de caixas isotérmicas onde foram 

realizadas as análises microbiológicas.  

 

3.2. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  

3.2.1 Preparo da amostra 

Pesou-seassepticamente 25g de cada amostra que foram trituradas e 

posteriormente diluídas em 225mL de solução salina peptonada 0,1%. A diluição obtida 

correspondeu a diluição 10-1, a partir da qual foram obtidas as demais diluições decimais 

até 10-4. As amostras foram submetidas às seguintes análises: contagem total de 

bactérias mesófilas, Staphylococcus aureus, a determinação do número mais provável 

de coliformes fecais e Coliformes termotolerantes.  

 

3.2.2 Contagem de aeróbios mesófilos 

Para contagem total de bactérias aeróbias mesófilas as diluições de cada amostra 

foi semeadas, em duplicata, utilizando-se a técnica Pourplate, empregando-se o meio 

“platecountagar” fundido.Após a solidificação do ágar, as placas foram incubadas a 37°C 

por 48 horas, e a contagem realizada visualmente da placa que apresentava entre 30 a 
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300 colônias sendo feita a correção da diluição utilizada na placa. O resultado foi 

expresso em UFC/mL. 

 

3.2.3 Staphylococcus spp. 

De cada diluição, foram transferidas alíquotas de 0,1mL para a superfície do meio 

Baird Parker, semeado com o auxílio de uma alça de Drigalsky. Após a secagem, as 

placas foram incubadas a 37°C por 48h. As colônias típicas foram coradas pela técnica 

de coloração de Gram e submetidas aos testes de catalase, coagulase e DNAse.  

 

3.2.4. Identificação de Coliformes termotolerantes 

Nessa análise utilizou-se a técnica de diluições decimais em triplicata, em que 

cada tubo com caldo lauril sulfato triptose continha tubos de fermentação invertidos, 

inoculou-se 1,0mL de cada diluição da amostra e incubou-se por 48h a 37°C. A partir de 

cada tubo positivo, foi transferida uma alçada para tubos com caldo E.C. e incubados a 

45,5°C por 24h em banho-maria.  

 

3.3 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE DADOS 

Os dados foram tabulados em Microsoft Excel, e avaliados de forma descritiva. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as cinco amostras testadas foram positivas para a presença de 

Staphylococcusspp, dos quais apenas umrevelou-se positivo ao teste de 

coagulase.Segundo Cunha Neto, Silva e Stamford (2002) Staphylococcusque apresente 

coagulase positiva é um agente patogênico com a produção deenterotoxinas 

termoestáveis e trazem risco para a saúde pública. Os resultados das avaliações 

microbiológicas foramcompilados e apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Resultados de contagem de aeróbicos mesofilos, presença de 

Staphylococcus, teste de coagulase e presença de coliformestermotolerantes em cinco 

amostras de carne de sol provenientes de estabelecimentos não inspecionados.   

Amostra Aeróbios mesófilos 

(UFC/mL) 

Staphylococcus Coagulase Coliformes 

termotolerantes 

1 81.000 + - + 

2 <3.000 + - - 

3 34.000 + + - 
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4 51.000 + - - 

5 >3.000.000 + - - 

 

Os resultados obtidos nessa pesquisa são semelhantes ao encontrado por Costa 

e Silva (2001)em uma análise de 96 amostras de carne de sol, mais de 50% das 

amostras apresentaram contagens superiores a 107 UFC/g, ondefoi encontrada uma 

elevada contagem de Staphylococcussppgerando uma média de 633.8 UFC/mL. 

A carne de sol é curada exclusivamente pela baixa adição de cloreto de sódio, em 

média 5,0% oscilando entre 2,9 e 11,9% o que permite o crescimento de 

Staphylococcusspp (COSTA & SILVA, 2001). No trabalho de Gurgel et al, (2014) foram 

avaliados um total de 63 amostras de carne de sol onde detectaram uma média de 

104UFC/g de Staphylococcusspp. Essa bactéria são halotolerantes, ou seja, crescem em 

concentrações de até 15% de sal.  

SegundoPonathet al,(2016)a maioria das carnes de sol são produzidas a partir de 

carne de abate clandestino, o que gera um aumentoda contaminação por 

Staphylococcusspp, que estão presentes normalmente na pele, nas mãos dos 

manipuladores, nas fossas nasaise em superfícies. Sendo assim, as práticas de 

higienização incorretas ao decorrer do processo são fatores predisponentes para a 

multiplicação dessa bactéria no produto, e sua presença pode ser justificada pela 

simples manipulação.  

Medeiros, Carvalho e Franco (2017) relata que ao lidar com alimentos, as 

pessoas que manipulam o produto possuem um papel fundamental na segurança, pois 

quando não há controle durante o processo de manipulação, o mesmo pode ser o 

principal transmissor de micro-organismos para o produto, podendo assim causar 

distúrbios gastrointestinais. Neste mesmo trabalho foiidentificadoa presença de 

Staphylococcuscoagulase positiva quando avaliou-sea mão dos funcionários que 

preparavam os alimentos em um restaurante universitário, assim como no avental, luvas 

de borracha, luvas de silicone e luvas de malha de aço. 

Souza et al, (2015) também apresenta resultados semelhantes aos obtidos por 

este estudo, no qual foram avaliados amostras de carne bovina, chã de fora (coxão duro) 

em um total de 15 amostras, e relatou a presença em 26,67% das amostras 

analisadasStaphylococcuscoagulase positiva, com uma contagem superior a 105UFC/g. 
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Cunha Neto, Silva & Stamford (2002) relatam que Staphylococcuscoagulase 

positiva é um agente patogênico com uma grande capacidade de produzirenterotoxina 

na qual é termoestável, possibilitando desta forma a instalação de um quadro de 

intoxicação de origem alimentar. 

Devido a sua presença comum em vários alimentos, o Ministério da Agricultura 

estabelece para produtos cárneos salgados (lombo, pés, rabo, orelhas e similares, carne 

seca e similares) limites para o número de Staphylococcuscoagulase positiva 

encontrados nestes alimentos cujo valor para amostra indicativa é de 103UFC/g(BRASIL, 

2001). 

Na avaliação para coliformes, dentre as cinco amostras testadas, apenas uma das 

amostras foi positiva para a presença de coliformes termotolerantes.Este resultado está 

em desacordo com os achados de Souza et al, (2015), em que foi avaliadacarne bovina - 

chã de fora (coxão duro)utilizada no preparo da carne de sol. Foram selecionadas 15 

amostras de estabelecimentos na cidade de Montes Claros para a realização da análise 

microbiológica. Avaliação dessa carne foi realizada de forma aleatória e os resultados 

obtidos de coliformes totais variaram de <3,0 NMP/g a >1100 NMP/g. Matos et al, (2012) 

avaliaram um total de 20 amostras de carne bovina in natura, e a população de 

coliformes variou entre 1,0 × 102 a 3,1 × 104 UFC/g.  

A Resolução RDC nº126 não dispõe de padrões microbiológicos para coliformes 

em carne bovina (BRASIL, 2001). A presença de coliformes pode ser encontrada no 

trato intestinal do homem e dos animais. São realizadas algumas avaliações nos 

alimentos tratados termicamente, com o objetivo deidentificar a presença de coliformes, 

visto que a sua presença pode ser devido ao tratamento incorreto ou através da 

contaminação posterior ao tratamento(SOUZAet al, 2015) 

Segundo Costa e Silva (2001), os coliformes além de serem deterioradores, 

sãoutilizados como indicadoreshigiênico-sanitáriosna avaliação da qualidade de 

alimentos como a carne, uma vez que pode ocorrer a contaminação fecal no decorrer do 

processamento. 

Cruz et al, (2014) relatou que a carne “in natura” utilizada para a fabricação da 

carne de sol possui uma mutabilidade com relação a contaminação por coliformes, 

variando ente 0,0 a 105 UFC/g o que aponta que houve alterações durante o seu 

processamento, desde o abate até amanipulação nos comércios.  
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No trabalhode Oliveira et al, (2008) os resultados obtidos de coliformestotais em 

relação a carne bovina foram de 23 a 2,4x103 NMP/g,1,4x103 NMP/g. Com relação à 

pesquisa sobre os coliformes termotolerantes foi superior a 103NMP/g em 50% das 

amostras avaliadas, o que indica que houve uma contaminação da carne durante o 

abate, manipulação entre outros.  

Antunes, Oliveira, Salema e Souza (2016) relataram a presença de coliformes em 

86,7% em carne bovina. A presença de coliformes na carne não expressa 

necessariamente que o alimento seja inseguro para o consumo, mas o ato das 

condições serem inadequadas podem vir a trazer riscos para a Saúde Pública.  

Já Soares, Souza e Silva (2016) descreveram que as baixas contagens de 

coliformes presentes na carne provavelmente estão associadas com boas práticas de 

fabricação. A presença de coliformes termotolerantes também são indicadores de 

contaminação de origem fecal, o que por consequência confere uma baixa qualidade 

higiênica para o produto (COSTA & SILVA, 2001).  

A contagem de aeróbios mesófilos revelou valores que variaram de< 3.000 a> 

3.000.000 UFC/mL (TABELA 1).  Em um estudo relatado por Costa e Silva (2001), as 

médias das contagens desse grupo de microrganismos nas amostras de carne bovina 

salgadascoletadas nos estabelecimentos inspecionados e sem inspeção foram 6,2 x 

109e 7,4x10² UFC/g, visto que o método de contagem de bactérias mesófilas é aplicado 

para avaliar a qualidade da carne de sol bem como na sua vida de prateleira. 

A amostra 5 apresentou um elevado número na contagem bactérias aeróbias 

mesófilas em relação às outras amostras (TABELA 1), isso indica que essa amostra 

sofreu problemas de higienização ou manipulação incorreta durante a sua manipulação, 

o que provocouuma alta taxa de contaminação, o que é refletido com uma elevada 

contagem de bactérias mesófilas. Essa contaminação elevada pode implicar em 

distúrbios gastrointestinais ao consumidor, principalmente se dentre essas bactérias 

contadas existirem bactérias patogênicas (MIRANDA & BARRETO, 2012).  

A amostra que apresentou uma baixa contagem de bactérias aeróbias 

mesófilas(AMOSTRA 2) provavelmente exibe melhores condições higiênicas e sanitárias 

durante o seu processamento e produção que garantiram com que ela tivesse um menor 

nível de contaminação (COSTA & SILVA, 2001).  
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A amostra 3 apresentou uma baixa contagem de bactérias mesófilas, (TABELA 1) 

entretanto foi positiva para a presença de Staphylococcuscoagulase positiva, isso indica 

a presença de uma bactéria potencialmente patogênica e causadoras de distúrbios 

gastrointestinais (MEDEIROS, CARVALHO & FRANCO, 2017).  

Dentre as 5 amostras analisadas, a amostra 2 aparentemente é a de melhor 

qualidade, (TABELA 1) pois apresenta menores níveis de contaminação por aeróbios, 

ausência de coliformes termotolerantes e a presença de Staphylococcuscoagulase 

negativo, o que indica uma bactéria ambiental, possivelmente não patogênica. 

Com base nas avaliações microbiológicas realizadas foram reveladas que esses 

produtos apresentam um potencial de elevado risco para os consumidores, uma vez que 

apresentaram uma contaminação por Staphylococcus, além de uma das amostras ter 

revelado indicadores de coliformes, o que indica que houve falhas na manipulação desse 

produto. Acontaminação pode ocorrer durante o seu processamento, o que ocorre 

comumente em produtos que não possuem fiscalização e nem técnicas específicas para 

a sua produção. Esses fatores podem representar um elevado risco para a população 

que vem a consumir esse produto. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram encontradas Staphylococcusem todas as cinco amostras testadas, dentre 

as quais apenas uma revelou-se coagulase positiva, sendo assim potencialmente 

patogênica. Coliformes termotolerantes também relacionados a distúrbios 

gastroentéricos foram identificados em uma das amostras. Como a carne de sol não 

possui registro no Ministério da Agricultura, a falta de padronização do produto resulta 

em variação nos valores dos parâmetros microbiológicos das amostras. Os resultados 

sugerem que algumas das amostras podem não serem próprias para consumo, uma vez 

que exibem crescimento microbiano que pode representar risco à Saúde Pública.  
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE POSSÍVEIS FONTES DE CONTAMINAÇÃO EM 
AMBIENTES E SUPERFÍCIES DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA FACULDADE 

UNIVÉRTIX 
 

Acadêmicos: Jéssica Laís Xavier Dutra e Marinara Martins Marcelino 

Orientadora: Profa. Bruno Santos Cândido Andrade 

RESUMO 
Infecções hospitalares (IH) ou nosocomiais são adquiridas após a hospitalização do 
paciente e se manifestam durante a internação ou mesmo após a alta, causando danos 
decorrentes da multiplicação de patógenos ou de seus produtos tóxicos no hospedeiro. 
Para a maioria das IH são reconhecidas duas fontes de contaminação: a endógena e a 
exógena. O monitoramento da ocorrência de infecção hospitalar em veterinária, apesar 
de extremamente importante, não tem sido valorizado, uma vez que as IH, em pacientes 
cirúrgicos e não cirúrgicos, são uma realidade na medicina veterinária, sendo 
relacionadas a vários fatores. Para o dado trabalho, foram coletadas amostras das 
superfícies do ambiente hospitalar e materiais estéreis adquiridos e esterilizados no 
hospital para o cultivo e a identificação presuntiva de possíveis bactérias presentes 
naquele ambiente.Diante disso, o objetivo deste trabalho foi identificar, no Hospital 
Veterinário da Faculdade Univértix, fontes de contaminação em materiais adquiridos, nos 
materiais láesterilizados, nas superfícies, nos pontos críticos da clínica médica de 
equídeos e no centro cirúrgico de equídeos.Foram coletadas um total de 28 amostras, 
sendo que nos materiais estéreis adquiridos pelo hospital e esterilizados nele não houve 
crescimento bacteriano, demonstrando que as infecções não são provenientes desses 
materiais, mas importante ressaltar que há presença de micro-organismos em quase 
todas as superfícies das amostras coletadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: infecção hospitalar;enterobactérias; ambiente hospitalar. 
LINHA DE PESQUISA: Saúde Pública e Defesa Sanitária. Epidemiologia e Saúde 
Coletiva. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Infecções hospitalares ou nosocomiais são infecções adquiridas após a 

hospitalização do paciente e se manifestam durante a internação ou mesmo após a alta. 

São relacionadas à internação ouaos procedimentos hospitalares realizados 

(FERNANDES et al, 2000, SANTOS et al, 2012) e causadas por bactérias ou outros 

organismos infecciosos (JOHNSON, 2002). 

As infecções hospitalares são um tema de muita relevância, tanto para a Medicina 

Humana quanto para a Medicina Veterinária, não somente pelo seu grande impacto 

direto sobre os pacientes,mas, principalmente, pelo fato de que bactérias podem ser 

transmitidas de animais domésticos para humanos e vice-versa (SILVA, MUNHOZ, 

WOSIACKI, 2015).  

A internação de animais doentes e sua exposição a diversos micro-organismos 

aumentam consideravelmente o risco de nosocomiais. Sendo assim, é obrigação do 

médico veterinário intervir para reduzir a exposição destes pacientes a agentes 
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infecciosos. As infecções em hospitais veterinários não causam complicações somente 

aos pacientes afetados, mas também prejudicam as atividades normais do hospital, a 

confiança do cliente e a imagem pública da instituição (MORLEY, 2002).  

 A incidência da IH não está bem estabelecida em Medicina Veterinária, pois 

ainda há falta de comissões de controle (CCIH) (BRAGA, 2008; SANTOS et al, 2012). 

Entretanto, constitui um ponto crítico que exige atenção dos professionais desta área 

(STEHLING et al, 2001; MOEHRING et al, 2015).  

Para a maioria das infecções hospitalares existem duas fontes de contaminação: 

a endógena e a exógena. Na infecção endógena, os contaminantes fazem parte da flora 

normal do organismo;ao passoque,na exógena, a contaminação é proveniente do 

ambiente, da equipe médica e do material cirúrgico. A taxa de infecção do sítio cirúrgico 

está associada aos seguintes fatores de risco: classificação da ferida cirúrgica de acordo 

com seu potencial de contaminação, realização de profilaxia antimicrobiana, prescrição 

de terapia antimicrobiana, manutenção da técnica cirúrgica asséptica, quantidade de 

pessoas presentes na sala de cirurgia no momento do procedimento e  cuidados de 

enfermagem posteriores ao ato cirúrgico, bem como ambiente de internação (CORSINI, 

2012). 

 Os fatores que contribuem para a ocorrência dessas nosocomias vêm se 

tornando mais comuns em animais devido ao aumento dos cuidados à saúde dos 

animais domésticos, aumento do tempo de hospitalização, uso indiscriminado de 

antimicrobianos e uso de drogas imunossupressoras (JOHNSON et al, 2002).  

Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar fontes de contaminação em 

materiais adquiridos pelo hospital veterinário, nos materiais láesterilizados, nas 

superfícies, nos pontos críticos da clínica médica de equídeos eno centro cirúrgico de 

equídeos do Hospital Veterinário da Faculdade Univértix.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 INFECÇÃO HOSPITALAR  

A infecção hospitalar (IH) é conceitualmente considerada como infecção adquirida 

ou transmitida no espaço hospitalar (FOUCAULT, 1985). Causando danos decorrentes 

da multiplicação de patógenos ou de seus produtos tóxicos no hospedeiro 

(FERNANDES et al, 2000).     

  As infecções são adquiridas após a hospitalização do paciente e se manifestam 

durante a internação ou mesmo após a alta (FERNANDO et al, 2000, SANTOS et al, 

2012). As principais síndromes hospitalares que afetam os pacientes internados são as 
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infecções da corrente sanguínea (septicemia), infecção do sítio cirúrgico, infecção 

urinária e infecção respiratória (LACERDA, 1992, OGEER-GYLES et al, 2006; 

JOHNSON, 2002). 

 Para a maioria das infecções hospitalares são reconhecidas duas fontes de 

contaminação: a endógena e a exógena. A infecção endógena é aquela que apresentam 

micro-organismos oriundos da microbiota dos próprios aparelhos e sistemas 

contaminados do paciente (digestivo, respiratório, urinário, tegumentar), enquanto a 

exógena apresenta bactérias provenientes do ambiente hospitalar(HUTZLER et al, 

1976). 

As infecções hospitalares têm grande relação com as feridas cirúrgicas. A 

classificação dessas feridas segundo o grau de contaminação é usada em medicina 

humana desde 1964 (GREENE & DEARMIN, 2006) para reconhecer o risco de 

desenvolvimento de infecção, permitindo uma análise comparativa de dados e a adoção 

de medidas de controle e prevenção (LACERDA, 1992) como mostra na tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Classificação de feridas de sítio cirúrgico. 

Classificação Descrição de sítio 
cirúrgico 

Exemplos Variação das 
taxas de 
infecção 

Limpa 
 
 
 

Realizada em tecidos 
livres de contaminação 
Não traumática. 
Não há inflamação ou 
infecção. 
Sem penetrar em 
superfícies mucosas, 
ou seja, não há a 
entrada em trato 
respiratório, digestório, 
biliar ou geniturinário 
Sem falha de técnica. 
 

Cirurgias neurológicas 
Herniorrafias (inguinal, 
umbilical) 
Biopsias excisionais 
cutâneas sem presença 
de ulceração 
Mastectomia sem (OSH) 
Cirurgias ortopédicas não 
traumáticas (correção de 
luxação de patela e 
ruptura de ligamento 
cruzado) 
Cirurgia eletiva – 
orquiectomia 
 

0 - 5,5% 

    
Limpacontaminada Penetração na 

microbiota endógena 
sob controle 
Penetração na luz de 
órgãos do trato 
respiratório, digestivo, 
genital ou urinário, sem 
extravasamento 
significativo de 
conteúdo, sem 
contaminação externa, 
sem inflamação 
supurativa. 

cirurgia gástrica, 
enterotomia, cistotomia, 
herniorrafia perineal, 
otohematoma, OSH 
eletiva 
Cirurgias oftálmicas 
Cirurgias ortopédicas 
decorrentes de traumas 
(fraturas não expostas) 
 

3,5 - 10% 
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Quebra menor da 
assepsia (perfuração 
em luva). 
Cirurgias limpas com 
duração superior a 3 
horas. 

    
Contaminada Cirurgias em tecidos 

colonizados por 
microbiota bacteriana 
abundante cuja 
descontaminação seja 
difícil ou impossível, ou 
procedimento em que 
conteúdo 
gastrointestinal ou 
urina infectada tenha 
vazado, cirurgia na 
presença de 
inflamação aguda não 
purulenta. 
Cirurgias em que tenha 
ocorrido falha técnica 
grosseira. 

Cirurgia intestinal bucal e 
dental, ferida traumática 
recente, cirurgia 
intranasal, cistotomia com 
urina infectada, 
mastectomia com mama 
ulcerada 
Osteossíntese de fraturas 
expostas recentes. 

4,6 - 28,6% 

    

Infectada Cirurgias realizadas na 
presença de pus, 
processo infeccioso 
coexistente, tecido 
desvitlázado ou víscera 
perfurada. 
Quebra maior na 
assepsia. 

OSH para tratamento de 
piometra ou morte fetal, 
vísceras previamente 
perfuradas, correção de 
fraturas expostas com 
fragmento avascular, 
tecido necrótico, secreção 
purulenta. 

6,7 - 40% 

 
OSH = ovariosalpingohisterectomia 

Fonte: Adaptada de Dunning(2003), Eugsteret al (2004), Greene &Dearmin(2006), CDC (2008), Brown 

(2012).  

 

2.2 INFEÇÕES HOSPITALARES NA MEDICINA VETERINÁRIA 

O monitoramento da ocorrência de infecção hospitalar em veterinária, apesar de 

extremamente importante, não tem sido valorizado (OGEER-GYLES et al, 2006). 

Mesmo em medicina humana, apenas menos de 20% dos hospitais humanos brasileiros 

têm uma estrutura adequada para o controle e prevenção de infeções hospitalares, 

fazendo com quem cerca de 13% dos pacientes admitidos nos hospitais do Sistema 

Único de Saúde adquiram infecções hospitalares, quando o máximo tolerado pela OMS 

é de 5,7% (PENNA et al, 2006). 

Na medicina veterinária, a administração profilática de antimicrobianos 

previamente ao procedimento cirúrgico é claramente aceita como uma importante 

medida da diminuição e do controle da incidência de infecção do sítio cirúrgico (ROUSH, 
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1999; WHITTEM et al, 1999; JOHNSON, 2002; HEDLUND, 2005; SIEM e FOSSUN 

2005; DUNNING, 2007). 

 

2.3 FATORES RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE INFECÇÕES HOSPITALARES  

Os fatores relacionados às IH podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos. 

Quanto aos intrínsecos consideramos aquelas características relacionadas 

especificamente ao paciente, ou seja, tipo e gravidade da doença de base, condição 

nutricional e idade. Já o risco extrínseco está relacionado ao meio ambiente em torno do 

animal (superfícies, artigos médicos hospitalares ou equipamentos), ao procedimento 

realizado e à qualidade do cuidado com o paciente (COUTO e PEDROSA, 1997). 

A contaminação de superfícies temgrande importância no estudo da infecção, 

embora não seja o único fator envolvido (LACERDA, 1992). Inúmeros autores focaram 

os estudos de IH na microbiota do ar, nas superfícies (COSTA et al, 1996, MENDES et 

al, 2005, SANTOS et al, 2010) e nas pessoas envolvidas nos atendimentos dos 

pacientes veterinários (ANDRADE et al, 1992).  

O ambiente hospitalar — incluindo a água, o ar e as superfícies inanimadas que 

cercam o paciente —está intimamente relacionadoàs infecções hospitalares, podendo 

proporcionar focos de contato e de transmissão (ANDRADE et al, 2000). Em um 

estudo,no qual foram isoladas e identificadas bactérias, a partir do ambiente de um 

hospital veterinário, das pessoas envolvidas no trabalho hospitalar e de feridas cirúrgicas 

de cães, pôde-se concluir que o ambiente hospitalar, incluindo a sala, a mesa de cirurgia 

e as mãos dos médicos veterinários podem desempenhar um papel importante nas 

infecções hospitalares (ANDRADE et al, 1992). 

Quando são necessárias intervenções cirúrgicas, o risco de infecções hospitalares 

pode ser ainda maior (FREY et al, 2010), pois o risco de infecção correlaciona-se com a 

quantidade de inóculomicrobiano e sua virulência, variandoem relação à resistência do 

paciente (NICHOLSON et al, 2002).  

Por outro lado, o grande número de internações e auxiliares destreinados para a 

prevenção de infecções, projetos de arquitetura hospitalar inadequados e condições 

sanitárias impróprias também podem acarretar o aumento dessas infecções (HUTZLER 

et al, 1976). 

  

2.4 PRINCIPAIS BACTÉRIAS CAUSADORAS DE INFECÇÕES HOSPITALARES  

 Dentre as bactérias capazes de provocar IH estão as colônias bacterianas do 

gênero Staphylococcus sp., quesão cocos Gram-positivos e catalase positiva, imóveis, 
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não esporulados e geralmente não encapsulados, crescem em temperatura ótima de 

37ºC, em meios comuns, caldo ou ágar simples, podendo crescer também no ágar 

manitol salgado seletivo para o gênero. Formam colônias, após 18-24 horas de 

incubação, arredondadas, lisas e brilhantes, sua coloração varia desde o acinzentado 

até o amarelo ouro, de acordo com meio. (CASSETTARI et al, 2005; KONEMAN et al, 

2001; TRABULSI et al, 2005). 

 Staphylococcus aureus é uma das espécies bacterianas mais comuns e é a mais 

virulenta do seu gênero, sendo identificada apenas de forma presuntiva pelos testes 

catalase e DNase positivos. A disseminação endógena dessa bactéria é a mais 

frequente, sendo responsável por muitas das infecções adquiridas em hospitais, 

resultado da presença de estafilococos na pele e na nasofaringe dos indivíduos 

saudáveis. No entanto, a disseminação exógena pode acontecer por meio de bactérias 

que são transferidas para um indivíduo vulnerável pelo contato direto ou por meio de 

fômites (MURRAY, 2009).  

Particularmente, Staphylococcus aureus é extremamente versátil no 

desenvolvimento de resistência a agentes antimicrobianos, o que contribui para sua 

sobrevivência em ambientes hospitalares e sua difusão entre os pacientes (MENDES et 

al, 2005). 

As colônias bacterianas do gênero Streptococcus também são capazes de 

provocar infecções.GêneroStreptococcaceaeinclui espécies anaeróbicas facultativas, 

morfologia cocos, Gram-positivas, catalase negativas e imóveis. Crescem a temperatura 

ótima de 37ºC e são inibidas por altas concentrações de glicose. Estreptococos 

colonizam a pele e a mucosa e podem ser isoladas da microbiota lámentar, respiratória e 

do trato genital (GARRITY et al, 2007). 

 Inclui-se também o gênero Pseudomonas.Dentre as inúmeras espécies 

somenteP. aeruginosa é de importância veterinária. São bastonetes Gram negativos 

com 0,5 a 1,0 µm por 1,5 a 5,0 µm, podem produzir cápsulas, todos os membros se 

movimentam espontaneamente por meio de flagelos polares e há presença de fímbrias, 

são aeróbias obrigatórias e crescem em todos os meios comuns em temperaturas 

amplamente variáveis entre 4ºC e 41ºC. Sua grande maioria vive no solo e na água, 

podendo ocorrer também nas fezes de animais normais. A exposição ambiental ou 

endógena é constante e a maior parte das infecções é secundária ao comprometimento 

das defesas do hospedeiro (HIRSH, 2009). 

 Klebsiellapneumoniaé Gram-negativo da família Enterobacteriaceae, podendo ser 

encontrada noaparelho respiratório e nos aparelhosgastrointestinal e urinário, causando 
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pneumonia lobar e infecção urinária e septicemia. Apresenta distribuição cosmopolita, 

sendo comum em casos de infecção do trato respiratório.  Tem sido reconhecida como 

um patógeno pulmonar, desde a sua descoberta, há mais de 100 anos (KOet al., 

2002).Carvalhoet al. (2017)sugerem relação entre a pneumonia nosocomial, que tem 

como causa  Klebsiellapneumoniae, e a doença periodontal, uma vez que a infecção 

bacteriana em pacientes com periodontite podefavorecer  a  colonização da orofaringe, 

perpetuandoa infecção por meiode mediadores inflamatórios e imunológicos, facilitando, 

assim, a colonização por patógenos bucais e respiratórios nos tecidos pulmonares. 

 As colônias bacterinas de Escherichia coli também são de suma importância 

quando se trata de IH. É um patógeno importante para os animais, tratando-se de 

espécie Gram-negativa facultativa que compõe a flora normal do trato 

gastrointestinal.Pode ser causa de doença septicêmica em potros, bezerros, leitões, 

filhotes de cães e cordeiros. É capaz de causar diarreia enterotoxigênica em neonatos 

de animas de produção e doença edematosa em suínos. Pode causar, também,por 

exemplo, doença do trato urinário, abcessos e pneumonia.  

Quase todas as cepas de E. coli são móveis por meio de flagelos, possuem 

adesinas que medeiam a aderência aos alvos celulares no trato gastrointestinal e às 

células que compõem o nicho para a bactéria. Isso constitui importante fator de 

virulência, porém, somente quando está em superfície mucosa. Cepas de E. coli 

capazes de produzir doenças residem no trato gastrointestinal e são abundantes no 

ambiente habitado por animais, sendo a transmissão pela via fecal-oral. (HIRSH, 2009). 

 

2.5 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS INFECÇÕES HOSPITALARES 

 Muitos hospitais ainda não atentaram para a importância da contribuição das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) na assessoria administrativa da 

instituição, diagnosticando, vigiando a frequência e a distribuição das infecções 

hospitalares entre os pacientes internados e os egressos, intervindo por meio da 

implantação de medidas de controle de infecção, visando garantir a qualidade e 

vigilância da sua assistência (PRADE et al.,2001). 

 A inexistência de normalização e socialização das diferentes práticas são 

comumente verificadas e implicam na ineficiência do serviço de instituir as normas e 

rotinas (Procedimentos Operacionais Padrão – POP) para o seu funcionamento, que 

devem ser seguidas uniformemente por todos os profissionais. Sua elaboração pode ser 

feita em parceria com o Serviço de Educação CCIH (ANDRADE et al., 1999; PEREIRA, 

2005). Assim, além das práticas relacionadas aos procedimentos técnicos, sãode 
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fundamental importância para êxito das ações de controle de infecção, o envolvimento, a 

participação e a integração da CCIH com os serviços de apoio do hospital (SILVA et al., 

2005).  

Com relação às recomendações para seu controle e sua prevenção, elas 

compreenderiam, em primeiro lugar, a fiscalização de certas barreiras, no sentido de 

prevenir a transmissão de micro-organismos de um paciente para o outro, do médico 

para o paciente (ou vice-versa) e dos equipamentos para o paciente (OMS, 1981 p.4). 

 

3. METODOLOGIA 

No período entre os dias 11/09/2018 e 27/02/2019 foram coletadas 28 

amostras,sendo elas oriundas de materiais, ambientes e superfícies do Hospital 

Veterinário da Faculdade Univértix. As amostras foram provenientes de materiais 

estéreis adquiridos pelo hospital e materiais esterilizados no hospital: luvas descartáveis, 

campos cirúrgicos estéreis, fio de sutura Caprofylzero, fio de sutura Nylon zero, luva de 

palpação estéril e materiais esterilizados no hospital caixa de instrumentos cirúrgicos 

(cólica), caixa de instrumentos cirúrgicos (rotina) seteamostras (grupo A); da sala 

cirúrgica de equídeos mesa de cirurgia, mesa de cólica, mesa de procedimentos, 

aparelho de anestesia, ar, sala de indução e mesa de instrumentos sete amostras (grupo 

B); da sala de paramentaçãobancada de paramentação e torneiras duas amostras 

(grupo C); clínica de equídeos bancadas, troncos, cochos, piso de borracha, torneiras, 

vidros spray, caixa dos pacientes, caixa de matérias (kit)e mesa auxiliarnove amostras 

(grupo D) e da sala de necropsiatrês amostras (grupo E).  

 

3.1 COLETA DAS AMOSTRAS  

Os materiais estéreis adquiridos e autoclavadosno hospital ficaram imersos em 

água peptonadaautoclavada (que foi utilizada como meio de crescimento bacteriano) por 

uma hora, dentro de sacos plásticos autoclavados. Após uma hora, com o auxílio de 

uma pipeta e ponteira autoclavada, retirou-se 100µl da solução que foi colocada em 

placas com meio de cultura BHI (Brain Heart Infusion). Este meio foi preparado com 

água destilada e foi autoclavado antes de ser colocado nas placas. O procedimento foi 

realizado dentro de capela de fluxo laminar, as placas com o BHI e com a água 

peptonada foram colocadas na estufa a 36º C e permaneceram lá por 24 horas, para 

posterior avaliação por inspeção.  

O restante das amostras foi coletado com o auxílio de uma esponja e pinça 

autoclavadas. As  esponjas foram passadas nas superfícies e colocadas dentro de 
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frascos contendo água peptonadaautoclavada que foi utilizada como meio de 

crescimento bacteriano. Lá permaneceram imersas por um período de uma hora. Logo 

após, com o auxílio de uma pipeta com ponteira autoclavada, das esponjas,  foram 

retirados 100µl de água peptonada e colocados em placas contendo BHI — preparado 

com água destilada e autoclavado antes de ser colocado nas placas — ficando por 

quinze minutos dentro da capela de fluxo laminar para a secagem. As placas com BHI e 

água peptonada ficaram em estufa a 36°c durante 24 horas. Após aquele período, foi 

realizada a observação das placas para a avaliação de crescimento de colônias.  

As amostras do ar foram coletadas com placas contento BHI — preparado com 

água destilada e autoclavado antes de ser colocado nas placas —eficaram abertas 

dentro da sala de cirurgia de equídeos durante uma hora com o ar condicionado ligado. 

Após esse procedimento, as placas ficaram na estufa a 36°C por 24 horas, e foi 

realizada a observação das placas para presença de colônias. As que apresentaram 

crescimento de colônias bacterianas foram inoculadas em meio de manitol salgado, meio 

seletivo para estafilococos. Este foi preparado com água destilada e foi autoclavado 

antes de ser colocado nas placas. As placas ficaram na estufa a 36°C por 24 horas, 

após esse período foi realizada a observação das placas para a avaliação do 

crescimento de colônias.  

As amostras que apresentaram crescimento positivo no meio seletivo para 

estafilococos foram submetidas à coloração de Gram. As bactérias que apresentaram 

coloração de Gram negativa foram inoculadas no kit de identificação para 

enterobactérias com o auxílio da alça de platina. Os tubos com as bactérias ficaram na 

estufa a 36°C por 24 horas, após esse período foi realizada a observação das 

alterações. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nove amostras não apresentaram crescimento bacteriano. As outras dezenove 

apresentaram crescimento de colônias de morfologias variadas. Dos cultivos bacterianos 

obtidos,quatro amostras foramde colônias de bactérias Gram negativas e as outras 

quinze amostras de Gram positivas. Os resultados obtidos estão demostrados nas 

tabelasdois, três, quatro, cinco e seis. 

Nogrupo A (tabela 2), para as amostras coletadas dos materiais estéreis 

adquiridos pelo hospital e os materiais lá esterilizados, 100% das amostras não 

apresentaram crescimento de colônias bacterianas. Demonstrando que os materiais 

adquiridos pelo hospital são de boa procedência e os materiais autoclavados no localnão 
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apresentam ricos de contaminação, o que confirma os padrões exigidos para 

processamento e esterilização de materiais que entram em contato direto com sítio 

cirúrgico. Estudos realizados e descritos por Rutala e Weber (2008) demostram que a 

esterilização pelo calor e vapor têm uma alta eficiência, sendo a esterilização pelo vapor 

a mais indicada e utilizada, tanto nos hospitais, em estudos, quanto na indústria 

farmacêutica e área hospitalar em geral. Os resultados obtidos deste grupo estão 

demostrados na tabela abaixo (TABELA 2). 

 

Tabela 2:  apresentação dos resultados das amostras coletadas no grupo A. 

Local da amostra Gram Crescimento em 

meio seletivo para 

Staphylococcus 

 

Identificação de 

Gram negativas 

Materiais estéreis 

(grupo A) 

Não 

cresceu 

colônia 

Não cresceu colônia Sem amostra 

Luva cirúrgica Não 

cresceu 

colônia 

Não cresceu colônia Sem amostra 

Luva de palpação Não 

cresceu 

colônia 

Não cresceu colônia Sem amostra 

Campo cirúrgico Não 

cresceu 

colônia 

Não cresceu colônia Sem amostra 

    

Fio de sutura caprofyl 

0 

Não 

cresceu 

colônia 

Não cresceu colônia Sem amostra 

Fio de sutura nylon 0 Não 

cresceu 

colônia 

Não cresceu colônia Sem amostra 

Caixa de instrumentos 

cirúrgicos (cólica) 

Não 

cresceu 

colônia 

Não cresceu colônia Sem amostra 

Caixa de instrumentos 

cirúrgicos (rotina) 

Não 

cresceu 

colônia 

Não cresceu colônia Sem amostra 

Fonte: Produzida pelos autores. 
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Nas amostras coletadas no grupo B (tabela 3), foi observado o crescimento de 

colônias bacterianas, variando entre colônias Gram positivas e negativas, crescimento 

bacteriano de 100%, sendo 50% de Gram negativas e 50% Gram 

positivascommorfologia de cocos. As Gram positivas foram replicadas em meio de 

cultura seletivo para Staphylococcus sp. As Gram negativas foram inoculadas no kit 

(Rugai com Lisina, Newprov) para identificação de enterobactérias. Na amostra da 

bancada da sala de paramentaçãoGram negativa, obteve-se resultado presuntivo para 

Klebsiela sacarose -, Citrobacter sacarose -. Dado preocupante, visto que a bancada de 

paramentação deveria ser um local limpo, livre de qualquer tipo de contaminação. Esses 

microrganismos exigem um maior rigor e cuidado, principalmente quando se trata da 

desinfecção das superfícies e dos ambientes hospitalares. Esses locaisapresentamum 

alto risco de  contaminaçãoa quem estiver se paramentando  paraprocedimento 

cirúrgico, pois podem carregar bactérias para o animal que será submetido ao 

procedimento cirúrgico, acarretando graves consequências para o paciente e afetando 

seu bem estar( ROUSH 1999, VIANA 2001, DUNNING 2007).Os resultados obtidos por 

meio da coleta de amostras do grupo B estão representados na tabela 3. 

 

 

 

 

Tabela 3: apresentação dos resultados das amostras coletadas no grupo B. 

Local da amostra 

 
 
 

Gram Crescimento em 

meio seletivo para 

Staphylococcus 

 

Identificação de Gram 

negativas 

Sala de paramentação 

cirúrgica (grupo B) 

   

Bancada negativo não cresceu 

colônia 

KlebsielaSacarose-, 

CitrobacterSacarose- 

Torneiras positivo negativo sem amostra 

Fonte: Produzida pelos autores 

 

Como apresentado no grupo C (tabela 4), as amostras coletadasapresentaram 

crescimento de colônias bacterianas Gram positivas, de morfologia cocos variando entre 

crescimento positivo em BHI e negativo em meio seletivo para Staphylococcus sp. 

Somente a amostra obtida do ar não apresentou crescimento bacteriano. Sabendo-se 

que é comum de se encontrar microrganismos no ambiente, as bactérias do gênero 
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Staphylococcus são as mais encontradas em superfícies em geral, pele e aparelho 

respiratório. Devido a sua grande resistência às variações do ambiente, as bactérias 

desse gênero podem serencontradas em diversos meios e superfícies (CLEGG, 2001). 

Ressalta-se, assim,a importância de se ter encontrado apenas bactérias ambientais 

Grampositivas e nenhuma bactéria patogênica ou enterobactéria. O ambiente da sala de 

cirurgia pode estar implicado no desenvolvimento de um maior número de infecções 

cirúrgicashospitalares, pois o paciente estará em contato direto com as superfícies do 

bloco cirúrgico durante o pré-operatório, transoperatório e pós- operatório. Além da sala 

de induçãoanestésica, onde o animal pode apresentar um contato direto da ferida 

cirúrgica com o piso podendo, dessa forma,ocasionar infecções de sítio cirúrgico. Os 

resultados obtidos por meio da coleta de amostras do grupo C estão representados na 

tabela abaixo (TABELA 4). 

 

Tabela 4: apresentação dos resultados das amostras coletadas no grupoC . 

Local da amostra  Gram Crescimento em 

meio seletivo para 

Staphylococcus 

 

 Identificação de Gram 

negativas 

Sala de cirurgia de 

equídeos (grupo C) 

   

Mesa cirúrgica  positivo negativo sem amostra 

Mesa de instrumentação 

cirúrgica  

positivo negativo  sem amostra 

Mesa de cólica  positivo Negativo sem amostra 

Mesa auxiliar  positivo Negativo sem amostra 

Aparelho de anestesia  positivo negativo sem amostra 

Ar (durante a cirurgia)     sem amostra 

Salade indução 

anestésica  

positivo positivo sem amostra 

Fonte: Produzida pelos autores 

 

No grupo D,foi observado o crescimento de colônias bacterianas em 100% das 

amostras, 66,7% Gram positivas, 33,3% Gram negativas, com morfologiacocos, as Gram 

positivas foram replicadas em meio de cultura seletivo para Staphylococcus sp. As Gram 
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negativas foram inoculas no kit (Rugai com Lisina, Newprov) para identificação de 

enterobactérias apresentando resultado presuntivo para Klebsielasacarose-

,Citrobactersacarose-, nas amostras das torneiras, mesa auxiliar, caixas de materiais de 

procedimentos (kit).Por ser um local de grande circulação de pacientes e pessoas, a 

identificação presuntiva de enterobactérias é muito importante para frisar que a 

desinfecção deve ser mantida diariamente e a assepsia dos profissionais que irão 

realizar procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos nos animais internados requer 

grande cautela para que não ocorra contaminação criando a possibilidade de gerar 

contaminação cruzada. Segundo Martins(2001),Carraro (2004), Daher (2006), Oliveira e 

Fernandes (2007), é importante evidenciar a infecção por contato, levando em conta que 

a prevenção por meio da vigilância e da adoção de medidas profilática é o método mais 

eficaz no combate às infecções hospitalares. Os resultados obtidos com da coleta de 

amostras do grupo D estão representados na tabela 5. 

 

Tabela 5: apresentação dos resultados das amostras coletadas no grupo D. 

Local da amostra Gram Crescimento em 

meio seletivo para 

Staphylococcus 

 

Identificação de Gram 

negativas 

Clínica de equídeos 

(grupo D) 

   

Troncos positivo positivo sem amostra 

Borracha piso do tronco positivo positivo sem amostra 

Bancadas positivo positivo sem amostra 

Torneiras negativo  KlebsielaSacarose -, 

Citrobacter Sacarose- 

Cochos das baias positivo positivo sem amostra 

Vidros de spray (álcool, 

iodo) 

positivo positivo sem amostra 

Mesa auxiliar negativo não cresceu 

colônia 

KlebsielaSacarose -, 

CitrobacterSacarose- 

Caixas de materiais de 

procedimentos (kit) 

negativo não cresceu 

colônia 

KlebsielaSacarose -, 

CitrobacterSacarose- 
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Caixas dos pacientes positivo positivo sem amostra 

Fonte: Produzida pelos autores 

 

No grupo E(tabela 6), das 3 amostras coletadas, 66,7% foram Gram positivas, e 

em 33,3% não se obteve crescimento de colônias. Houve crescimento de colônias 

bacterianas nas amostras das bancadas e torneiras, sendo de morfologia cocos e 

apresentando resultado negativo para crescimento em meio seletivo para 

Staphylococcus sp., visto que a distribuição do Staphylococcus sp. é muito ampla. 

Assim, a utilização de desinfetantes é de extrema importância pois ajuda na desinfecção 

dos ambientes. Contudo, segundo Bannerman (2003), Carvalho (2005) e Cavalcanti 

(2005), essa bactéria é significativamente capaz de resistir àdesinfecçãoe ao frio, 

podendo permanecer vivapor longos períodos em partículas de poeira. 

Essemicrorganismo é comumente encontrado em ambientes de circulação humana, 

sendo o próprio homem seu principal reservatório, além de estar presente em diversas 

partes do corpo, como fossas nasais, garganta, intestino e pele (BANNERMAN, 2003; 

CARVALHO, 2005; CAVALCANTI, 2005). Os resultados obtidos por meio da coleta das 

amostras do grupo E estão representados na tabela abaixo (TABELA 6). 

 

Tabela 6: apresentação dos resultados das amostras coletadas no grupo E. 

Local da amostra  Gram Crescimento em 

meio seletivo para 

Staphylococcus 

 

 Identificação de Gram 

negativas ‘ 

Sala de necropsia 

(grupo E) 

   

Câmara fria   não 

cresceu 

colônia 

não cresceu 

colônia   

 sem amostra 

Bancada  positivo negativo  sem amostra 

Torneiras positivo negativo  sem amostra 

Fonte: Produzida pelos autores 

 

5. CONCLUSÃO 

 O trabalho apresentado foi importante para atestar que os materiais que entram 

em contato direto com o sítio cirúrgico (materiais adquiridos e materiais autoclavados no 
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hospital) estão livres de contaminação, demonstrando,assim, que as infecções 

hospitalares não são provenientes dos procedimentos cirúrgicos nem dos materiais 

utilizados durante o procedimento. Os microrganismos podem estar presentes na 

maioria das superfícies dos ambientes, incluindo as mãos dos profissionais que fazem o 

tratamento dos pacientes.  

Os microrganismos encontrados por meio da identificação presuntiva —

KlebsielaSacarose, CitrobacterSacarose— não são recorrentes nos ambientes 

pesquisados, isso demanda um maior rigor e cuidado com a desinfecção ambiental. A 

prevenção das infecções hospitalarespor meioda desinfecção adequada do ambiente 

hospitalar, da assepsia correta do sítio cirúrgico e das mãos dos profissionais que irão 

manipular o paciente são de suma importância. Assim, faz-se necessária a implantação 

de medidas de controle e prevenção das infecções hospitalares no Hospital Veterinário 

da Faculdade Univértix. 
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CINOMOSE CANINA: RELATO DE CASO 

Acadêmicos: Raissa Anni Chaves Lacerda  

Orientadora: Prof. M. S.c Ayla Watanabe Pereira 

RESUMO 
A Cinomose é causada por um vírus da família Paramyxoviridae, pertence ao gênero 
Morbillivirus eacomete cães domésticos. A infecção produz severa doença e grande 
mortalidade. O objetivo deste estudo é analisar o caso de um cão infectado com o vírus 
da cinomose no município de Matipó, atendido no Hospital Veterinário da Faculdade 
Univértix, relatando o diagnóstico clínico e laboratorial, a sintomatologia e o tratamento. 
A paciente era uma cadela com 1 ano e 5 meses de idade, da raça BluerHeeler, 
pesando 15,1 kg e diagnosticada com cinomose canina.  Em anamnese, o proprietário 
relatou que o animal apresentava secreção ocular, mucosas hipocoradas e também que 
ocorreram episódios de tosse por 30 dias. No exame físico,identificou-se frequência 
cardíaca 18 bpm ofegante, tempo de preenchimento capilar menor que 2 segundos, 
olhos e mucosas oculares levemente congestas, secreção ocular mucopurulenta 
bilateral, episclerite bilateral. Como exame complementar, foiutilizado o snap test e o 
resultado foi positivo para cinomose. No exame laboratorial, identificou-se um quadro de 
Anemia moderada Normocítica Normocromica, com Leucopenia, Linfopenia, 
Monocitopenia. A partir do que foi constatado, iniciou-se um tratamento. O prognóstico 
foi ruim e o animal retornou ao hospitalcom crises convulsivas em processo neurológico 
irreversível, optando se, assim, pela eutanásia, a qual foi realizada seguindo as 
recomendações do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O animal foi monitorado 
durante todo o procedimento até a não reatividade de frequência cardíaca e respiratória.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Cães; doença contagiosa; teste rápido, vírus. 
LINHA DE PESQUISA:Clínica e Cirurgia Animal. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A cinomose canina é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus da 

família Paramixoviridae do gênero Morbilivírus que acomete principalmente os cães 

jovens (HASS et al, 2008). Sua transmissão ocorre por contato direto, aerossóis ou 

alimentos e objetos contaminados. O período de incubação é em média de quatro dias e, 

entreoutros sintomas, manifestam-se hipertermia, secreção conjuntival, rinite purulenta, 

tosse, diarreia,mucosanguinolenta e pústulas abdominais, podendotambém 

apresentarsintomatologia nervosa. (NEGRÃO et al, 2007). A sintomatologia nervosa é 

um indício de que a doença está em um estágio mais avançado (HASS et al, 2008). 

No Brasil, a cinomose é endêmica, embora haja locais em que a doença pareça 

controlada. Entretanto, ainda há regiões que sofrem com esporádicos episódios de 

surtos.Estudos mostram que, em épocas de temperaturas mais baixas,ocorrem maiores 

incidências dessa doença. (HAMZEet al, 2009). 

Entre as técnicas utilizadas para diagnóstico do vírus,estão o isolamento viral,a 

sorologia, o exame histopatológico, a técnica de reação em cadeia pela polimerase 
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precedida de transcrição reversa, a análise do líquido cefalorraquidiano e o teste de 

imunofluorescência (NEGRÃO et al, 2007).   

          Quanto ao tratamento,não há nada específico para o agente causador, portanto a 

medicação necessária se baseiaem evitar as complicações clínicas(HASS et al, 2008). A 

melhor maneira de prevenção e controle da cinomose canina é a vacinação. A 

administração de vacina de vírus da cinomose modificado por via endovenosa 

(EV)apresenta um valor terapêutico (SWANGO, 1997; SHERDING, 1998). Todavia isso 

é insuficiente quando já existe a presençade sinais clínicos neurológicos(SHERDING, 24 

1998; ANDRADE, 2002). 

Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um cão infectado com o vírus 

da Cinomose no município de Matipó, atendido no Hospital Veterinário da Faculdade 

Univertix, relatando o diagnóstico clínico e laboratorial, a sintomatologia e o tratamento. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ETIOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA 

A cinomose canina é causada pelo vírus gênero Morbillivirus, da família 

Paramyxoviridae, sendo tanto anatomicamente quanto biofisicamente semelhante ao 

vírus do sarampo dos humanos e ao vírus da peste bovina dos ruminantes, conhecida 

como peste do gado (SWANGO, 1997, GEBARA et al, 2004, SILVA et al, 2007, 

MANUAL, 2008). O vírus da cinomose canina (VCC) é um vírus envelopado, 

pleomórfico, relativamente grande variando de 150 a 250 nm de tamanho (SWANGO, 

1997, MURPHY et al,1999).  

O agente viral da cinomose canina é parcialmentelábile a sua infectividade é 

fornecido pelo calor (GORHAM, 1960, APPEL; GILLESPIE, 1972, SWANGO, 1997) 

mantendo-se viáveis à temperatura de 20 °C, durante 1 hora;nos exsudatos por 20 

minutos; por várias dias na variação zero a quatro graus Celsius e se estabilizando 

durante meses a anos congelado (GORHAM, 1960, APPEL; GILLESPIE, 1972, 

LITFALLA et al,2008). 

Trata-se de uma doença mundialmente conhecida por causar infecção e alta 

mortalidade em cães. Nas últimas décadas, mesmo em populações de animais 

imunizados, há o surgimento de inúmeros surtos de proporções significativas. Filhotes e 

cães jovens são mais suscetíveis ao vírus, entretanto, ele não apresenta predileção 

sexual nem racial(HAMZEet al, 2009).  
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2.2 FISIOPATOGENIA 

As partículas virais são inaladas e chegam ao epitélio da porção superior do trato 

respiratória e multiplicam-se nos macrófagos teciduais em aproximadamente vinte e 

quatro horas, causando uma infecção inicial dos linfonodos bronquiais e das tonsilas 

palatinas. Por volta do quarto dia após a infecção, o vírus se espalha para outros órgãos 

linfoides (baço, timo, linfonodos retro faríngeos e medula óssea), por meio dos 

macrófagos e linfócitos infectados. A partir do sexto dia, ocorre uma replicação viral na 

lâmina própria do estômago intestino delgado, linfonodos mesentéricos e células de 

Kuppfer`s no fígado. Correspondem respectivamente ao começo da elevação de 

temperatura corporal e leucopenia (ETTINGER e FELDMAN, 1997). No nono dia, ocorre 

a difusão do tecido linfoide infectado (com a presença do vírus) ao tecido epitelial 

(APPEL, 1969; SHELL, 1999).  

Durante esse período, o animal pode produzir anticorpos para combater o vírus, 

modificando o curso da infecção (SHELL, 1999). Já os animais incapazes de produzir 

anticorpos durante esse período de infecção apresentarão uma infecção nas células 

epiteliais, dando continuação à replicação do vírus. Os principais sinais clínicos da 

doença apareceram nesses animais por volta de quatorze a dezoito dias (APPEL, 1969). 

 

2.3 SINAIS CLÍNICOS 

A forma subaguda da cinomose é caracterizada por febre repentina e morte súbita 

em 2 ou 3 dias, mas não é o normal da doença. O período de incubação varia de 3 a 7 

dias, os cães infectados desenvolvem dois picos febris:o primeiro entre o 2° e o 6° dia 

em que é possível também ocorrer uma leucopenia e, em especial, uma linfopenia e o 

segundo entre o 8° e o 9°dia em que temperatura pode chegar a 41°C. Anorexia, 

conjuntivite, depressão são comuns na fase aguda da cinomose (FENNER et al, 1993, 

SHERDING, 1998, NELSON; COUTO, 1998; ZEE, 2003, ZANINI; SILVA, 2006).  

A doença pode evoluir em fases. Na fase dosdistúrbios gástricos, ocorrem vômito, 

diarreia eventualmente sanguinolenta (consequência de infecções secundárias)—

seguidos de anorexia, febre e predisposição a infecções bacterianas secundárias 

(FENNER et al, 1993, SHERDING, 1998, JAYME, 2004,QUINN et al, 2005, ZANINI; 

SILVA, 2006).Já a  fase nervosa apresenta alterações comportamentais, vocalização, 

cegueira, convulsões, contração rítmica persistente e indolor — mesmo durante o sono 

— de um ou de um grupo de músculos (FENNER et al, 1993, SWANGO, 1997, 

SHERDING, 1998, JAYME, 2004, CHRISMAN et al, 2005; ZANINI; SILVA, 2006). A fase 

cutânea é marcada por dermatite com pústulas, hiperqueratose nos coxins podais e 
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focinho, em que é comum apresentarem também sintomas neurológicos de cães 

adultos. Em casos de infecções neonatais,encontramos hipoplasia de esmalte dentário, 

conjuntivite e lesões na retina (FENNER et al, 1993, SHERDING, 1998; NELSON; 

COUTO, 1998; JAYME, 2004, ZANINI; SILVA, 2006). 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da cinomose geralmente baseia-se em histórico e sinais clínicos 

típicos, principalmente quando se avalia um animal jovem, em torno de 2 a 6 meses, que 

tenha histórico de vacinações inadequadas e possibilidades de exposição ao vírus 

(BIRCHARD e SHERDING, 2003). A linfopenia — começando com o pico inicial de 

febre(SHERDING, 2003) — é um achado consistente para auxiliar no diagnóstico clínico 

nos casos de cinomose aguda (SWANGO, 1997; SHERDING, 2003; GUEDES et al, 

2004; SILVA e ZANINI, 2005), já que o CDV tem tropismo por células linfoides (GREENE 

& APPEL, 1998).  

No achado de lâmina, identificou-se a inclusão do vírus da cinomose, a partir de 

esfregaço sanguíneo do corpúsculo de Lentz. Trata-se de um achado patognomônico da 

cinomoseque pode ser encontrado tanto em células sanguíneas quanto em leucócitos 

(Figura 1) e hemácias (Figuras 2 e 3) (COWELL VALENCIANO, 2007). 

 

 

Figura 1.  A inclusão de vírus da cinomose canina (CDVc) presente em neutrófilos como uma mancha 

bemcircuncrita.(Coloração de Wright. Ampliação de 200 ×.).  

Fonte: Cowell e Valenciano (2007) 

 

Figura 2. Inclusões de CDVc, de coloração azul pálido, em dois glóbulos vermelhos. (Coloraçãocom Diff -

Quik. Ampliação de 330 ×.).  

Fonte: Cowell e Valenciano (2007) 
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Figura 3. Inclusões de CDVc em três eritrócitos, com coloração rósea a arroxeada.(Coloração de Wright. 

Ampliação original 330 ×.).  

Fonte: Cowell e Valenciano (2007) 

 

O isolamento viral em cultivo celular é específico (SHIN et al, 1995). As técnicas 

sorológicas demonstraram que anticorpos IgM —com aumento de quatro vezes no título 

de anticorpo entre o soro coletado na fase aguda e na de convalescença — podem ser 

determinados por vírus neutralização, por ELISA ou por imunofluorescência indireta 

(QUINN et al, 2005).  

Histopatológicoé outro método de diagnóstico, já que as lesões causadas pelo 

vírus da cinomose no sistema nervoso central são bastantes características. Todavia 

esse procedimento constitui um diagnóstico post mortem, não permitindo o diagnóstico 

precoce e ante mortem da infecção (JONES et al, 2000).  

A técnica de Reação em Cadeia pela Polimerase Precedida de Transcrição 

Revessa (RT- PCR) requer diferentes tipos de amostras biológicas como sangue, soro, 

urina e fragmentos de órgãos. É uma reação da transcriptase reversa, seguida 

de reação em cadeia da polimerase que avalia a presença confirmatória do DNA viral 

(ZEE, 2003, GEBARA et al, 2004a). A técnica de análise do líquido cefalorraquidiano 

(LCR) pode auxiliar no diagnóstico da infecção pelo vírus da cinomose, com avaliação 

da celularidade (NELSON; COUTO, 2006).  

O teste rápido é realizado por meio da técnica de imunofluorescência, sendo que 

partículas virais podem ser detectadas nas células das tonsilas, da árvore respiratória, 

do trato urinário, da conjuntiva e do LCR por 5 a 21 dias após a infecção (NELSON; 

COUTO, 2006). 

Os testes rápidos são os mais utilizados na clínica, devido à fácil realização e são 

utilizados de acordo com a sintomatologia apresentada pelopaciente. O vírus pode estar 

presente em títulos variados, em 19 diferentes estágios da infecção e em diversas 

amostras biológicas, dentre elas: liquor, sangue total, saliva, fezes, urina e secreções 

respiratórias (NEGRÃO et al., 2007). 
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2.5 TRATAMENTO 

O tratamento para a infecção pelo vírus da cinomose é de suporte, não há 

medicamentos antivirais de valor específico, assim como o uso de agentes 

quimioterápicos ou que sejam considerados bem-sucedidos na terapia da cinomose 

canina (SWANGO, 1997; FRASER et al, 1997, SHERDING, 1998, NELSON; COUTO, 

2006; MANUAL, 2008).  

Antibióticos de amplo espectro estão indicados nas infecções bacterianas 

secundárias do trato gastrointestinal e do sistema respiratório. Vitaminas do complexo B, 

antipiréticos, expectorantes, broncos dilatadores, ante eméticos e complementos 

nutricionais estão indicados para a terapia auxiliar (FRASER et al, 1997; SHERDING, 

1998; COUTO, 2006).  

Para o controle dos ataques convulsivos, são indicados anticonvulsivantes, como 

fenobarbital. (FRASER et al, 1997; SHERDING, 1998; NELSON; COUTO, 2006). A 

mioclonia é considerada intratável e irreversível (TIPOLD et al., 1992, GREENE, 2006). 

Administração de glicocorticoides pode ter algum valor em cães com a doença no SNC 

por infecção crônica pelo vírus da cinomose (SHERDING, 1998; COUTO, 2006), sendo 

que sua administração em cães com infecção aguda é contraindicada (COUTO, 2006). 

 A acupuntura vem sendo empregada no tratamento da cinomose com o objetivo 

de estimular, nos pontos cutâneos, locais específicos por onde percorrem os meridianos 

que estão em desarmonia. Dessa forma, promove-se um equilíbrio do organismo e 

recuperação do paciente com encefalite instalada e paralisia dos membros, após a 

regressão dos sintomas agudos (MATTHIESEN, 2004). 

 

2.6 PROFILAXIA 

A melhor maneira de prevenção e controle da cinomose canina é a vacinação 

(SWANGO, 1997; SHERDING, 1998), mas não possui efeito quando os sinais clínicos 

neurológicos tenham iniciado (SHERDING,1998; ANDRADE, 2002). 

Essa infecção viral acomete mais cães não imunizados, sendo mais frequente 

quando é transmitida pelasmães por via de colostragem, que geralmente ocorre por volta 

de 60 a 90 dias após o nascimento, não havendo assim uma imunização adequada 

desses filhotes (FreitasFilho et al, 2014). 

Aproximadamente 50% dos cães não imunizados, se infectados com vírus da 

cinomose, desenvolvem sinais clínicos da doença e, aproximadamente, 90% deles 

morrem (BULA VANGUARD). 
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Fração liofilizada de cepas atenuadas do vírus da cinomose canina (idem). 

As medidas de controle em clínicas e hospitais veterinários são a utilização de 

detergente, solventes de lipídios, desinfetantes a base de amônia quaternária a 0,3 % 

em 10 minutos, formol a 0,5% em 4 horas e com fenol a 0,75% em 10 minutos. O VCC é 

suscetível à radiação ultravioleta e às lâmpadas germicidas, mas tem pouca valia no 

controle da disseminação da cinomose em hospitais veterinários e canis (FRASER et al, 

1997, SWANGO, 1997, GREENE, 1998). 

 

3. RELATO DE CASO 

Foi atendido, no Hospital Veterinário da Faculdade Vértice - Univértix em Matipó 

MG, região Zona da Mata, no dia treze de agosto do ano de dois mil e dezoito, um cão 

fêmea, com 1 ano e 5 meses de idade, da raça BluerHeeler, pesando 15,1 kg. 

Na anamnese, o proprietário relatou que o animal apresentava presença de 

secreção ocular, mucosas hipocoradas e que há 30 dias notara início de episódios de 

tosse. O animal era vermifugado, com vacinas em dia e controle de ectoparasitas. Ele 

também vivia em contato com outros cães e apresentava estro. 

No exame físico, apresentou frequência cardíaca 18 bpm, ofegante, tempo de 

preenchimento capilar menor que 2 segundos, olhos e mucosas oculares hipocoradas, 

secreção ocular mucopurulenta bilateral, episclerite bilateral, porém os demais 

parâmetros estavam dentro da normalidade.  

Foi solicitadocomo exame complementar o snap test da marca Alere® cujo 

resultado foi positivo para Cinomose. Para realização do teste, foi realizada a coleta da 

amostra de acordo com a Figura 1. A interpretação dos resultados foi de acordo com as 

instruções da bula, demonstrado nas figuras 2 e 3. 

 

 

Figura 3. Representação esquemática da realização do snap test.  

Fonte:Bula Alere®. 
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Figura 4. A presença de somente uma linha na janela C indica resultado negativo. 

Fonte:Bula Alere®. 
 

 

Figura 5. A.  A presença de duas linhas coloridas (C e T), não importando qual aparecerá primeiro, indica 

resultado positivo. B: A presença de duas linhas coloridas (C e T), mesmo que apareçam com 

intensidades diferentes, considera um resultado positivo. 

Fonte:Bula Alere®. 

 

No mesmo dia, foi realizada coleta de sangue para realização do hemograma 

completo. Nesse exame, pode-se observar uma Anemia moderada Normocítica 

Normocromica, com Leucopenia porlinfopenia, monocitopenia e eosinopenia, 

demostradosna Tabela 1. 

 
Tabela 4. Eritrograma, Leucograma e Plaquetograma do paciente, apresentando resultados e valores de 
referência. 

Parâmetro Resultado Valores de Referência* 

Hematócrito (%) 29% 40-47 

Eritrócitos totais (milhões/mm3) 4.25 6-7.0 

Hemoglobina (g/dL) 106 110-190 

VCM (fL) 69.1 65-78 

HCM (pg) 24.9 21-25 

CHCM (g/L) 361 300-380 

   

Leucócitos totais (mil/mm3) 5.900 8.000-16.000 

Segmentados (mil/mm3) 5.300 4.400-11.200 

Bastonetes (mil/mm3) 0 0-160 

Linfócitos (mil/mm3) 500 1.600-6.400 

Monócitos (mil/mm3) 100 160-1.280 

Eosinófilos (mil/mm3) 0 80-960 

Basófilos (mil/mm3) 0 Raros 

   

Plaquetas (x109/L) 123 117 – 460 



16

8 
 

Fonte: SCHALM ś Veterinary Hematology (2010). 

O tratamento adotado pelo veterinário responsável foi de uso oral: Amoxicilina 

500mg/kg, em associação com Clavulanatode Potássio 125 mg/kg, metade do 

comprimido duas vezes ao dia (BID) durante 14 dias; Omeprazol 20 mg/kg, um 

comprimido BID durante 14 dias; Ribavirina + DMSO solução/ Frascode 45 ml, 3 ml a 

cada 24 horas (SID) durante 14 dias; Piracetam 400 mg, 1 comprimidoSID durante 10 

dias; Arovit® 1 frasco, 2 gotas SID durante 10 dias eHemolitam® Gotas, 10 gotas SID 

até novas recomendações.Para uso oftálmico, foi prescrito Still Colírio®, cuja indicação 

foi instilar 1 gota em ambos os olhos a cada 8 horas durante 10 dias, além de Lacrima 

Plus®, sugerindo-se instilar uma gota em ambos os olhos a cada 3 horas até novas 

recomendações. 

Ao término do atendimento, o animal foi liberado e iniciado o tratamento em 

domicílio. Também foi recomendado pelo médico veterinário isolar o animal e estimular a 

alimentação 

Após doze dias, o proprietário retornou ao hospital veterinário com queixas de que 

seu animal apresentava crises convulsivas. O animal,então, foi internado permanecendo 

no hospital, emfluidoterapiaà base de Ringer® simples e medicado com Diazepam,por 

via intravenosa,na dose de 2mg/kg. No segundo dia de internação, a 

cadelaapresentouataxia e mioclonia evidentes. 

Devido às condições apresentadas pelo animal e seu quadro de piora 

progressivo, foi decidido, em comum acordo entre o proprietário e o médico veterinário, 

que a realização da eutanásia seria o mais indicado.Assim, foi realizada a sedação com 

Acepromazina a 0,05mg/kg, por via intravenosa (IV); na indução,optou-se pelo uso de 

Proporfol a 6mg/kg IV, sendo utilizado em dose única, proporcionando manutenção 

anestésica para procedimentos de curta duração e uso de solução de Cloreto de 

potássio (10%)1,5ml/kg em bolus, considerada sobre dose,seguindo as recomendações 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária.O animal foi monitorado durante todo o 

procedimento até a ausência de batimentos cardíacos e frequência respiratória. 

 

4. Discussões  

O paciente do relato é uma fêmea da raça Blue Heller diagnosticada com 

cinomose. Segundo Borda et al (2002), a ocorrência dessa patologia é independente de 

sexo e raça.  

Em um estudo realizado por Silva et al (2007), constatou-se que 51,4% dos 669 

cães avaliados eram filhotes e 46,2% eram adultos. Sendo assim, apesar de os filhotes 



16

9 
 

serem mais suscetíveis ao acometimento, a paciente atendida está dentro da faixa etária 

considerada adulta (1 ano e 5 meses), de acordo com o mesmo autor. Santos (2006) 

enfatiza que pode ocorrer maior incidência em animais de 60 a 90 dias de idade em 

decorrência da diminuição dos anticorpos maternos, entretanto cães de 7 a 9 anos 

também são comumente afetados. 

O proprietário relatou, durante a anamnese, presença de secreção ocular. De 

acordo com o relatado porHamzeet al., (2009),umcãode12 anos de idade, também teve 

sintomatologia semelhante, com secreção ocular bilateral, acrescido de exsudato em 

olho direito, mas com as mucosas normocoradas, diferindo do relatado no presente 

caso.Conforme Feitosa (2014), quando se avalia um paciente com palidez de mucosa, 

deve-se ficar estabelecido se a mudança de coloração é causada por hipoperfusão ou 

por anemia. No presente caso, o paciente apresentava anemia moderada o que 

ocasionou mucosas hipocoradas. 

O animal de 12 anos, relatado por Hamzeet al (2009), apresentava grande 

dificuldade respiratória, com presença de estertor pulmonar. Já o paciente do presente 

relato apresentava queixa de tosse há 30 dias, sem alterações na auscultação 

pulmonar.Segundo o estudo realizado por Monteiro et al (2008), em avaliação clínica de 

cães com cinomose em Belém (PA), a secreção ocular e nasal bilaterale tosse produtiva 

são alguns dos sintomas mais frequentes em 13,6% dos cães que apresentaram quadro 

clínicocompatível com cinomose. 

A cadela era vermifugada, com vacinas em dia e controle de ectoparasitas e vivia 

em contato com outros animais. Entretanto,falhas vacinais podem ocorrer porinfluência 

de fatores endógenos e exógenos. Idade, genética, estado de saúde, nutrição, meio 

ambiente, estado de estresse também podem interferir e são importantes para o 

resultado da imunização(MONTE, 2004). No presente relato o proprietário informou que 

a vacinação não foi realizada por veterinário o que pode ser um possível indicativo de 

falha vacinal. 

No exame físico, a frequência cardíaca de 18 bpm estava reduzida,de acordo com 

o valor de referência (60 – 160bpm), conforme Feitosa (2004). 

Para diagnóstico rápido, no presente relato, foi utilizado o snap test, da 

marcaAlere®com resultado positivo para Cinomose, com utilização de swab de 

conjuntiva ocular. Esse teste é um imunoensaio cromatográfico para a detecção 

qualitativa do antígeno (Ag) do vírus da cinomose em cães de várias idades (Rannoet al, 

2018).  Sendo ovírus facilmente encontrado nas secreções e no sangue (Hamzeet al, 

2009).O mesmo ocorrido foi apresentado no relato de Dallagnolet al, (2017)segundo o 

https://www.google.com/search?q=semiologia+veterin%C3%A1ria+-+a+arte+do+diagn%C3%B3stico+francisco+leydson+f.+feitosa&stick=H4sIAAAAAAAAACXHMQ7CMAwAwAmJATEwM1iMSBBVwNI_8IbING6xUmLhmAaeA1_gCf0Yldju5svVwnWuqo6nZ_JeN_8d7qGUIW7XsandRSS6omxGyRfRWOPDrqKf2TnTjaWXjhEGMlJO41un7AAB1QiCQGDs0vjNxo1Aq5gazpN6eoUsCdo9tMQmGX_2sCKMjAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjticfixqriAhXlEbkGHWA9B_MQmxMoATAQegQIDRAK
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qual,para confirmação da doença, foi realizado o mesmo teste, coletando material da 

conjuntiva ocular do paciente com o auxílio doswab, obtendo-se resultado positivo. 

De acordo comRannoet al (2018), o uso de exame baseado em Ag deve ser o de 

predileção, uma vez que testes baseados emavaliação de anticorpos podem resultar 

falsos positivos em animais previamente vacinados ou falsos negativos, caso sejam 

realizados nos estágios iniciais da doença. Entretanto, tornam-se mais eficazes na 

detecção quando a doença se apresenta de forma tardia, em sua fase neurológica.  

Foi realizado, também, hemograma completo evidenciando uma Anemia 

moderada normocítica normocrômica. A anemia observada confirma as citadas por Jain 

(1993) em cães infectados experimentalmente por cinomose e pode ser atribuída ao 

aumento da destruição dos eritrócitos ou pela diminuição de sua produção. A destruição 

é determinada pela presença do vírus no eritrócito ou pela deposição de 

imunocomplexos na membrana do eritrócito relatado por Mendonça et al, (2000). A 

queda na produção pode ser atribuída à falência da medula devido ao estresse 

desencadeado pela doença citado por Meyer et al. (1995), levando ao quadro de anemia 

ser normocítica normocrômica, arregenerativo. 

O quadro deleucopenia, apresentado pelo animal no presente relato, de acordo 

comEttinger e Feldman(1997) está associado à disseminação e proliferação do vírus nos 

órgãos linfoides. A linfopenia encontrada corrobora com o relatado por Oliveira, Antônio 

&Zappa (2009) em um cão com 8 anos de idade, que apresentava linfopenia sugerindo 

um processo infeccioso viral. Nesse mesmo, relato foi descrita a presença de corpúsculo 

de Lentz. Entretanto, Gebara et al (2004) afirmam que a ausência decorpúsculos de 

Lentz não exclui a possibilidadede infecção, pois são frequentemente observadas na 

fase de viremia e, geralmente, não são encontradas nas infecções crônicas. 

Silva et al (2017) afirmam que os corpúsculos de Lentz são resquícios da 

replicação viral que foram depositados na célula e apresentam-se de forma intracelular, 

com característica eosinofílica. Entretanto, no exame do paciente do presente relato, não 

foramevidenciadoachados de lâmina compatíveis com cinomose. 

O tratamento adotado pelo veterinário responsável de uso oral foi Amoxicilina 

500mg/kg em associação com Clavulanato 125 mg/kg 1/2 (meio) comprimido duas vezes 

ao dia (BID) durante 14 dias. Em estudo realizado por Dornelles et al (2015), sobre 

protocolos terapêuticos utilizados em tratamento de cinomose canina, ressalta-se que, 

dos recintos veterinários consultados, 6,66% usam amoxicilina + clavulanato de 

potássio, antibiótico de amplo espectro, mas com melhor ação contra anaeróbios.Foi 
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também indicado o uso do Omeprazol 20 mg/kg, um comprimido BID durante 14 dias em 

jejum com o objetivo de proteger a mucosa gastrointestinal. 

Ribavirina + DMSO SOLUÇÃO /FCO 45 ml, administrar por via oral 3 ml a cada 

24 horas durante 14 dias.Mangia (2008) cita em seu estudo que a ribavirina demonstrou 

atividade efetiva contra o vírus da cinomose em animais na fase neurológica, com 

melhora sensível do quadro clínico. 

Arovit gotas 1 frasco, administrar por via oral 2 gotas a cada 24 horas durante 10 

dias, visando uma melhoria nas lesões oculares. Rosa et al (2016) relacionam o uso da 

Ribavirina e Vitamina A para controle e cura desta patologia. Ainda que pouco difundido, 

os casos observados e tratados com esse protocolo obtiveram resultados positivos 

quanto ao controle da infecção e suas sequelas. Ainda baseando-se nesses autores 

pode se afirmar que a composição deste medicamento causa alterações na ciclo-

oxigenase e no acúmulo de fosfatos, consolidando, assim, a necessidade de se utilizar 

drogas medicamentosas auxiliares como Omeprazol e uma dieta rica em ferro. 

Piracetam 400 mg, administrar por via oral 1 comprimido a cada 24 horas durante 

10 dias como tratamento neurológico. Esse fármaco é utilizado para o tratamento 

sintomático de alterações das funções cognitivas, funciona elevando o rendimento 

energético dos neurônios e auxiliando a restaurar o funcionamento das células corticais 

submetidas a estresse ou hipóxia, relata Ferreira(2006) em seu livro de Farmacologia 

Clinica e Terapêutica. 

Hemolitam Gotas, administrado por via oral 10 gotas a cada 24 horas até novas 

recomendações. As vitaminas do complexo B foram indicadas por Ettiger& Feldman 

(2004) por atuarem na terapia auxiliar em doenças neurológicas como a cinomose.  

Para uso oftálmico, foi prescrito Still Colírio, 1 frasco, com a orientação de instilar 

1 gota em ambos os olhos a cada 8 horas durante 10 dias. STILL® é indicado para 

diminuir reações inflamatórias do segmento anterior do globo ocular, como conjuntivite 

crônica, ceratoconjuntivite seguindo as indicações farmacêuticas apresentadas na bula 

do medicamento.  

 Lacrima Plus 1 frasco, aplicando-se uma gota em ambos os olhos a cada 3 horas 

até novas recomendações. É indicado para o alívio temporário da irritação e ardor 

devidos a olhos secos e também para o alívio temporário do desconforto devido a 

pequenas irritações do olho ou a exposição ao vento ou sol. É recomendado para 

pacientes sensíveis ao conservante cloreto de benzalcônio seguindo as indicações 

farmacêuticas apresentadas na bula do medicamento. 
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Ao término do atendimento, o animal foi liberado e iniciou-se o tratamento, 

seguindo as recomendações do médico veterinário de isolar o animal. Nelson & Couto 

(2006); Birchard&Sherding (2008); Laurito Summa (2010) ressaltam a importância de os 

animais infectados ficarem isolados e estimular a alimentação. 

Após doze dias, o proprietário retornou ao hospital veterinário com queixas de que 

seu animal apresentava crises convulsivas. Em anamnese, o proprietário relatou que o 

animal não se alimenta bem há dez dias e à noite apresenta sintomas de convulsões O 

animal permaneceu no hospital veterinário internado com fluidoterapiaà base deRinger® 

simples. Segundo Oliveira, Antonio e Zappa (2009), a fluidoterapia é fundamental no 

tratamento para evitar desidratação e toxemia, restaurando e mantendo as funções 

cardiovasculares, além de corrigir desequilíbrios eletrolíticos e ácidos-básicos. O animal 

também foi medicado com Diazepam na dose de 2mg/kg.Spinosa et al(2011) citam que 

o uso do diazepam possui efeito imediato, utilizado no tratamento emergencial de crise 

convulsiva.Esse fármaco atua geralmente como depressor do sistema nervoso central 

(SNC), causando desde uma leve sedação até hipnose, dependendo da dose. É um 

ansiolítico, miorrelaxante e anticonvulsivo (RANG et al., 2012). 

No dia seguinte, o paciente apresentava uma piora neurológica. A forma 

neurológica da cinomose,em casos assim, é caracterizada por uma grande variedade de 

sinais clínicos neurológicos, em que os cães apresentaram um único sinal clínico ou uma 

combinação deles. Os sinais clínicos neurológicos mais prevalentes em ordem 

decrescente de frequência foram: mioclonia, ataxia,convulsão e paraplegia, em estudo 

realizado porSilvaet al (2007). Amiocloniafacialé considerada intratável e irreversível, 

segundoGrenee(2006). 

A realização da eutanásiaà sedação foi feita com Acepromazina a 0,05mg/kg por 

via intravenosa. A indução feita com Proporfol a 6mg/kg por via intra venosa em bollus 

rápido e uma sobre dose de Cloreto de potássio seguindo as recomendações do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária. O animal foi monitorado durante todo o 

procedimento até a não reatividade de frequência cardíaca e respiratória. 

De acordo com o Conselho de Medicina Veterinária (2013), a indução da 

cessação da vida animal, por meio de método tecnicamente aceitável e cientificamente 

comprovado, deve ser sempre guiada por princípios éticos, e indicada quando o bem-

estar do animal estiver comprometido de forma irreversível. É um meio de eliminar a dor 

e/ou o sofrimento dos animais, os quais não podem ser controlados por meio de 

analgésicos, sedativos ou de outros tratamentos; como o ocorrido nesse relato, ao 

observar a presença de uma mioclonia severa.  
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5. CONCLUSÃO 

Com o presente relato, foi possível inferir que a imunização realizada no animal 

não foi eficaz para evitar sua contaminação. A terapêutica instituída ao paciente foi 

correta e usual para a doença, sendo que o tratamento deve ser iniciado o quanto antes 

para eliminação do agente, visando reduzir possíveis sequelas. 
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COMPARAÇÃO ENTRE OS DILUIDORES ÁGUA DE COCO EM PÓ (ACP-106®) E O 
TRIS-HIDROXIMETIL-AMINOMETANO (TRIS)NA CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN 

DE CÃES DA RAÇA BULLDOG FRANCÊS 
 

Acadêmicos: Isabela Rodrigues Carneiro e Katllin Nunes de Andrade 
Orientadora: Profa Dra. Vanessa Lopes Dias Queiroz de Castro 
RESUMO 

Na tentativa de aprimorar, diferentes cientistas vêm desenvolvendo estudos com 
diversos diluidores no intuito de minimizar as perdas durante o processo de congelação 
e descongelação do sêmen canino. Nesse sentido, desenvolveram diluidores 
alternativos atóxicos, isotônicos com atividadetamponante e de baixo custo, como,por 
exemplo, o diluidor à base de água de coco em pó (ACP - 106®). Embora vários estudos 
ressaltem resultados satisfatórios com o uso do ACP - 106®, o diluente à base de TRIS 
permanece como o mais utilizado para a criopreservação do sêmen de cães. Foram 
utilizados dois cães da raça Bulldog Francês, clinicamente sadios com idade de um ano 
e o outro com dois anos de idade. A coleta de sêmen foi realizada por meio de 
manipulação digital. Posteriormente a avaliação andrológica, o ejaculado foi dividido e 
acrescido de dois diferentes diluentes constituindo 2 tratamentos para cada animal. O 
tratamento 1 (T1) correspondeu ao diluente à base de TRIS: 3,025g; Ácido Cítrico:  1,70 
g; Frutose: 1,25 g; Gema de ovo: 20%; Estreptomicina: 1 mg/l; Glicerol: 3 mL e água 
Destilada: 100mL e o tratamento 2 (T2) constituiu de água de coco em pó ACP-106® 
(ACP Biotecnologia®, Fortaleza-Ceará, Brasil) com 20% de gema de ovo e 6% de 
glicerol. Após o congelamento/descongelamento, foi observada diferença (P<0,01) na 
motilidade espermática entre os tratamentos. O diluente à base de TRIS (T1) apresentou 
melhor motilidade em ambos os animais, sendo a média da motilidade para T1 de 71,7 ± 
2,6% e para o diluente ACP -106® (T2) de 36,7 ± 2,6%. O vigor não apresentou 
diferença estatística entre os tratamentos. Conclui-se que ambos os diluentes testados 
atenderam os parâmetros seminais aceitáveis para pós-descongelação na espécie 
canina, no entanto, o diluente à base de TRIS apresentou estatisticamente motilidade 
espermática superior.    

 
PALAVRA CHAVE: sêmen congelado; crioprotetores; reprodução canina. 
LINHA DE PESQUISA: Produção e Reprodução Animal -Biotécnicas da Reprodução 
Animal 
 
1. INTRODUÇÃO 

A criopreservação espermática é possível reduzindo a atividade metabólica 

dessas células por meio da diminuição da temperatura (SILVA, 2005). Mas, somente em 

1969, foi relatado prenhez de cadela com o uso de sêmen congelado, utilizando diluente 

à base de lactose com adição de 4% de glicerol e 20% de gema de ovo (SEAGER, 1969; 

SILVA, CARDOSO e SILVA, 2001). 

Com o passar dos anos, os métodos de conservação de sêmen foram sendo 

aperfeiçoados. A criopreservação tem por finalidade preservar o germoplasmamasculino, 

possibilitando armazenar o material genético por um período ilimitado. Destarte, é 

possível a transferência de atributos genéticos entre gerações. Adicionalmente, a 
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criopreservação reduz o risco a doenças, facilita o manejo dos animais, possibilita o 

transporte de doses a longas distâncias, e torna possível transmitir as características 

genéticas, mesmo após a morte (MADEIRA, 2010; NASCIMENTO, 2016; SILVA e 

GUERRA, 2011). É importante mencionar a diferença do sucesso da técnica entre as 

raças, podendo variar de acordo com a genética do animal (CHIRINEA et al, 2006).  

No processo de congelação, diversos fatores influenciam na viabilidade das 

células espermáticas como o diluente, o processamento do sêmen, a concentração 

espermática e o método de descongelamento, além da variação individual de cada 

animal (RIJSSELAERE,VAN SOOM, MAES, DE KRUIF,2002; BUCHELE, 2002). Nos 

últimos anos, houve maior interesse na criopreservação do sêmen canino, o que torna 

fulcral ampliar os conhecimentos sobre o processo de criopreservação nessa espécie.  

Na tentativa de aprimorar, diferentes cientistas vêm desenvolvendo estudos com 

diversos diluidores e crioprotetores com o intuito de minimizar as perdas durante o 

processo de congelação e descongelação do sêmen canino (MADEIRA, 2010; SILVA, 

2007).  A gema de ovo é utilizada como ingrediente essencial na elaboração de meios 

de diluidores (NEVES, 2008). Estudos demonstram que as lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) interagem com os fosfolipídios da membrana espermática conferindo 

resistência ao choque térmico. Apesar de a gema de ovo funcionar como um importante 

diluidor, vale ressaltar as possíveis complicações como a transmissão de doenças 

(TONIOLLI et al, 2015). 

Outro componente fulcral no processo de criopreservação são os crioprotetores, 

sendo o glicerol o mais utilizado em diferentes espécies, além de ser altamente 

permeável. Os crioprotetores são utilizados por reduzirem a concentração de eletrólitos 

do meio extracelular, permitindo a saída de forma gradual de água do meio intracelular, 

contribuindo para a não formação de grandes cristais de gelo no interior das células 

espermáticas (SILVA, 2005).  

Atualmente, buscam-se diluentes in natura por apresentam-se como uma 

alternativa de baixo custo e apresentarem bons resultados após a descongelação 

(CARDOSO, SILVA e SILVA, 2003). A água de coco apresenta, em sua composição, 

açúcares, sais minerais, vitaminas e proteínas, além disso, a sua formulação em pó 

apresenta funções similares ao Tris-hidroximetil-aminometano (TRIS). Dessa forma, o 

objetivo deste estudo é avaliar a criopreservação do sêmen canino utilizando diluidores à 



17

8 
 

base de TRIS e à base de água de coco em pó por meio da qualidade espermática in 

vitro após congelação e descongelação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 HISTÓRIA DA CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN CANINO NO MUNDO 

Quando surgiram as técnicas de utilização de preservação do sêmen, os animais 

que garantiam benefícios econômicos aos produtores foram os mais estudados, 

entretanto as pesquisas com canídeos começaram quando os seres humanos 

adquiriram afeto por esses animais (PEREIRA, RIGON, MEZZALIRA e CECIM, 2002). 

Outro motivo para iniciar pesquisas sobre os canídeos foi à preservação das raças 

(SILVA, CARDOSO, SILVA, 2006). 

Em 1780, Lázaro Spallazani coletou sêmen de um cão por meio de masturbação 

e o inoculou em uma fêmea em estro, gerando três cães normais e sadios (SOUZA, 

1985). Já em 1803, o pesquisador observou espermatozoides expostos a baixas 

temperaturas apresentavam diminuição em sua atividade metabólica (ENGLAND, 1993).   

Com a descoberta do glicerol, a tecnologia da criopreservação possibilitou 

armazenar os espermatozoides, tecidos ou embriões por tempo indefinido (SILVA, 

CARDOSO e SILVA, 2001; SILVA e GUERRA, 2011). Dessa forma, com interesses 

lucrativos, os estudos foram direcionados para os bovinos, pequenos ruminantes e 

suínos (SILVA, 2007). 

Em 1954, Rowson notificou com êxito a primeira congelação de sêmen canino. No 

ano de 1969, Seager —utilizando de sêmen criopreservado, diluído em lactose acrescida 

de 4% de glicerol e 20% de gema de ovo, com 50% de motilidade após 

descongelamento— inseminou de forma intravaginal, uma cadela, a qual pariu dois 

filhotes (ENGLAND, 1993, SILVA, CARDOSO e SILVA, 2001; SILVA, 2007).  

2.2 HISTÓRIA DA CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN CANINO NO BRASIL 

As diversas raças que existem no Brasil se desenvolveram a partir de raças 

trazidas pelos colonizadores portugueses. Ao longo desses 500 anos,os animais 

foramsubmetidos à seleção natural no habitat tropical. Devido a cruzamentos 

indiscriminados dos animais originados no Brasil com animais de raças exóticas, as 

maiorias das raças desenvolvidas aqui estão ameaçadas de extinção (MARIANTE, 

ALBURQUERQUE e RAMOS, 2011). 
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Diante disso, em 1983, a Embrapa, preocupada em perder esses materiais 

genéticos, decidiu inclui-los em seu programa de pesquisa em recursos genéticos. 

Desde então, essa rede de conservação de recursos genéticos vem sendo estudada por 

diversos centros de pesquisas da Embrapa, universidades, empresas estaduais de 

pesquisa e setores privados (MARIANTE, ALBURQUERQUE e RAMOS, 2011; 

BÜCHELE, 2002). 

Os primeiros relatos utilizando sêmen canino congelado no país datam de pouco 

mais de 30 anos, quando foi realizada a primeira inseminação artificial (IA) em uma 

cadela da raça Boxer, a qual pariu seis filhotes (VASKE etal, 1981). Uma segunda 

gestação foi, em 2000, realizada pelo Laboratório de Reprodução de Carnívoros da 

Universidade Estadual do Ceará, porém a cadela abortou devido à infecção por Erlichia 

canis e Leishmaniachagasi (SILVA, 2005). 

Desde então inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas a fim deobter resultados 

mais satisfatórios quanto ao uso de sêmen canino congelado, uma vez que a 

criopreservação possibilita armazenar o material genético com alto valor zootécnico por 

tempo ilimitado, assegurando a sua transmissão entre gerações mesmo após a morte do 

animal, reduzindo custos e o desgaste com transporte dos reprodutores (MADEIRA et al, 

2010; BÜCHELE, 2002; SILVA e GUERRA, 2011). 

2.3 ANATOMOFISIOLOGIA REPRODUTIVA DO MACHO CANINO 

Os órgãos genitais do machosão formados pelos testículos, epidídimos, ductos 

deferentes, glândulas genitais acessórias, pênis e prepúcio. O parênquima testicular 

compreende 80% em túbulos seminíferos, sede da função espermatogênica, produtora 

de hormônios como testosterona, inibina, estrógeno. Os epidídimos propiciam aos 

espermatozoides um ambiente favorável para maturação final e para seu 

armazenamento. A próstata, única glândula genital acessória presente nos cães é 

dividida em dois lobos e envolve completamente a uretra, produzindo o plasma seminal. 

O pênis é o órgão copulador protegido pelo prepúcio e apresenta um osso peniano 

(JOHNSTON, KUSTRITZ e OLSIN, 2001).  

A puberdade no cão ocorre entre os nove e doze meses de idade, sendo marcada 

pelo aparecimento dos primeiros espermatozoides no ejaculado. Entretanto, alguns cães 

podem ser férteis aos seis meses (CHRISTHIANSEN, 1988). A qualidade seminal 

melhora à medida que a maturidade sexual é atingida. O macho canino não apresenta 
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influência da sazonalidade e é capaz de manter sua espermatogênese e função 

testicular ao longo de todo o ano (MARTINS, 2005).  

2.4 EXAME ANDROLÓGICO 

No cão, o exame andrológico constitui-se na avaliação do animal como um todo, 

não só o ejaculado, mas também observa-se osórgãos genitais. Esse exame inicia-se 

por meio da identificação do animal e do proprietário. Posteriormente, a anamnese é 

realizada realizando o exame físico específico observando os testículos, epidídimo, 

genitálias interna, pênis, avaliação da qualidade espermática, comportamento sexual, 

espermograma, exames complementares. Os parâmetros mínimos exigidos para o 

sêmem fresco de acordo com o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal estão na 

Tabela 1 (SANTOS, GOMES, SINQUEIRA e CARDOSO, 2016; CBRA, 1998) 

 

Tabela 1. Características normais do sêmen fresco de cães 

  

VARIÁVEL VALORES MÉDIOS 

Volume (duas primeiras frações) 10 ml 

Movimento de massa Ausente 

Vigor 3 

Nº total de espermatozóides 1,5x109 

Motilidade espermática 85% 

Espermatozoides normais 80% 

Ejaculados / semana 1-3 

Fonte: CBRA, 1998 

A anamnese é um conjunto de informações coletadas sobre o reprodutor como 

vacinação, ambiente no qual vive, alimentação, afecções durante a vida do animal eaté 

mesmo práticas de viagens.  Certos medicamentos podem intervir no resultado do 

ejaculado do reprodutor, assim é importante saber se o animal está fazendo uso de 

qualquer tipo de medicamento (SANTOS, GOMES, SINQUEIRA e CARDOSO, 2016; 

CBRA, 1998).  



18

1 
 

O exame físico é dividido em duas fases: exame físico geral, no qual se analisa o 

animal de forma rigorosa,detectando se houve qualquer tipo de doença que possa 

interferir na fertilidade do macho e o exame físico especifico analisando os órgãos 

genitais do reprodutor (SANTOS, GOMES,SINQUEIRA e CARDOSO, 2016; CBRA, 

1998).  

O comportamento sexual(libido) é avaliado de acordo com os padrões da espécie 

canina, sendo necessário que haja uma fêmea no cio por perto e que estejam em 

ambiente calmo. A presença da fêmea em cio facilita a avaliação do comportamento do 

macho (SANTOS, GOMES, SINQUEIRA e CARDOSO, 2016; CBRA, 1998). 

Devem ser realizados exames macroscópicos nos quais se observam volume, 

cor, aspecto e odor. Nos aspectos microscópicos, analisam-se a concentração, 

motilidade, vigor e morfologia espermáticas(SANTOS, GOMES, SINQUEIRA e 

CARDOSO, 2016; CBRA, 1998). Os estudos sobre a morfologia espermática canina, 

tanto normal quanto patológica, foram poucos (BUENO, COSTA, GUIMARÃES e 

VALENTIN, 1999; OETTLÉ, 1993; AGUIAR et al, 1994). Porém, Morton e Bruce (1989) 

concordam que os defeitos espermáticos, como a gota citoplasmática proximal, alteram 

a capacidade fecundante do espermatozoide e a gota citoplasmática distal e a inserção 

abaxial de cauda são defeitos que não afetam a fertilidade. Experimentos realizados 

sobre a avaliação e a criopreservação de sêmen canino constataram que algumas 

patologias dos espermatozoides estão associadas à baixa motilidade espermática após 

a descongelamento (ENGLAND, 1993). 

O diagnóstico e os laudos são utilizados para atestar que o macho — tanto cães 

quanto outra espécie — está aptopara a reprodução. Nos exames, pode-se obter os 

resultados: apto, questionável ou inapto à reprodução (SANTOS, GOMES,SINQUEIRA e 

CARDOSO, 2016; CBRA, 1998). 

2.5 ENDOCRILOGIA REPRODUTIVA DO MACHO 

Segundo Stanbenfeld e Edqvist (1996), as gônadas masculinas são responsáveis 

pela produção das células espermáticas que transmitem os genes para os filhos e pela 

produção da testosterona, envolvida no desenvolvimento de características próprias do 

macho, além de estarem intimamente relacionadas ao controle endócrino do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal. 

A testosterona é essencial para o desenvolvimento e maturação dos 

espermatozoides. Aproximadamente 95% da testosterona circulante é proveniente da 
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produção testicular. A testosterona provoca alterações comportamentais como o padrão 

urinário dos cães (levantamento de um dos membros posteriores) e marcação de 

território por feromônios, os quais são produzidos pelo rim sob a influência da 

testosterona (STANBENFELD e EDQVIST, 1996). 

Esse hormônio é produzido pelas células intersticiais (Leydig), controladas pelo 

hormônio luteinizante (LH) que ativa a adenosina-monofosfato. A supressão do LH faz 

com que as células intersticiais se atrofiem cessando a produção de testosterona 

(DADOUNE e DEMOULIN, 1993; O’DONNEL, ROBERTSON, JONES e SIMPSON, 

2001; STANBENFELD e EDQVIST, 1996). 

A secreção de LH pelos gonadotrófos localizados na adeno-hipófise é controlada 

pelo hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) produzido no hipotálamo e 

armazenado na neurohipófise. A secreção desse hormônio responde a 

umfeedbackrealizado pelo LH e testosterona. Dessa forma, quando a testosterona e o 

LH estão em altas concentrações, a secreção do GnRH é inibida (STANBENFELD e 

EDQVIST, 1996).  

De modo indireto, o hormônio folículo estimulante (FSH)—  também secretado 

pelos gonadotrófos localizados na adeno-hipófise—  potencializa o efeito do LH. As 

células intersticiais não apresentam receptores para o FSH, porém, de forma indireta por 

meio das células de sustentação (Sertoli), ocorre estímulo para o crescimento e  

diferenciação das células intersticiais, aumentando o número de receptores de LH e 

elevando a secreção de testosterona (DADOUNE e DEMOULIN,1993). 

 As células de sustentação estão localizadas na região basal no interior dos 

túbulos seminíferos, apresentam grande dimensão, nucléolo evidente e longos 

processos citoplasmaticos que contornam as células da linhagem espermática. Essas 

células são responsáveis pelo controle da maturação e migração das células 

espermatogênicas, fagocitam restos citoplasmaticos das espermátides e células em 

degeneração. Além disso, atuam regulando a passagem das secreções entre os 

compartimentos tubulares e intersticial, já que essas células atuam formando uma 

barreira hematotesticular delimitando esses dois compartimentos (STANBENFELD e 

EDQVIST, 1996; O’DONNEL, ROBERTSON, JONES e SIMPSON, 2001). 

 A concentração adequada de FSH, LH e andrógenos é essencial para a 

ocorrência da espermatogênese sob o controle do eixo hipotalâmico-hipofisário-testicular 

(O’DONNEL, ROBERTSON, JONES e SIMPSON, 2001). 
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2.6 CRIOPRESERVAÇÃO ESPERMÁTICA 

Basea-se na diminuição da temperatura moderada e controlada em que a célula 

espermática é exposta,a fim de dimunuir a sua atividade metabólica (ENGLAND, 1993; 

NEVES, 2008). Contudo, ainda não foi encontrada uma forma de preservação que tenha 

total êxito após o descongelamento do sêmen (MARTINS, 2018; ARAUJO, 2010; SILVA, 

CARDOSO e SILVA, 2006). Dessa forma, novos protocolos de congelamento vêm sendo 

desenvolvidos e modificados regularmente para se obter melhores resultados 

(MARTINS, 2018; NEVES, 2008). 

A criopreservação tem como função a preservação dos gametas por um período 

indeterminado visando manter a qualidade espermática(WATSON, 1995). O processo de 

congelação deve ser realizado em diversas etapas e requer cuidados especiais, uma vez 

que um grande número de espermatozoides não resiste ao processo devido às várias 

alterações bioquímicas e estruturais sofridas pelas células espermáticas, afetando, 

principalmente, amembrana espermática. Os danos podem causar alterações na 

organização, fluidez, e na permeabilidade (ENGLAND, 1993). 

Estudiosos demonstraram que há variações entre indivíduos e entre ejaculados 

do mesmo animal, o que elucida as diferentes respostas de um mesmo reprodutor frente 

ao processo de criopreservação (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, EKWALL e 

LINDEFORSBERG, 2003). 

O sêmen quando é devidamente diluído pode ser resfriado por um longo período. 

Os diluidores interagem com os espermatozoides oferecendo proteção durante os 

processos de refrigeração, congelação e descongelação. Para isso, o diluente deve 

conter nutrientes, atuar como tampão ajustando as alterações de pH do meio e proteger 

as células espermáticas contra o choque térmico. Vale ressaltar, também, que a 

atividade metabólica das células espermáticas, fisiologicamente, produz íons H+ 

reduzindo o pH do meio. Assim, uma solução tampão se torna necessária para 

neutralizar esses íons e manter a viabilidade celular (SILVA, 2007). Os primeiros estudos 

na criopreservação do sêmen canino foram adaptados de diluentes usados para o 

resfriamento e congelação do sêmen bovino (SILVA, CARDOSO e SILVA, 2006).  

Outro componente fulcral no processo de criopreservação são os crioprotetores, 

sendo o glicerol o mais utilizado em diferentes espécies. Os crioprotetores são utilizados 

por reduzirem a concentração de eletrólitos do meio extracelular, permitindo a saída de 
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forma gradual de água do meio intracelular e promovem a estabilização das membranas 

celulares (ALLER,ALBERIO, IOVANNITTI e CABODEVILA, 1995). 

Os crioprotetores podem ser divididos em dois grupos: o primeiro, crioprotetores 

penetrantes capazes de reduzir as lesões químicas e mecânicas nos espermatozoides. 

Eles ocasionam um estresse osmótico à célula espermática, impedindo a formação de 

grandes cristais de gelo intracelulares (WATSON, 1995) como, por exemplo, o glicerol, o 

dimetilsulfóxido (DMSO), o etileno-glicol e o metanol; o segundo é composto pelos 

crioprotetores não penetrantes, capazes deprevenir lesões primárias associadas ao 

choque térmico, capazes de alterar a permeabilidade da membrana. Eles protegem 

restaurando os fosfolipídios perdidos durante o choque térmico, tornando-as mais 

resistentes ao processamento do sêmen como, por exemplo, a gema de ovo 

(NASCIMENTO, 2016). Outras substâncias têm sido utilizadas com esse mesmo 

propósito nos diluentes destinados ao sêmen canino, como o leite desnatado e a 

albumina sérica bovina – BSA (SANTOS, VANNUCHI, SATZINGER e VISINTIN, 2001). 

Quando se iniciaram os experimentos de preservação do sêmen canino, houve 

adaptações de diferentes meios de diluentes, utilizados, inicialmente, para o 

congelamento e descongelamento de sêmen bovino, sendo empregados tampões à 

base de vários componentes incluindo dentre eles o Tris-hidroximetil-aminometano 

(TRIS)(SILVA, CARDOSO e SILVA, 2001).  

Davis,Bratton e Foote (1963)foram um dos primeiros a descrever sobre as 

funções tamponantes do TRIS na criopreservação do sêmen, iniciando-se na espécie 

bovina. Logo em seguida,Foote(1964) fez ajustes às práticastamponantes utilizadas em 

bovinos, para a espécie canina. Deste modo, após essa adaptação, o TRIS começou a 

ser o diluente mais recomendado nas rotinas de criopreservação de sêmen canino 

(SILVA, 2005). 

Os diluentes de modo geral precisam conter em sua estrutura formas de nutrir as 

células espermáticas, um neutralizante de pH que funcione como tampão para a acidez 

e preservar a concentração de eletrólitos com os valores adequados. Além de auxiliar a 

criopreservação dos espermatozoides de sofrerem danos com o choque térmico na 

etapa de congelamento e descongelamento (SANTOS, 2012). 

 O diluente à base de TRIS é uma substância solúvel em água e comporta-se 

como uma base fraca, também é aproveitada na medicina humana para misturas 

combatendo a acidose. Dessa forma, sua função é neutralizar a acidez e assim melhorar 
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a sobrevivência espermática (BUCHELE, 2002). Ele permanece estável em temperatura 

ambiente por diversos meses e é conhecido por não inibir diversos sistemas enzimáticos 

(BATES, 1962).  Outro ponto positivo é que pode atuar como tampão iônico bipolar em 

pH entre 7,0 e 9,0 (MCPHAIL e GOODMAN, 1984). 

Na formação do diluente TRIS, é acrescentada uma hexose (C6H12O6), sendo 

uma fonte exógena de substrato de energia para as células espermáticas (SILVA, 2007), 

já que no processo de criopreservação ocorre a diminuição do metabolismo da frutose 

pelas células espermáticas (SILVA, 2005).  

O ácido cítrico é uma substância encontrada na fórmula do TRIS, por ser 

antioxidantecolabora com a manutenção e estabilidade do pH, favorecendo a 

preservação das células espermáticas, tendo em vista que o metabolismo das células 

produze íons que diminuem o pH do meio (SILVA, 2005).Assim, a retirada desses íons é 

essencial, sabendo que a acidificação do meio pode diminuir a vida dos 

espermatozoides e reduzir o tempo de fertilidade destas células (ENGLAND, 1985). 

O sêmen canino possui o plasma seminal com baixas concentrações de açúcares 

como frutose e glicose assim são importantessuaadição no momento do preparo do 

TRIS (SILVA, 2005) 

Rigauet al (2001) demonstraram que os açúcares atuam em mecanismos 

diferentes nas células espermáticas, sendo que a frutose parece ser mais sensível à 

atividade da enzima hexoquinase, apresentando, assim, um efeito mais significativo 

sobre o metabolismo do espermatozoide, quando comparada à glicose. Apartir dessa 

constatação, no diluente à base de TRIS,recomenda-se a utilização de frutose (SILVA, 

2005). 

Sêmen canino congelado com diluenteà base de TRIS, citrato de sódio, gema de 

ovo e diferentes concentrações do crioprotetor glicerol proporcionaram boas taxas de 

fertilidade (ENGLAND, 1993). 

Pesquisadores, a fim de aperfeiçoar os protocolos de congelação, desenvolveram 

diluidores alternativos atóxicos, isotônicos com atividadetamponante e de baixo custo, 

como exemplo, o diluidor à base de água de coco. Esse diluente proveniente do fruto 

Cocos nucifera (membro da família Palmae) é uma solução estéril, cuja composição 

apresenta carboidratos (frutose e glicose), sais minerais (potássio, sódio, cálcio, selênio, 

manganês e zinco), vitaminas (B1, B2, B3, B6 e C), aminoácidos (aspartato, glutamato, 



18

6 
 

alanina, arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, metionina, lisina, prolina, 

serina, tirosina, treonina e valina), proteínas, pequena quantidade de ácidos graxos e 

fatores de crescimento (fitormônios) e um baixo teor de fosfolipídio (LAGUNA, 1996; 

MARTINS, 2018; CARDOSO, PAULA, UCHOA e SILVA, 2010).  A sua formulação em 

pó apresenta funções similares ao TRIS (NASCIMENTO, 2016), ambos apresentam 

resultados satisfatórios após a criopreservação na avaliação morfológica e no teste 

determoresistencia (BARROS e TONIOLLI, 2011). 

A formulação do diluidor à base de água de coco em pó (ACP-106®) foi 

desenvolvida com intuito de facilitar o armazenamento e o envio para regiões onde não 

há a fruta (BARROS e TONIOLLI, 2011) e como uma alternativa de baixo custo 

(CARDOSO, SILVA e SILVA, 2003), apresentando características bioquímicas similares 

ao in natura (BARROS e TONIOLLI, 2011).  

O diluidor à base de água de coco já foi utilizado no sêmen de caprino, ovino, 

suínos, equinos, caninos (CARDOSO, PAULA, UCHOA e SILVA, 2010), bovinos 

(ALBERTI, 2004), bubalinos (ZORZETTO et al, 2017), felinos (SILVA, ACKERMANN, 

PINHEIRO e SILVA, 2007), macacos (ARAÚJO et al, 2007) e humanos (NUNES, 1998).  

Em relação ao sêmen canino, a ACP - 106®, após a correção de osmolaridade e 

de pH, demonstrou resultados positivos para inseminação artificial com sêmen fresco e 

resfriado (MARTINS, 2018; MADEIRA et al, 2010; BARROS e TONIOLLI, 2011).  

2.7 DESCONGELAÇÃO 

Há vários protocolos preconizando diferentes temperaturas e velocidades de 

descongelação para o sêmen canino. Silva, Cardoso e Silva (2006) sugerem que a 

temperatura de 37°C por 60 segundos promove uma menor porcentagem de células 

lesadas. Segundo Watson (1995), a descongelação deve ser realizada de forma lenta 

para que a célula na reidratação não rompa as membranas biológicas pela rápida 

reconstituição do volume intracelular. Em contrapartida, Madeira et al (2010) ressaltam 

que os melhores resultados foram observados com a temperatura de descongelação a 

55º por cinco segundos.  

3. METODOLOGIA  

Foram utilizados dois cães da raça Bulldog Francês, clinicamente sadios com idade 

de um ano,animal 1,e o outro com dois anos de idade,animal 2. Avaliaram-se os 

parâmetros físicos e morfológicos do ejaculado para os padrões de julgamento de 
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sêmen para espécie, de acordo com o manual para exame andrológico e avaliação de 

sêmen animal do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998). 

A coleta de sêmen foi realizada por meio de manipulação digital (Figura 1)e 

coletaram-se as três frações do ejaculado utilizando tubos graduados acoplados em 

funis.  

 

Figura 1 – Demonstração manual da retirada do ejaculado do cachorro 

Imediatamente após a coleta o sêmen de cada animal, o ejaculado foi incubado a 

37°C em banho-maria. Registraram-se o volume, a motilidade progressiva, o vigor 

espermático eaconcentração espermática.  

 A motilidade espermática e o vigor foram analisados por meio de microscópio 

óptico em aumento de 200x. A concentração espermática foi realizada em câmara de 

Neubauer com amostras contendo 20 µL de sêmen em 4,0 mL de solução formol-salina 

tamponada. A morfologia espermática foi realizada em lâmina corada, avaliando 200 

células espermáticas por amostra, em microscopia ótica sob aumento de 1000x. 

 Posteriormente à avaliação andrológica, o ejaculado foi dividido e acrescido de 

dois diferentes diluentes constituindo 2 tratamentos para cada animal. O tratamento 1 

(T1) correspondeu ao diluente à base de TRIS, conforme Tabela 2: 
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Tabela 2: Composição do diluente Tris-citrato utilizado na criopreservação de sêmen 

canino 

Composição  

Tris (g) 3,025 

Ácido Cítrico (g) 1,70 

Gema de ovo % 20 

Estreptomicina (mg/l) 1 

Glicerol (mL) 5 

Água Destilada - qsp (mL) 1000 

Fonte: Acipresteet al. (2014) 

A água de coco em pó ACP-106® (ACP Biotecnologia®, Fortaleza-Ceará, Brasil) 

com 20% de gema de ovo e 6% de glicerol (UCHOA, SILVA, MOTA e SILVA, 2012) 

constitui o tratamento 2 (T2).  

 O volume acrescentado de diluidor foi suficientepara o ajuste da concentração total 

de 25 milhões de espermatozoides por 0,5 mL.  

 O processo de congelamento foi previamente descrito por Acipresteet al, (2014). O 

descongelamento das palhetas para a análise do sêmen foi realizado a 37°C por um 

minuto (SILVA, CARDOSO e SILVA, 2006). 

As variáveis motilidade e vigor foram analisadas por meio da análise de variância 

(CHIRINEA et al, 2006). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os parâmetros seminais após a coleta atenderam às premissas do manual 

para exame andrológico e avaliação de sêmen animal do Colégio Brasileiro de 

Reprodução Animal (CBRA, 1998). Os parâmetros estão descritos na Tabela 3. 

Tabela 3. Características de sêmen fresco coletado de dois cães com idade de treze 

meses e 24 meses, respectivamente. 

 

PARÂMÊTROS 

SEMINAIS 

 

ANIMAL 1 

 

ANIMAL 2 
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Volume (mL) 5 7,5 

Motilidade espermática 

(%) 
95 95 

Vigor 5 5 

Concentração 

espermática 
1,0 x109 0,6 x109 

Defeitos maiores 3,5 16 

Defeitos menores 2,5 4 

Fonte:Elaborado pelos autores. 

Após o congelamento/descongelamento foi observada diferença (P<0,01) na 

motilidade espermática entre os tratamentos. O diluente à base de TRIS (T1) apresentou 

melhor motilidade em ambos os animais, sendo a média da motilidade para T1 de 71,7 ± 

2,6% e para o diluente ACP -106® (T2) de 36,7 ± 2,6%. O vigor não apresentou 

diferença estatística entre os tratamentos.  

Segundo Silva et al (2006) o diluente ACP -106® é similar ao TRIS na 

criopreservação de sêmen de cão mantendo a qualidade seminal após descongelação, o 

que não foi confirmado neste estudo. De acordo com os autores, o diluente à base de 

água de coco surgiu como uma alternativa para o uso na tecnologia do sêmen, já que 

foram observados 56,5% e 51,5% de espermatozoides móveis após a descongelação no 

uso dos diluidores TRIS e ACP-106®, respectivamente. Além disso, o vigor espermático 

manteve-se em torno de 4 entre os tratamentos.  

Silva et al (2005) também salientaram que tanto o TRIS quanto o ACP-106® 

mostraram resultados satisfatórios pós-descongelação para o sêmen canino, não 

havendo diferença estatística entre os tratamentos. Corroborando esses achados, 

Chacuret al(2017) verificaram motilidade espermática de 43,04 ± 18,69 para ACP -106® 

e 52,17 ± 22,75 para o TRIS, não diferindo estatisticamente.  

Uchoa et al (2012) observaram motilidade espermática de 77.0 ± 2.6 e vigor de 3.8 

± 0.1pós-descongelamento com diluidor à base de ACP -106®. Esses resultados são 

muito superiores aos encontrados no presente trabalho. No entanto, apesar de ser o 

mesmo diluidor, a concentração de gema de ovo no presente trabalho foi de 20% 

semelhante a outros estudos (CARDOSO et al, 2007) e no trabalho citado, a 

concentração de gema de ovo foi de 10%. Os autores ressaltaram que esta menor 

concentração é mais prática para a análise de espermatozoides por causa da menor 



19

0 
 

viscosidade do meio. Ademais, aqueles pesquisadores ressaltaram que o sêmen canino 

congelado com diluidorà base de água de coco em pó depositado na vagina da cadela 

gerou taxas de prenhez semelhantes às obtidas em outros estudos utilizando o TRIS 

como diluidor.  

Embora vários estudos ressaltaram resultados satisfatórios com o uso do diluente à 

base de água de coco em pó, o diluente à base de TRIS permanece como o mais 

utilizado para a criopreservação do sêmen de cães (SILVA et al, 2002; COSTA et al, 

2013).  

Silva et al (1998) utilizando o TRIS como diluente, observaram motilidade 

espermática de 43,00 ± 17,88% na descongelação, assim como os resultados obtidos 

por Rodrigues (1997) de 35,46% de motilidade após descongelamento. Adicionalmente, 

um experimento realizado com cães da raça Bulldog Francês, semelhante ao presente 

estudo, ressaltou uma motilidade espermática pós-descongelação de 27,83 ± 21,52%. 

Em todas essas pesquisas os resultados de motilidade foram inferiores aos obtidos no 

presente estudo. Em contrapartida, Acipresteet al (2014) relataram resultado semelhante 

ao observado neste estudo com motilidade espermática pós-descongelação de 67,3 ± 

14,3%.  

5. CONCLUSÃO 

Ambos os diluentes testados atenderam aos parâmetros seminais aceitáveis 

para pós-descongelação na espécie canina. Entretanto, o diluente à base de TRIS 

apresentou estatisticamente motilidade espermática superior.  
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COMPARAÇÃO DOS EFEITOS CLÍNICOS E TRANQUILIZANTES DA 

ACEPROMAZINA ADMINISTRADA POR VIA INTRAMUSCULAR E NO ACUPONTO 

YIN TANG EM CÃES. 

 

Acadêmicos: Aléxia Ferreira Arêdes e Bianca de Assis Portes 

Orientadora: Profa. D.Sc.Vanessa Guedes Pereira 

RESUMO 
 A acupuntura é uma arte terapêutica criada pelos chineses. No Brasil, esta prática 
iniciou-se na década de 1950. A acupuntura consiste na introdução de agulhas em 
pontos específicos, cada acuponto possui uma ou várias funções, podendo também, ser 
associado a outro ponto. A farmacopuntura une as medicinas oriental e ocidental pela 
aplicação de subdoses de fármacos nos acupontos, o que gera efeito terapêutico similar 
às doses convencionais pelas vias tradicionalmente empregadas. A acepromazina é um 
derivado fenotiazínico indicada para tranquilização, configurando-se assim o 
tranquilizante mais utilizado na Medicina Veterinária. O objetivo deste trabalho foi 
comparar a ocorrência de tranquilização em cães após administração de doses de 
acepromazina no acuponto yin tang e a administração intramuscular do mesmo fármaco. 
Animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos experimentais, sendo no grupo 1 
(G1) administrado 0,01 mg/kg de acepromazina no acuponto yin tang. No grupo 2 (G2), 
realizou-se a antissepsia com álcool 70% e a administração de 0,1 mg/kg de 
acepromazina por via intramuscular. A pesquisa permitiu verificar que, com o uso do 
acuponto yin tang associado a fármacos, obteve-se redução das doses e dos efeitos 
indesejáveis de anestésico como efeitos cardiovasculares e respiratórios. Como todo 
tratamento terapêutico, deve ser utilizada de acordo com o paciente em enfermidade, 
sendo eficaz tanto sob a forma isolada quanto associada a métodos tradicionais. Sendo 
assim, em animais com limitações e em animais não cooperantes, recomenda-se o uso 
da acepromazina associado a farmacopuntura no acuponto yin tang, já que este não 
promove alterações significativas nos parâmetros vitais.  
 

PALAVRAS CHAVE: acuponto; cães; sedação. 

Linha de pesquisa: Clínica e Cirurgia Animal – Anestesiologia Veterinária. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A acupuntura é uma arte terapêutica criada pelos chineses no ano de 2700 a.C e 

seu termo origina-se do latim (acus – agulha, pungare – perfurar). No século XVIII, foi 

introduzida no Ocidente pelos jesuítas. No Brasil, a prática teve início na década de 1950 

pelo Professor Frederico Spaeth (CASSU & LUNA ,2004).  A técnica da acupuntura 

consiste na introdução de agulhas em pontos específicos — denominados acupontos — 

com o objetivo de corrigir distúrbios fisiológicos; realizar tratamento terapêutico em casos 

de transtornos comportamentais e físicos decorrentes de estresse e auxiliar na analgesia 

e controle de dor (SCOGNAMILLO-SZABÓ & BECHARA ,2001). 

A estimulação de acupontos por fármacos é denominada por farmacopuntura que 

se baseia na administração de fluídos, em que volume provocado causa uma pressão 
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que estimula o ponto e o fármaco administrado pode gerar seu efeito por meio do 

acuponto (ALMEIDA, 2017) 

A farmacopuntura é uma técnica que pode estar correlacionada à anestesiologia. 

Seu mecanismo de ação permite o uso de doses menores que as tradicionais para 

obtenção do mesmo efeito farmacológico, além de limitar os efeitos colaterais por motivo 

do uso de subdoses nos acupontos, o que reduz o consumo, vestígio de fármaco e o 

custo do procedimento (ALMEIDA, 2017). 

 Na farmacopuntura, diferentes fármacos — como a acepromazina e a xilazina — 

são utilizados com intuito de observar seu efeito de tranquilização associado a subdoses 

na estimulação do acuponto yin tang (SANTOS, 2017). 

A tranquilização na espécie canina se faz necessária em várias situações, tais 

como: medicação pré-anestésica em protocolos anestésicos, exames que causam 

desconforto para o paciente como citologia e aspiração de fluidos, contenção de 

pacientes agressivos e outras situações clínicas como redução de estresse (AMORIM 

NETO et al., 2014). Uma sedação pode ser necessária, especialmente em cães 

agressivos, assustados ou simplesmente não cooperantes (RODRIGUES, 2017). 

A acepromazina é um derivado fenotiazínico mais comumente utilizado como 

medicação pré-anestésica na Medicina Veterinária. É indicada para tranquilização de 

cães com a dose, variando de 0,05 a 0,2 mg/kg. Este agente possui ação sedativa, 

promovendo decúbito espontâneo, ptose palpebral e sonolência. Produz, também, 

redução da frequência respiratória e cardíaca e da temperatura retal. Pode induzir ainda 

arritmias cardíacas, mas o efeito colateral mais importante do fármaco é a hipotensão 

(AMORIM NETO et al., 2014). 

O acuponto yin tang se localiza no ponto médio de uma linha traçada entre os 

cantos laterais dos olhos e se liga com a inervação frontal, e é usado para tranquilização 

e sedação de animais (AMORIM NETO et al., 2014). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi comparar a ocorrência de tranquilização em 

cães após administração de doses de acepromazina no acuponto yin tang e a 

administração intramuscular do mesmo fármaco.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ACUPUNTURA 

A acupuntura é definida como um método físico de estimulação de pontos 

específicos, entretanto, a medicina tradicional chinesa não possui somente a aplicação 

de agulhas como método de estimulação dos acupontos. Além da técnica com agulha 
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seca, a eletroacupuntura, a auriculoterapia, a terapia com laser, a aquapuntura, a 

acuinjeção e o aquecimento das agulhas por calor são outros métodos também 

utilizados (ALMEIDA, 2017) 

Medicina tradicional chinesa reconhece a doença como um desequilíbrio do 

organismo e entendem que o corpo é uma estrutura energética integrada e que o 

desequilíbrio energético cria a doença, entretanto, é possível restaurar o equilíbrio e a 

saúde ajudando o corpo a fazer uma regulação por si próprio (GLÓRIA, 2017). 

A acupuntura promove o equilíbrio no sistema nervoso do animal e pode ser 

considerada como uma terapia complementar. A técnica visa restabelecer a 

funcionalidade do organismo que apresenta alterações em suas funções fisiológicas, 

podendo aumentar ou reduzir o fluxo de energia nos meridianos, que são canais/linhas 

onde estão localizados alguns acupontos. Os meridianos possuem localização ao longo 

dos nervos periféricos, sendo que os acupontos ficam próximos às terminações 

nervosas, vasos sanguíneos, articulações, bainhas tendíneas, ligações 

músculotendíneas, septos intramusculares, regiões de penetração dos feixes nervosos 

da pele e nos locais de maior diâmetro dos músculos. A teoria da existência dos 

meridianos é muito utilizada na prática da medicina tradicional chinesa, mesmo que 

ainda não existam evidências comprovando sua existência (ALMEIDA, 2017). 

Tanto a medicina ocidental quanto a tradicional chinesa utilizam, como meios de 

diagnóstico, o histórico médico e exame físico. Na medicina ocidental e moderna, os 

métodos de diagnóstico incluem, por exemplo, análises sanguíneas, exames de imagem 

e tratamentos que envolvem a indicação de cirurgias, a utilização de antibióticos e outros 

fármacos. Já a medicina oriental apresenta métodos de diagnósticos como palpação do 

pulso, visualização da língua, palpação de pontos específicos de acupuntura e 

recomendam como tratamento a fitoterapia, acupuntura, moxabustão, entre outros 

(GLÓRIA, 2017). 

Os objetivos são iguais, os princípios e as visões médicas é que divergem. Ambas 

têm o objetivo de promover a saúde e prevenção da doença, apesar de cada uma 

apresentar pontos fortes e fracos. A medicina ocidental lida bem com os casos agudos e 

detém técnicas cirúrgicas avançadas, enquanto a medicina tradicional chinesa apresenta 

bons resultados em casos crônicos e em casos mais específicos que a medicina 

convencional só consegue controlar, não curar. Com as vantagens e sucessos que cada 

medicina apresenta, a integração destes dois sistemas torna-se importante para a saúde 

e o bem-estar animal na medicina veterinária (GLÓRIA, 2017). 
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Para uma localização mais satisfatória dos acupontos, torna-se muito importante o 

conhecimento anatômico da espécie a ser tratada e suas variedades, já que a 

localização dos acupontos foi descrita primeiramente em humanos (FOGANHOLLI et al., 

2007). 

De acordo com Foganholli & Filadelpho (2007), a acupuntura age na estimulação 

repetida de terminações nervosas superficiais e profundas do corpo do animal. Assim, 

aliviam-se dores locais crônicas ou agudas.  

Por esse motivo, a acupuntura possui diversas aplicações medicinais e pode ser 

associada às terapias usadas na medicina ocidental. Também desempenha função em 

diversas afecções e também no controle da dor, sendo dividida em acupuntura 

analgésica e acupuntura curativa. A hipoalgesia é promovida pela liberação de 

substâncias que estimulam mecanismos endógenos de controle da dor (ALMEIDA, 

2017). 

Atualmente, a acupuntura pode ser utilizada como opção de tratamento para 

diversas patologias. De acordo com os estudos de Fernandes Joaquim et al. (2008) e 

Gonçalves Pires, Siqueira & Abreu dos Santos (2014), a acupuntura pode ser utilizada 

em cães para o controle da dor em animais com displasia coxofemoral; no controle da 

dor e no tratamento de paresia; na plegia ocasionada por doenças neurológicas e na 

doença de disco intervertebral. 

Segundo Portela et al. (2017), o uso da acupuntura também foi eficaz no 

tratamento de cinomose em cães, constatando uma melhora clínica. Além disso, 

afirmam que a acupuntura desempenha funções imunológicas, com elevação da 

atividade humoral e celular. 

Esta técnica também tem sido indicada para o tratamento de distúrbios 

gastrintestinais em várias espécies animais e no homem. Alterações digestivas 

importantes no homem como a gastroparesia, situação na qual o tempo de 

esvaziamento gástrico está aumentado e cujas formas de tratamento são escassas, têm 

sido investigadas em cães tendo como principal foco o uso da acupuntura 

(JOAQUIM,2003). 

A acupuntura também pode ser aplicada em equinos como contribuição para 

diagnóstico e tratamento de lesões, especialmente musculoesqueléticas. Há relatos de 

que a acupuntura e o exercício apresentam efeitos fisiológicos muito semelhantes no 

organismo. Ambos aliviam o sistema nervoso, incentivam fibras nervosas aferentes, 

produzem efeitos equivalentes nos sistemas pulmonar, cardiovascular e produzem 

respostas neuroendócrinas semelhantes (ANGELI, JOAQUIM & LUNA, 2007) 
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Angeli, Joaquim & Luna (2007) apontam, em seus estudos, que a acupuntura 

aplicada à medicina esportiva equina se utiliza do acuponto por indução da inflamação 

asséptica, estímulo direto de nervos da pele, estímulo do tecido perivascular, estímulo 

direto de fusos tendíneos e musculares, ativação do mecanismo inibitório da dor pela 

liberação de endorfinas, acarretando melhora na circulação local e liberação de 

serotonina. 

Atualmente sabe-se que os fármacos são comumente usados na terapia 

analgésica e podem apresentar riscos e efeitos indesejáveis aos animais. Dessa forma, 

a acupuntura pode desempenhar papel importante quando associada aos protocolos 

anestésicos, pois auxilia na redução das doses dos anestésicos utilizados, minimizando 

as complicações associadas à anestesia geral (ALMEIDA, 2017). No entanto, segundo 

Cassu & Luna (2002), o uso exclusivo da acupuntura como controle da dor pode ser 

aplicado na clínica, mas não é suficiente para o controle da dor no pós-operatório.  

A eletroacupuntura consiste na utilização de estímulo elétrico pelas agulhas, 

emitido por meio de um aparelho de eletroestimulação (FARIA; SCOGNAMILLO-SZABÓ, 

2008). 

A auriculoterapia é indicada nas doenças agudas e reversíveis, para analgesia e 

adjuvante nas doenças crônicas. Autores comprovaram a eficácia da auriculoterapia 

como tratamento auxiliar na dor crônica neuropática em pacientes oncológicos. A injeção 

de produtos medicinais nos acupontos é chamada de aquapuntura. É especialmente 

indicada na auriculoterapia. Também pode ser empregada para tratar lombalgias, 

melhorando a excreção de toxinas metabólicas e substâncias álgicas pela via linfática 

(FARIA; SCOGNAMILLO-SZABÓ, 2008). 

De acordo com Amorim neto et al. (2014), o acuponto Yin Tang pode ser usado 

para sedação em equinos, utilizando-se um décimo da dose convencional de xilazina. 

Estudo realizado em cães sugere uma redução de 30% da dose convencional de 

tiopental quando administrada uma dose subclínica de acepromazina (0,01mg/kg) no 

acuponto yin tang (AMORIM NETO et al., 2014). 

2.2. FARMACOPUNTURA 

A farmacopuntura une as medicinas oriental e ocidental pela aplicação de 

subdoses de fármacos nos acupontos, o que gera efeito terapêutico similar às doses 

convencionais pelas vias tradicionalmente empregadas (ALMEIDA, 2017). 

Segundo Almeida (2017), a farmacopuntura é uma das técnicas mais promissoras 

e pode ser associada ao ato anestésico. Seu mecanismo de ação ainda não é 
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totalmente elucidado, mas a técnica permite o uso de doses menores que as 

convencionais para obtenção do mesmo efeito farmacológico. Além disso, a utilização de 

subdoses promove a redução dos efeitos colaterais, diminui o consumo e resíduo de 

fármacos e o custo do procedimento, especialmente no que se refere a grandes animais. 

Vários estudos clínicos compararam o uso de subdoses de sedativos com doses 

clínicas convencionais em acupontos de tranquilização, incluindo a xilazina e 

acepromazina (ALMEIDA, 2017). 

Cassu & Luna (2004) compararam os efeitos sedativos da xilazina aplicada no 

ponto Yin Tang com a aplicação convencional intramuscular (IM) em cães. A 

farmacopuntura promoveu sedação satisfatória com redução dos efeitos indesejáveis 

apresentados pela via IM, como bradicardia, êmese e arritmias cardíacas. 

Faria & Scognamillo-Szabó (2008) compararam as aplicações IM, subcutânea 

(SC) e no acuponto Yin Tang de xilazina com a administração de NaCl 0,9% no mesmo 

acuponto em cães. Foi observado que o efeito sedativo da xilazina foi equivalente entre 

as aplicações IM, SC e em yin tang, com período de latência menor no grupo que 

recebeu a farmacopuntura. Entretanto, a xilazina apresentou sedação mais duradoura 

quando administrada pela via IM. 

A sedação resultante da injeção IM de xilazina (1 mg/kg, IM) também foi 

comparada ao seu uso no ponto Yin Tang na dose de 0,5 mg/kg em cães, sendo 

observado o mesmo grau de sedação e redução da ocorrência de êmese. Entretanto, a 

via IM apresentou efeito mais duradouro, o que indica que a farmacopuntura potencializa 

o efeito sedativo do fármaco (VIEGAS et al, 2012). 

Em cães, a aplicação de 1/10 da dose de acepromazina (0,01 mg/kg) no acuponto 

Yin Tang reduziu a dose de indução do tiopental em 30%, enquanto a dose integral (0,1 

mg/kg) diminuiu em 50%, demonstrando que a farmacopuntura reduz a necessidade de 

anestésicos gerais para a manutenção anestésica (CASSU & LUNA, 2004). 

A farmacopuntura também foi testada pela via SC em um acuponto falso e 

promoveu a redução de apenas 20% do agente indutor, passo que a aquapuntura, 

utilizada no ponto Yin Tang com solução salina, reduziu a dose de tiopental em 10%, 

demonstrando que a ação da farmacopuntura foi eficaz e parece potencializar a 

acepromazina em cães (CASSU & LUNA, 2004). 

Em equinos a farmacopuntura com acepromazina foi utilizada, visando promover 

sedação e diminuição do estresse, reduzindo a ocorrência dos efeitos adversos como 

hipotensão, arritmias cardíacas e redução da temperatura retal quando comparado ao 

uso intramuscular deste fármaco (LUNA et al., 2006; GODOI et al., 2014). 
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2.3. ACEPROMAZINA 

A tranquilização é um procedimento primordial na anestesiologia e na clínica de 

pequenos animais, realizada com propósito de diminuir a demanda de anestésicos 

gerais, simplificar a manipulação e análise semiológica do animal ou apenas aliviar o 

estresse de viagens. Porém não é livre de riscos, podendo ser julgada como fator 

limitante para alguns animais (SANTOS, 2017). 

A acepromazina é o derivado fenotiazínico. É indicada para tranquilização com a 

dose, variando de 0,5 a 2 mg/kg. Esse agente possui ação sedativa, promovendo 

decúbito espontâneo, ptose palpebral e sonolência. Produz, também, redução da 

frequência respiratória e cardíaca e da temperatura retal. Pode induzir ainda arritmias 

cardíacas, mas o efeito colateral mais importante deste fármaco é a hipotensão 

(AMORIM NETO et al, 2014). 

Este fármaco se apresenta habitualmente na forma de maleato. É uma fenotiazina 

de terceira série (adrenolítica) mais potente que as demais fenotiazinas. Produz sedação 

em menores doses, com algum relaxamento muscular, porém sem analgesia 

(OLIVEIRA, 2015). 

Sua latência é de 15 minutos, atingindo seu pico de ação em 30 minutos após 

administrações parenterais. Seus efeitos persistem por 1 a 2 horas. Sua via de 

metabolização é hepática e seus metabólitos conjugados ou não conjugados são 

excretados pela urina (OLIVEIRA, 2015). 

A acepromazina, quando associada aos opióides, produz uma sedação mais 

efetiva e duradoura do que comparado ao uso isolado de ambos os fármacos em 

pequenos animais. É também um fármaco muito difundido e de fácil acesso, tornando a 

acepromazina o tranquilizante mais utilizado na medicina veterinária (OLIVEIRA, 2015). 

3.  METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo cego, utilizando oito cães sem diferenciação por raça, 

sexo e idade, com peso médio de 19,3 ± 6,9 Kg, atendidos no Hospital Veterinário da 

Faculdade Univértix, em Matipó, no período de fevereiro a abril de 2019. 

Os animais foram selecionados após a normalidade do exame físico e a 

hematológico, incluindo hemograma, leucograma e plaquetograma, além de 

ultrassonografia abdominal. No exame físico, foram avaliados temperatura retal, 

frequência cardíaca, frequência respiratória, mucosas visíveis (oral e ocular) e linfonodos 

palpáveis. 
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Previamente ao início do estudo, os animais foram pesados e realizou-se o 

registro dos parâmetros clínicos: frequência cardíaca (FC) frequência respiratória (FR) e 

temperatura retal (TR) e pressão arterial sistólica (PAS). Para a mensuração da 

frequência cardíaca, foi utilizado o estetoscópio posicionado entre o terceiro e quinto 

espaços intercostais esquerdo, sendo anotados os batimentos por minuto (bpm). Para a 

avaliação da frequência respiratória, foram contabilizados os movimentos torácicos por 

minutos (mpm). A temperatura retal foi mensurada posicionando-se o termômetro digital 

na parede do reto do animal até o alarme sonoro, sendo anotado em ºC. A pressão 

arterial sistólica foi avaliada com o uso do doppler vascular ultrassônico veterinário, 

manguito e manômetro. Para isso, os animais eram posicionados em decúbito lateral 

direito, sendo a probe posionada sobre a arterial digital do membro esquerdo e o 

manguito posicionado entre a articulação umeroradioulnar e radiocarpica. Foram 

realizadas três medições seguidas, sendo anotado a média entre elas em mmHg. 

Imediatamente após a mensuração dos parâmetros fisiológicos, foi realizada a 

avaliação da tranquilização por meio da aplicação da escala proposta por Amorim Neto 

et al. (2014), cujos escores variam de 0 — para animais sem sinais de tranquilização — 

e 2 para animais com tranquilização satisfatória (Tabela 1).  

Durante a avaliação da tranquilização, primeiramente, os animais eram 

inspecionados à distância, seguido de estímulos sonoros e visuais e, posteriormente, 

eram estimulados a caminhar para verificar se os animais se mantinham em estação e 

sua atenção ao ambiente. 

 

Tabela 1: Escores de tranquilização em cães.  

Grau de Tranquilização Escore Sinais 

 
 
 

Ausência de 
Tranquilização 

 
 
 

0 

Animal sem alterações 
comportamentais, se 

mantem atento aos fatores 
ambientais externos, 

tendência à permanência 
em estação e resposta 
intensa à manipulação. 

 
 
 

Tranquilização Leve 

 
 
 

1 

Discreta alteração 
comportamental, com 

sinais brandos de 
tranquilização, apresenta-

se menos atento aos 
fatores ambientais 

externos, sonolento e pode 
ficar em decúbito, porém 

não tem tendência ao 
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sono. 

 
 
 

Tranquilização 
Satisfatória 

 
 
 

2 

Sinais evidentes de 
tranquilização, apresenta-

se pouco atento aos 
fatores ambientais 

externos, tendência ao 
sono, tendência à 

permanência em decúbito 
esternal e mínima resposta 

a manipulação 

Fonte:  AMORIM NETO et al (2014). 

 

Posteriormente, os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos 

experimentais, sendo no grupo 1 (G1) administrado 0,01 mg/kg de acepromazina e 1% 

no acuponto yin tang (Figura 1). No grupo 2 (G2), foram realizadas a antissepsia com 

álcool 70% e a administração de 0,1 mg/kg de acepromazina 0,2% por via intramuscular. 

Todos os animais participaram dos dois grupos experimentais, com intervalo de sete 

dias. 

 

Figura 1: Localização do acuponto yin tang em cão para a administração de 

acepromazina. 

Fonte: Pessoal 
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Os momentos de avaliação dos parâmetros fisiológicos e da avaliação da 

tranquilização foram realizados no momento basal (T1), 15 minutos (T2), 30 minutos 

(T3), 45 minutos (T4), 60 minutos (T5) e 120 minutos após a aplicação dos fármacos 

(T6). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, 

temperatura retal e escores de sedação estão apresentados na tabela 2. 

Tabela 2: Média e desvio padrão da frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, 

frequência respiratória e temperatura retal de cães após a administração de 

acepromazina no acuponto yin tang e acepromazina intramuscular. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

FC 
(bpm) 

      

G1 77±16Aa 73±10Aab 65±11Aab 61±16Ab 61±14Ab 65±16Aab 

G2 76±13Aa 65±17Aab 62±12Aab 59±14Ab 61±10Ab 67±12Aab 

PAS 
(mmHg) 

      

G1 103±17Aa 116±19Aa 110±6Aa 107±12Aa 109±6Aa 115±8Aa 

G2 111±10Aa 99±16Bab 97±14Aab 95±12Ab 97±10Aab 97±16Bab 

FR (mpm)       

G1 80±22Aab 82±32Aa 74±28Aab 59±25Ab 65±30Aab 58±29Ab 

G2 76±30Aa 59±17Bab 59±27Aab 47±27Ab 39±21Bb 46±26Ab 

TR 
(ºC) 

      

G1 38±0,6Aa 38±0,5Aa 38±0,4Aa 38±0,4Aa 38±0,3Aa 38±0,4Aa 

G2 39±0,5Aa 38±0,2Ab 38±0,3Ab 38±0,5Ab 38±0,5Ab 38±0,6Ab 

ESCORE 
DE 

SEDAÇÃO 
      

G1 1±0Ab 1,8±0,3Aa 1,8±0,3Ba 2±0,7Ba 2±0,9Ba 1,7±0,8Aa 

G2 1±0Ab 2±0Aa 2,5±0,5Aa 2,7±0,4Aa 2,7±0,4Aa 2,1±0,8Aa 

Letras maiúsculas iguais na mesma coluna, os valores não diferem entre si. Letras 
minúsculas iguais na mesma linha, os valores não diferem entre si, segundo o teste de 
Tukey (p<005). 

 

Com relação à frequência cardíaca, não houve diferença significativa entre os 

grupos. Na avaliação dos grupos ao longo do tempo, tanto os animais do G1 quanto os 

animais do G2 apresentaram redução deste parâmetro, diferindo-se do momento basal 

em T4 e T5 (Tabela 2). 

Segundo Rezende et al. (2002) o débito e a frequência cardíaca não se alteram 

significativamente após doses clínicas de acepromazina. Entretanto, de acordo com 
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Pirez et al. (2000), os efeitos circulatórios da acepromazina em cães incluem redução do 

débito cardíaco e volume sistólico, sem alteração da frequência cardíaca. Assim, esses 

efeitos são decorrentes da atuação do fármaco no sistema nervoso central que 

bloqueiam os receptores pós-sinápticos da dopamina. Apesar da redução desse 

parâmetro em T4 e T5, em comparação ao tempo basal, este se manteve próximo dos 

limites fisiológicos para a espécie, o que segundo Feitosa (2014), varia de 60-160 bpm.  

O uso da acepromazina na farmacopuntura em cães também não promoveu 

efeitos relevantes sobre a frequência cardíaca (AMORIM NETO et al., 2014). Em 

equinos, a administração de 0,01 mg/kg no acuponto VG1, também não promoveu 

alteração da frequência cardíaca. Apesar da redução deste parâmetro em T4 e T5, em 

comparação ao tempo basal, este também se manteve dentro dos limites fisiológicos 

para a espécie.  

A pressão arterial apresentou diferença significativa entre grupos no momento de 

T2 e T6, tendo uma redução da pressão. Assim, G2 teve maior queda em relação ao G1. 

Na avaliação dos grupos ao longo do tempo, o grupo G2 teve uma queda considerável 

da pressão arterial em comparação ao tempo basal. 

O principal efeito colateral da acepromazina é a hipotensão arterial que ocorre em 

função do bloqueio de receptores alfa-1 adrenérgicos (ZAMUR et al., 2011), o que 

resulta em diminuição da resistência vascular periférica e, com consequência, na 

redução na  pressão  arterial (MONTEIRO et al, 2008). 

No presente estudo, foi observado que a utilização deste fármaco por via 

intramuscular promoveu maior diminuição da pressão arterial em comparação ao uso no 

acuponto yin tang. Este resultado pode ser explicado pela utilização da dose 10 vezes 

menor no acuponto, demonstrando que a utilização desta técnica aumenta a segurança 

da tranquilização. 

Com relação à frequência respiratória, na avaliação entre os grupos 

experimentais, foram observadas reduções de parâmetros nos tempos em T2 e T5. Já 

na avaliação entre tempos dentro de cada grupo, foram observadas que o G1 promoveu 

redução deste parâmetro no tempo T4, enquanto no G2 a redução deste parâmetro foi 

mais duradoura, ocorrendo nos tempos T4, T5 e T6. 

A acepromazina promove um efeito discreto sobre a função do sistema 

respiratório, podendo ocorrer uma suave diminuição na frequência respiratória que 

geralmente é compensada por um aumento no volume corrente, resultando em um 

volume minuto normal (FARIAS,1999). De maneira similar ao que foi descrito por Souza 

et al. (2008), na aplicação pela via intramuscular em suínos, Fantoni (1999) relata, no 
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entanto, não ter identificado alteração deste parâmetro em equinos tratados com 

acepromazina por via intravenosa. 

Segundo Booth (1992), o maleato de acepromazina é mais potente que a 

clorpromazina, causando alterações acentuadas na frequência respiratória dos caninos, 

mas sem alterações na PaCO2, pH, PaO2 e na saturação da hemoglobina, o que foi 

observado no presente estudo, já que ambos os grupos promovem a redução da 

frequência respiratória, diferindo-se do tempo basal após 45 minutos da administração. 

Mesmo com a administração de acepromazina em subdoses no acuponto yin 

tang, foi observado redução da frequência respiratória, o que também foi relatado por 

Amorim Neto et al. (2014), porém com duração maior, chegando até 1 hora após a 

administração do fármaco. Já em equinos, o uso deste fármaco, no acuponto VG1, não 

promoveu diminuição da frequência respiratória em comparação ao tempo basal. 

Pode-se observar que a utilização deste fármaco por via intramuscular, promoveu 

redução maior deste parâmetro. Entretanto, vale ressaltar que não houve caracterização 

de depressão respiratória e a frequência respiratória manteve-se acima dos parâmetros 

normais para a espécie que, segundo Feitosa (2014), varia de 10-40 mpm.  

Um fator que pode ter interferido na diminuição da frequência respiratória 

observada em ambos os grupos experimentais são os altos valores deste parâmetro no 

tempo basal, que pode ser decorrente da excitação e estresse apresentado pelos 

animais. 

A temperatura não mostrou nenhuma diferença significativa entre grupos, porém, 

na avaliação ao longo do tempo, os animais do G2 apresentaram uma diminuição deste 

parâmetro logo após a avaliação basal, o que não foi observado no G1.  

Este resultado corrobora com o descrito por Farias (1999) que relata que a 

acepromazina causa redução da temperatura corporal por atuar no centro 

termorregulador no hipotálamo, resultando em vasodilatação periférica e, 

consequentemente, a queda de temperatura. Isso se manifestou de maneira mais 

intenso quando o fármaco foi aplicado por via intramuscular, além do uso da dose maior 

por esta via. 

Com relação à avaliação dos escores de tranquilização, observou-se que o G2 

apresentou maior grau de tranquilização, diferindo-se significativamente do G1 em T3, 

T4 e T5.  

Santos (2017) também obteve uma melhor tranquilização no grupo em que o 

fármaco foi administrado pela via IM em comparação à administração no acuponto yin 

tang em felinos. Isso porque os animais permitiam uma melhor manipulação para a 
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realização das avaliações. Vale ressaltar também que este autor utilizou a dose de 

0,033mg/kg na farmacupuntura dos animais. 

No estudo de Quessada et al., (2011) o uso da acepromazina no acuponto yin 

tang revelou-se uma técnica viável de tranquilização em suínos. Nas condições em que 

se realizou o estudo, observou-se que a administração de subdose de acepromazina no 

acuponto yin tang tranquiliza suínos com efeito semelhante à dose terapêutica por via 

intramuscular. 

A utilização de outros fármacos no acuponto yin tang também promoveram menor 

grau de sedação em comparação com a administração intramuscular. Cassu et al. 

(2014) relatam que no uso da xilazina intramuscular, comparado à farmacopuntura, 

verificou-se efeito sedativo em ambos os grupos, mas de maior intensidade com a 

administração IM.  

A farmacopuntura também foi descrita em equinos, avaliando-se a sedação e os 

efeitos adversos. A administração de 0,01mg/kg de acepromazina injetada no acuponto 

VG1, promoveu sedação leve, mas de maior duração (até 60 min) quando comparada ao 

uso convencional do fármaco, além de promover menor alteração cardiorrespiratória. A 

acepromazina utilizada nesta mesma dose e acuponto, também ocasionou a redução do 

estresse e frequência cardíaca de cavalos durante o transporte (GODOI, et al, 2014). 

Com o uso do acuponto yin tang associado a fármacos pode-se observar que a 

redução das doses promove também redução dos efeitos indesejáveis promovidos pelo 

fármaco. Sendo assim, em animais com limitações como idosos, pediátricos, cardiopatas 

e hipotensos, bem como animais não cooperantes, recomenda-se o uso da 

acepromazina associado à farmacopuntura no acuponto yin tang, já que este não 

promove alterações significativas nos parâmetros vitais.  

Em caninos e em grandes animais a técnica de famacopuntura reduz os efeitos 

indesejáveis e também a quantidade de resíduos em alimentos de origem animal, sendo 

indicada em animais de produção (QUESSADA et al., 2011). 

Além disso, por utilizar menores volumes de fármacos, cerca de 10% da dose 

usual, os custos com a farmacopuntura são menores quando comparados ao tratamento 

convencional, o que também foi relatado por (QUESSADA et al., 2011). 

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se com este trabalho que o uso da farmacopuntura com acepromazina no 

yin tang promove tranquilização em cães com menor ocorrência de efeitos 
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cardiovasculares e respiratórios em comparação ao uso deste fármaco por via 

intramuscular. 
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CORREÇÃO DE HÉRNIA INCISIONAL IATROGÊNICA COM UTILIZAÇÃO DE TELA 

DE POLIPROPILENO EM CÃO – RELATO DE CASO 

Acadêmicos: Hugo Fontes Fialho e Raul Otaviano de Araújo Neto    
Orientadora: Prof. M.Sc.  Gustavo Pereira Gonçalves. 

RESUMO 

A hérnia incisional iatrogênica é a protrusão de conteúdos abdominais, através de uma 

região enfraquecida da parede abdominalresultado de incisões cirúrgicas.O objetivo 

deste trabalho é relatar o tratamento de uma hérnia incisional em um cão atendido no 

Hospital Veterinário da Univértix.A paciente apresentava uma hérnia incisional a nível de 

linha mediana, com conteúdo herniado redutível. Após exame ultrassonográfico foi 

constatado que correspondia à porções do intestino delgado e baço, sem sinais de 

encarceramento. Optou-se pela realização da celiotomia exploratória associada à 

herniorrafia incisional. Durante a inspeção da cavidade abdominal foi possível notar a 

presença de uma estrutura rígida aderida à porção final do duodeno, tratava-se de uma 

tela de polipropileno colocada em procedimento anterior. Constatou-se ainda uma perda 

substancial da integridade das fáscias e dos músculos que compõem a parede 

abdominal. Realizou-se a separação das bainhas do músculo reto do abdome, servindo 

de leito para ancoragem do fragmento de uma nova tela de polipropileno (BardMesh®), 

permitindo o isolamento da mesma e impedindo seu contato com as vísceras da 

cavidade abdominal. A ancoragem da tela foi realizada após aproximação e sutura do 

folheto interno do músculo reto do abdome. No pós-operatório fez-se uso de 

antibioticoterapia, anti-inflamatório e uso de roupa cirúrgica para proteção. O animal 

retornou ao hospital, após 10 dias para retirada dos pontos apresentando uma evolução 

positiva ao procedimento. Nenhuma complicação foi observada até o momento.  

PALAVRAS-CHAVE: Cão, celiotomia, eventração, evisceração, hérnia, iatrogênica 

LINHA DE PESQUISA:Clínica e Cirurgia Animal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Hérnias abdominais ocorrem por traumas, incisões cirúrgicas e defeitos 

congênitos. Como complicação importante da cirurgia abdominal, há a hérnia incisional, 

que consiste na ruptura do fechamento cirúrgico da cavidade abdominal (VIDOR, 2012), 

e saída de vísceras que vão estar contidas apenas pelo tecido subcutâneo e pele 

(STELMANN et al, 2010). 

A hérnia incisional pode ser classificada como aguda, quando ocorre nos 

primeiros sete dias após a cirurgia, ou crônica quando ocorre semanas após o 

procedimento, e são resultantes de forças excessivas que atuam na incisão abdominal 

ou de uma resistência insuficiente da fixação da sutura. Erros técnicos no procedimento 

cirúrgico são os fatores mais comuns em casos agudos de hérnia incisional (SLATTER, 

2007). 
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Este acometimento tem a prevalência de 16% em grandes animais e 6,5% em 

cães e gatos (SLATTER, 2007). Porém possui grande importância devido a evisceração 

ou exposição dos órgãos abdominais através da deiscência, protrusão de alças 

intestinais, automutilação, podendo levar a quadros de sepse e perda de sangue 

(FOSSUM, 2014). 

O tratamento tem como objetivo reconstituir a estrutura abdominal, estabelecer a 

cobertura correta dos tecidos moles, aprimorar a aparência estética, reduzir a morbidade 

e incapacitação dos pacientes (MAZZOCCHI et al, 2011), e tem como técnica a 

utilização de telas para dar suporte (KUMMER & STICK, 2011). 

O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento de uma hérnia incisional em um 

cão encaminhado por outro serviço ao Hospital Veterinário da Univértix, onde a conduta 

foi baseada na realização de uma herniorrafia associada a aplicação de uma tela de 

polipropileno. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ANATOMIA DA PAREDE ABDOMINAL DO CÃO 

 O cão possui o abdome dividido em duas cavidades, abdominal e pélvica, onde 

encontram-se suas vísceras, que formam os aparelhos digestório e urogenital; a 

cavidade abdominal é dividida em regiões: epigástrica, mesogástrica e hipogástrica 

(FREITAS, 2008). 

 A parede abdominal é formada ventralmente pelos músculos retos do abdome, 

além de três músculos: oblíquo externo do abdome, oblíquo interno do abdome e 

transverso do abdome; tendo como característica a disposição em três camadas, sendo 

expansivo e relativamente fino (DONE, GOODY, EVANS & STICKLAND, 2002). 

 O músculo oblíquo externo do abdome é originado nas faces laterais das costelas 

e da fáscia lombar e suas fibras, sendo inseridas por uma aponeurose que se divide em 

duas partes, antes de se fixar nas margens laterais e caudal do músculo reto do 

abdome. A parte caudal é espessa e se insere do ílio até o púbis, formando o ligamento 

inguinal (DYCE, SACK & WEMSING, 2010). 

O músculo oblíquo interno do abdome localiza-se profundamente ao músculo 

oblíquo do abdome, possuindo suas fibras em direção caudoventral, cruzando com as 

fibras do oblíquo externo, formando um ângulo reto (DYCE, SACK & WEMSING, 2010). 

 O terceiro músculo, o transverso do abdome, origina-se ao longo da curvatura 

medial do arco costal e dos processos transversos das vertebras lombares; suas fibras 
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se dispõem transversalmente e são sucedidas por uma aponeurose que passa 

dorsalmente ao reto do abdômen, unindo-se à linha alba (DYCE, SACK & WEMSING, 

2010). 

 Por fim, o músculo reto do abdômen está localizado de forma longitudinal entre as 

bainhas aponeuróticas externa e interna e é um músculo longo e amplo.  

 A parede do abdômen é perfurada na região inguinal por uma passagem 

denominada anel inguinal interno, que é responsável por conduzir o testículo ao escroto, 

antes ou após o nascimento do animal, além da presença de artérias, veias e nervos 

(DYCE, SACK & WEMSING, 2010). 

Revestindo internamente a parede abdominal, encontra-se o peritônio, 

representado por uma camada delicada de serosa, contendo liquido seroso, que facilita 

o deslizamento das diferentes vísceras que reveste (DONE, GOODY, EVANS & 

STICKLAND, 2009). 

A cavidade abdominal do cão é um espaço fechado por ossos, músculos e 

fáscias, conferindo resistência à pressão, e tem como função manter conforto e proteção 

aos órgãos internos (DYCE, SACK & WEMSING, 2010). 

 

2.2   HÉRNIA INCISIONAL 

A hérnia incisional é caracterizada como a protrusão de conteúdos abdominais, 

através de uma região enfraquecida da parede abdominal, seja por trauma ou como 

resultado de incisões cirúrgicas.  

É uma complicação frequente em cirurgias abdominais, ocorrendoem 16% em 

grandes animais e 6,5% em cães e gatos (SLATTER, 2007), resultando em 

mortalidade,sendo que 2% desses pacientes apresentam-se com estrangulamento in-

testinal e 15% com encarceramento (HÖER, LAWONG, KLINGE&SCHUMPELICK, 

2002). 

Podem ser classificadas como hérnia aguda, quando ocorre até 7 dias após o 

procedimento e crônica quando ocorre de semanas a meses após. A evisceração 

através da deiscência é mais comum em hérnias agudas, onde primeiramente à 

protrusão do omento seguido de alças intestinais, podendo resultar em automutilações, 

hemorragias, sepse, choque e óbito (FOSSUM, 2014). 

A patogenia está relacionada a forças excessivas, atuando sobre a incisão 

abdominal e ou proveniente da fixação insuficiente da sutura. A deiscência da ferida 

cirúrgica decorre de várias etiologias, como falha mecânica do material de sutura, 
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presença de infecção, desnutrição, aumento da perda de proteína, fibroplasia retardada 

e aumento na pressão intra-abdominal em sutura frouxa (RAISER, 1999). 

A drenagem de líquido abdominal através da incisão é sinal de deiscência, a 

maioria das hérnias pós-incisionais ocorre dentro dos primeiros sete dias após a cirurgia. 

É nesta fase que a ferida conta com o material de sutura como suporte primário, antes 

do início da síntese do colágeno (FOSSUM, 2014). 

 A deiscência de feridas pode envolver apenas os planos superficiais e comumente 

deve-se a uma deficiente técnica operatória ou erro do cirurgião. No entanto, quando há 

rompimento dos planos anatômicos profundos, há edema e descarga serosanguínea 

pela ferida cirúrgica (TAYLOR& MCGHEE, 1995; DEGREGORI, SERAFINI & ROMAN, 

2011). 

2.3 TRATAMENTO E USO DE TELAS 

 A reconstrução da parede abdominal tem como objetivo reestabelecer a estrutura, 

estabelecer a cobertura suficiente dos tecidos moles, melhorar a aparência estética e 

diminuir a incapacitação do paciente (MAZZOCCHI et al, 2011). 

 É de grande importância a escolha da técnica a ser utilizada e do material a ser 

empregado, a fim de restaurar a integridade, resistência e contorno da parede 

abdominal. Assim, a escolha do método a ser empregado depende de quais técnicas já 

foram utilizadas no reparo inicial: incisões de relaxamento, prótese de tela ou membrana 

(DEGREGORI, SERAFINI & ROMAN, 2011). 

 O reparo primário é indicado para hérnias agudas sem contaminação e lesão 

tecidual, caso contrário deve-se realizar oclusão, porém com as camadas superficiais 

abertas, para drenagem (SMEAK, 2002). 

O uso de enxertos biológicos é empregado com objetivo de estimular a resposta 

fibroblástica e serem degradados pelo próprio organismo após esse processo. A origem 

poderia ser o próprio paciente (autoenxerto), cadáveres da espécie (aloenxertos) ou 

outras espécies (xenoenxerto) (SANTOS, 2015). 

Foram propostas, também, as telas sintéticas, que, por sua vez poderiam ser 

absorvíveis, inabsorvíveis ou mistas. Os materiais sintéticos absorvíveis, representados 

pela poliglactina, apresentaram resultados insatisfatórios nos estudos clínicos, com 

melhora na taxa de cura de apenas 12% a 18% quando comparados com cirurgias sem 

emprego de telas, portanto, inferiores a outros materiais do mercado (MAHER, 2011). 

Na década de 70, Liechtenstein desenvolveu o conceito de diminuição da tensão 

com o uso de tela de polipropileno durante uma cirurgia de hérnia abdominal, e teve 
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como objetivo reforçar a parede abdominal (ARAÚJO et al, 2010) e diminuiu a 

recorrência das mesmas de 50% para 5% (TRINDADE, 2004). 

 As telas podem ser utilizadas no reparo primário, a fim de reforçá-lo, ou após o 

fechamento das fáscias onde é suturada sobre o músculo, ficando separada dos órgãos 

abdominais pela fáscia e pelo músculo (DEGREGORI, SERAFINI & ROMAN, 2011); 

ambas as técnicas possuem desvantagens: tensão, dissecação de uma grande área 

subcutânea, infecção da tela e perda tecidual. 

 A malha de polipropileno (BardMesh®) é um dos implantes protéticos utilizados 

nas reconstruções de paredes abdominais e torácicas. Consiste de uma malha tricotada 

de material não reativo que é resistente a infecções, com excelente força tênsil e pode 

ser seguramente autoclavada (FOSSUM, 2014). Devido a sua porosidade, o tecido 

fibroso se infiltra entre sua trama, formando uma boa ligação fibrosa com os tecidos 

circundante. 

A técnica cirúrgica consiste na adaptação de um pedaço da malha estéril maior 

que o defeito. Epara evitar irritações e aderências, a borda livre da malha deve ser 

voltada para o lado de fora da falha. A fixação inicia pela borda vertical e as suturas são 

colocadas ao redor do defeito, utilizando-se fio de polipropileno número 1-0 ou 2-0 

(MULLER, 2011). 

Geralmente, uma única camada da malha é suficiente para corrigir o reparo.O 

prognóstico depende da localização, com bons resultados (FOSTER, 2006). 

 

3- RELATO DE CASO 

 Foi referido ao setor de clínica e cirurgia de pequenos animais do Hospital 

Veterinário Univértix, no dia dois de junho de dois mil e dezoito, uma cadela de 6 anos 

de idade, sem raça definida (SRD), pesando 10,7kg. A queixa segundo o proprietário foi 

que o animal apresentava um aumento de volume abdominal, decorrente do insucesso 

do procedimento cirúrgico durante uma ovariosalpingohisterectomia (OSH) eletiva, 

apresentando trajetos fistulosos e secreção serosanguinolenta ativa. 

 Durante anamnese foi relatado que a paciente havia sido submetida a tentativas 

de correção de possível hérnia incisional devido ao insucesso do tratamento anterior. A 

mesma foi examinada pelo médico veterinário que durante a palpação abdominal, 

constatou a presença de uma hérnia incisional na região mesogástrica, de tamanho 

próximo a 7 cm de comprimento e 6 cm de largura, na região próxima a cicatriz umbilical 

(FIGURA 1); apresentando conteúdo herniado redutível ao ser submetido a compressão 

manual. 
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Figura 1: Cadela apresentando hérnia incisional. Notar aumento de volume em região 
mesogástrica, com presença de fístulas ativas (seta). Fonte: arquivo pessoal. 

 

Posteriormente, o animal foi submetido a exame ultrassonográfico onde confirmou 

a hipótese diagnóstica estabelecida pelo médico veterinário. No mesmo foi possível 

observar que o conteúdo herniado correspondia a porções do intestino delgado e baço, 

sem sinais de encarceramento e com a motilidade dentro dos padrões fisiológicos, as 

margens do anel herniário apresentavam delgadas e com ecogenicidade uniforme e foi 

observado uma estrutura hiperecogênica não identificada presente na cavidade 

abdominal do animal. 

 Diante das alterações encontradas e em conformidade com o proprietário optou-

se pela realização da correção cirúrgica baseada na realização de uma celiotomia 

exploratória associada à herniorrafia incisional. O procedimento cirúrgico foi agendado 

para o dia seguinte ao atendimento. Foram realizados exames pré-operatórios, incluindo 

hemograma, dosagem de ureia e creatinina, ALT, AST, FA, não sendo encontrados 

alterações.  

 Quanto a celiotomia exploratória, a mesma teve finalidade de descobrir o motivo 

da presença de fístulas ativas presentes na região do saco herniário, bem como permitir 

a utilização de uma tela de polipropileno BardMesh® uma vez que o tamanho do defeito 

era extenso demais para tratamento exclusivo com suturas aposicionais por primeira 

intenção. 

 Previamente ao procedimento cirúrgico foi realizado jejum hídrico e alimentar de 8 

horas, bem como, a administração de antibiótico profilático cefalotina(25 mg/kg) 

aplicados 30 minutos antes do procedimento pela via intravenosa (IV). O protocolo 

anestésico instituído foi baseado na utilização de MPA (medicação pré-anestésica) 

aplicando morfina (1 mg/kg) pela via intramuscular (IM), para a indução anestésica foi 

utilizado o propofol(6mg/kg) (IV) e manutenção com isoflurano por via inalatória. Logo 
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após foi realizada a anestesia epidural com lidocaína (2 mg/kg) associado com morfina 

(1 mg/kg). 

 O preparo do animal para a cirurgia foi feito previamente a indução anestésica 

com ampla tricotomia da região abdominal onde a antissepsia cirúrgica foi realizada com 

o paciente já anestesiado e posicionado em decúbito dorsal, utilizando iodopovidona 

(10%) e álcool 70%. Como método de isolamento do sitio cirúrgico foram fixados ao 

paciente 4 panos de campo com auxílio da piça de Backhaus. 

 A celiotomia exploratória foi realizada através de ampla incisão retroumbilical 

onde, através da mesma, foi possível o acesso e exploração do conteúdo herniado. 

Durante a inspeção sistemática da cavidade abdominal foi possível notar a presença de 

uma estrutura rígida aderida à porção final do duodeno e parte do jejuno. A mesma foi 

divulsionado até a sua completa remoção identificando posteriormente que se tratava de 

uma tela de polipropileno colocada em procedimento anterior (FIGURA 2). Notou-se 

também durante a inspeção do anel herniário, uma perda substancial da integridade das 

fáscias e dos músculos que compõem a parede abdominal impedindo a sua 

aproximação por primeira intenção. 

 

 
Figura 2: Retirada da tela de polipropileno de procedimento anterior, notar 

estrutura referente a tela (seta).  Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Após a remoção da tela antiga um fragmento de tela de polipropileno nova 

medindo 12 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, foi utilizado para 

oclusão do defeito, (FIGURA 3). 
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Figura 3: Herniorrafia incisional. Mensuração e ajustamento para aplicação da 

tela. 
 Fonte: arquivo pessoal 
 

As bordas do anel foram divulsionadas com auxílio de uma tesoura cirúrgica e 

separando as bainhas do músculo reto abdominal uma vez que as mesmas se 

apresentavam colabadas devido a intensa fibrose e aos repetidos procedimentos 

anteriores, criando-se por tanto um leito para ancoragem do fragmento da nova tela, fato 

este que permitiu o isolamento da mesma impedindo seu contato com as vísceras da 

cavidade abdominal (FIGURA 4 e 5). 

 

 

 

Figura 4:  Músculo reto do abdome, antes da divulsão das bainhas.Fonte: elaborado 
pelos autores. 
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Figura 5: Divulsão do músculo reto do abdome. Posicionamento da tela de polipropileno. 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 

A ancoragem da tela foi realizada após aproximação e sutura da bainha interna 

com pontos simples interrompidos utilizando fios nylon 2-0. Suturas de Wolff foram 

aplicadas nas extremidades laterais do fragmento da tela onde as mesmas incluíam 

ambas bainhas internas do músculo reto abdominal utilizando nylon 2-0. Após esta etapa 

de maneira semelhante às bordas das bainhas externas foram aproximadas com suturas 

simples interrompidas (FIGURA 6). 

 

 
Figura 6: Sutura simples interrompida da bainha interna do musculo reto do abdome e 
colocação da nova tela de polipropileno. Fonte: arquivo pessoal.  
 

Foi utilizado sutura do tipo Sultan interrompida utilizando nylon 0 para fechar a 

porção remanescente da linha alba acessada durante a celiotomia. A tela subcutânea foi 
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aproximada com sutura simples continua utilizando fio poliglecaprone 0 e a pele 

suturada com padrão de sutura do tipo Wolff utilizando nylon 3-0 (FIGURA 7). 

 
Figura 7:Dermorrafia com sutura padrão Wolff. Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Após o retorno da anestesia geral uma roupa de proteção foi aplicada ao paciente 

para evitar a interferência do mesmo na ferida cirúrgica, mantido internado por um 

período de 48 horas com monitoração e medicação para controle da dor, por 8 horas, 

com utilização de infusão contínua de morfina (3,3 mcg/kg/min), lidocaína (50 

mcg/kg/min) e cetamina (10 mcg/kg/min) (MLK) (IV). 

O animal apresentou boa evolução clínica apresentando normalidades nos 

padrões fisiológicos sem sinais de dor, portanto liberado com prescrição de 

prednisolona(1mg/kg) por via oral (VO) SID dirante 7 dias, cefalexina(30 mg/kg) (VO) 

BID e omeprazol(1mg/kg) (VO) SID, com finalidade de evitar a ocorrência de infecção do 

sitio cirúrgico bem como a rejeição relacionada ao material utilizado. 

 A paciente retornou ao hospital, após 10 dias para retirada dos pontos onde foi 

observado uma evolução positiva ao procedimento, bem como uma boa atividade 

cicatricial da ferida cirúrgica, sendo liberada posteriormente. 

 

4. DISCUSSÃO 

 A cadela do relato de caso apresentou em seu exame clínico características de 

uma hérnia incisional com eventração sugestiva de deiscência de sutura, após passar 

por uma ovariosalpingohisterectomia (OSH) eletiva. De acordo com Smeak (2007) um 

erro técnico no procedimento cirúrgico é a razão mais comum em casos agudos de 

hérnia incisional. 

 Durante o exame ultrassonográfico foi possível identificar que o conteúdo 

herniario correspondia a porções do intestino delgado e não havia ocorrência de 
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aderências de alças intestinais nas margens do anel herniário, sendo um quesito 

favorável para realização do procedimento cirúrgico já que as aderências são 

constituídas por tecido conjuntivo vascularizado rico em fibrina, oriundas de processo 

inflamatório e/ou isquêmico, após lesão das superfícies do peritônio ou das serosas 

(FREITAS et al,  2012).   

 No exame físico constatou a presença de trajetos fistulosos com secreções 

serosanguinolentas e após a celiotomia exploratória ao acessar o conteúdo herniado, 

identificou-se uma antiga tela de polipropileno colocada por procedimento anterior, 

corroborando Cevasco&Itani (2012) relata que o uso de telas cirúrgicas no reparo de 

hérnias incisionais, por via intra-abdominal, pode induzir a fístulas e o contato direto da 

prótese com as vísceras contribui de maneira significativa para essa complicação. 

 O uso dessa técnica pode apresentar complicações, relacionadas a processos 

inflamatórios: quadros de sepse, erosão de órgãos intra-abdominais e fístulas 

(RICCIARD, 2012), como o observado no exame físico da paciente desse relato.  

 A perda substancial da integridade das margens do músculo reto do abdome foi 

determinante para a separação das bainhas internas e externas do músculo reto do 

abdome, e a ancoragem da tela após aproximação e sutura da bainha interna. 

 O uso de telas no reparo de hérnias recorrentes é vantajoso porque diminui a 

tensão no local da sutura, diminuindo a chance de uma nova ocorrência (MILLIKAN, 

2003; GIANLUPI & TRINDADE, 2004). A técnica utilizando a tela de polipropileno é 

considerada principal para correção de hérnia primária e hérnia incisional (ARMELINO et 

al. 2006). Essas características associadas ao posicionamento escolhido   justifica o 

sucesso do procedimento relatado neste trabalho. 

 Optou-se pelo emprego da tela de polipropileno (BardMash®), pois de acordo 

Minossi (2008), a característica monofilamentar desse material tolera melhor a infecção. 

Segundo Leal (2012) em seu relato sobreherniorrafia perineal com tela de polipropileno 

em cão, a mesma permanece macia, flexível e inabsorvível, o que proporciona 

adequado suporte para deposição de colágeno e incorporação aos tecidos adjacentes. 

 Como método profilático o uso da tela de polipropileno também pode ser 

empregado. Argudoet al,(2014) descreve que o uso de telas sintéticas para prevenir a 

hérnia incisional em pacientes submetidos a laparotomia é seguro e eficaz. Eles 

observaram uma redução da incidência de hérnia incisional em pacientes submetidos à 

laparotomias contaminada em cirurgia de emergência em que utilizou a tela sintética 

preventiva. 
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 Para fixação foi usado sutura de Wolf, pela vantagem de causar menos isquemia 

nas bordas da ferida e fio nylon por apresentar baixa reação tecidual, baixa incidência de 

infecção e alta resistência (PAGLIOSA e ALVES, 2004). 

 O fechamento do tecido subcutâneo foi feito com Poliglecaprone (Caprofyl®), 

devida à mínima reação de corpo estranho e baixa reatividade. E a dermorrafia foi feita 

com nylon por também possuir mínima reação. 

 No período de internação não foram notados sinais de reação de corpo estranho 

ao implante, presença de infecção, aumento de volume ou deiscência da ferida cirúrgica. 

Além disso, até o retorno do paciente não foi avaliado sinais de rejeição à tela de 

polipropileno colocada, o mesmo foi demonstrado por Bianchi et al. (2013) ao relatar 

uma evisceração por acidente automobilístico em cão da raça pitbull, onde utilizou-se a 

mesma tela para correção cirúrgica e reforço da parede abdominal, o material se 

mostrou adequado e de resultado satisfatório, sem ocorrência de recidiva ou rejeição. 

 A prescrição de prednisolona e cefalexina no pós-operatório teve como finalidade 

evitar possíveis ocorrências de edema, infecções e possíveis inflamações, como 

sugerido por Andrade (2015) e Correia (2009), onde o uso de antibióticoterapiaé 

necessário com intuito de reduzir as chances de futuras contaminações e a 

administração do anti-inflamatórioé empregada para evitar edema. 

O paciente demostrou evolução de forma positiva ao emprego da técnica e manejo 

aplicados, porém as taxas de sucesso de técnicas de reparo de hérnia incisional variam 

de acordo com a habilidade do cirurgião e sua capacidade de executa-las ou reconhecer 

componentes que afetam adversamente a cirurgia. 

Muitas vezes os implantes de telas para herniorrafia geram complicações como 

reação inflamatória intensa, aderências (QUITZAN et al, 2003; RICCIARDIet al, 2012) e 

infecção em torno de 12,5% dos casos (PERES, AGUIAR & ANDREOLLO 2014). Essas 

ocorrências não foram observadas no pós-operatório deste animal que após 30 dias 

apresentou contorno abdominal preservado com ausência de fístulas e boa cicatrização, 

indicando o sucesso do procedimento cirúrgico. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A tela de polipropileno mostrou-se, neste caso, uma boa opção para recobrimento da 

hérnia incisional mesmo com o comprometimento muscular existente. A paciente não 

apresentou no pós-operatório imediato e tardio nenhuma das possíveis complicações, 

apresentando uma boa recuperação e cicatrização da parede abdominal.  
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DETECÇÃO DE MASTITE SUBCLÍNICA CAUSADA POR Staphylococcus coagulase 

positiva EM UM REBANHO CAPRINO LEITEIRO COMERCIAL 

Acadêmicos: Ariane Corrêa das Neves e Áureo Marques de Souza Ferreira 

Orientadora: Profº. Paulo César Amorim 

RESUMO 

A mastite é uma das enfermidades de maior ocorrência em rebanhos leiteiros que 
determina alterações na composição do leite, assim como causa efeitos patológicos no 
tecido glandular, acarretandoperdas econômicas. Há prevalência da forma subclínica, 
que apresenta caráter silencioso e geragrande impacto na produtividade do rebanho. O 
California Mastitis Test (CMT) é a prova de eleição para diagnóstico de mastites 
subclínicas a campo. As cabras apresentam maior nível fisiológico de células somáticas 
e, portanto, é recomendada a associação do teste CMT ao cultivo bacteriológico a fim de 
que se tenha um diagnóstico definitivo. Em função da alta prevalência da mastite em 
cabras, este estudo teve como objetivo detectar a ocorrência de mastite subclínica 
causada por Staphylococcuscoagulase positiva em um rebanho caprino de uma 
propriedade no município de Santo Amaro, Minas Gerais. A metodologia consistiu na 
aplicação do teste CMT nas cabras pluríparas que se encontravam em diversos estágios 
de lactação e sem sinais clínicos de mastite. Apenas escores acima de 2+foram 
considerados positivos. Amostras dos animais reagentes positivos foram submetidas ao 
isolamento de Staphyloccocusssp. em Ágar Sal Manitol, coloração de Gram e prova de 
coagulase. De 37 cabras submetidas ao CMT, 14 apresentaram resultado positivo sendo 
que 8 encontravam-se no terço inicial de lactação. No isolamento, 9 amostras 
apresentaram crescimento de colônias típicas de Staphylococcus ssp., e destastodas 
mostraram-se gram positivas e coagulase positiva. Logo, o Staphylococcus coagulase 
positiva é o principal agente envolvido na mastite subclínica das cabras avaliadas.  

 

PALAVRAS-CHAVE:cabras,células somáticas, CMT, Staphylococcus 

LINHA DE PESQUISA:patologia, parasitologia e microbiologia veterinária –Patologia 
das doenças infecciosas dos animais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Os caprinos estão distribuídos em todos os continentes, principalmente nos 

países em desenvolvimento (MARTINS et al, 2016). A caprinocultura leiteira no Brasil 

ainda é pouco expressiva em termos econômicos (PERDIGÃO, OLIVEIRA e 

CORDEIRO, 2016), no entanto, há uma procura crescente pelo leite de cabra (PIRES, 

SOBRAL, GOMES e PARDAL,2015) devido sua imagem de alimento saudável, alto valor 

nutritivo e maior digestibilidade e menor potencial alergênico, quando comparado ao leite 

de vaca (BONFIM et al, 2013). Com o aumento da demanda surgem também novas 

exigências quanto à qualidade diretamente relacionadas à saúde pública, rendimento 

industrial, características organolépticas e tempo de vida útil dos produtos (PIRES, 

SOBRAL, GOMES e PARDAL, 2015). 
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A mastite é uma das enfermidades de maior ocorrência em rebanhos leiteiros e 

acarreta grandes perdas econômicas (PEIXOTO, MOTA e COSTA, 2010). Apresenta 

também uma importância significativa em saúde pública, pois ocorre eliminação de 

agentes etiológicos envolvidos e liberação de seus metabólitos no leite (SOUZA et al, 

2017). 

 Segundo Oliveira (2017),a mastite pode ser clínica ou subclínica, podendo ser 

causada por agentes químicos, físicos e biológicos, principalmente, bactérias. Os 

patógenos comumente relacionados com a mastite subclínica são Staphylococcus 

aureus e Streptococcus agalactiae, além de alguns patógenos ambientais (ALMEIDA et 

al, 2013).Para Costa et al (2013) os Staphylococcusspp. são os principais 

microrganismos responsáveis pelos casos demastite em caprinos.  

O período de lactação é um fator determinante para a mastite, é o momento em 

que o animal se encontra mais susceptível à mastite contagiosa e no período seco 

observa-se maior frequência de mastite ambiental (COSTA et al, 2013). 

A disseminação ocorre principalmente durante a ordenha pelas mãos dos 

ordenhadores e equipamentos de ordenha, geralmente contaminados a partir do leite de 

animais infectados (BRITO, BRITO e ARCURI, 2014).  

A mastite subclínica causa maior prejuízo ao produtor por ser silenciosa e não 

despertar a atenção do proprietário (OLIVEIRA e MEDEIROS, 2015). De acordo com 

Almeida et al (2013), a mastite subclínica não apresenta sinais evidentes da doença, 

porém ocorrem alterações na composição do leite e aumento variável na contagem de 

células somáticas (OLIVEIRA E MEDEIROS, 2015).  

 Para seu diagnóstico, é imprescindível a realização de testes — métodos diretos e 

indiretos —que se baseiam, principalmente, na avaliação de células somáticas e 

identificação do agente etiológico, mediante à demonstração da presença de patógenos 

nas amostras (PEIXOTO, MOTA e COSTA, 2010).  

 O leite dos caprinos apresenta maior nível fisiológico de células somáticas quando 

comparado ao leite de vacas, além de corpúsculos citoplasmáticos que promovem 

elevada contagem de células totais do leite. Portanto deve-se ter cautela na 

interpretação dos resultados positivos nos testes (MORORÓ et al, 2011). 

 O “California Mastitis Test” (CMT) é a prova de eleição para diagnóstico de 

mastite subclínica a campo em função de sua praticidade e baixo custo (MOTA, 2008). 
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Por se tratar de um teste qualitativo, o CMT apresenta limitações e não deve ser 

utilizado como único método para o diagnóstico da mastite subclínica nos rebanhos 

(MOTA, 2008), sendo recomendada sua associação com o cultivo bacteriológico a fim de 

que se tenha um diagnóstico definitivo (TONIN e NADER FILHO, 2005). 

O tratamento da mastite subclínica consiste na administração de antimastíticos 

intramamários durante a secagem dos animais e antibioticoterapia parenteral 

(COUTINHO, COSTA, RIBEIRO e TORRES, 2006). 

Peixoto, Mota e Costa (2010) afirmam que a profilaxia envolve a implantação de 

um manejo higiênico-sanitário abrangendo o ordenhador, o animal, a ordenhadeira e o 

meio ambiente. 

 Dessa forma, o trabalho tem por objetivo detectar a ocorrência de mastite 

subclínica causada por Staphylococcus coagulase positiva no rebanho caprino de uma 

propriedade no município de Santo Amaro, em Minas Gerais.    

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. PRODUÇÃO CAPRINA 

 O Brasil possui um rebanho com mais de nove milhões de caprinos, evidenciando 

a região Nordeste que apresenta o maior número de animais. A região Sudeste ocupa a 

quarta posição, com destaque para Minas Gerais que apresenta 74.482 caprinos de 

acordo com IBGE (2017).  

 A região Sudeste destaca-se pela representatividade de seus estados na 

caprinocultura leiteira, com uma cadeia produtiva bastante organizada (ALMEIDA et al, 

2013) e voltada principalmente à fabricação de queijos que são produtos de maior valor 

agregado (SOUZA, BENEVIDES e OLIVEIRA, 2012). Em 2017, a produção de leite de 

cabra no Brasil foi superior a 25,3 mil litros de acordo com o IBGE (2017).  

 A instrução normativa 37 define o leite de cabra como o produto oriundo da 

ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de animais da espécie caprina 

sadios, bem alimentados e descansados (BRASIL, 2000). 

 Apresenta-se na cor branca pela ausência de β-caroteno, odor suave, e sabor 

doce (GOMES, BONASSI e ROÇA, 1997). Dentre os alimentos de origem animal 

utilizados na alimentação humana, o leite de cabra é considerado de alta qualidade 

devido ao seu valor nutritivo (SILVA, SAUKAS, ALVES e PINHEIRO, 1996).É composto 
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por proteínas de elevado valor biológico, alta proporção de ácidos graxos de cadeia 

curta e média que facilitam sua digestão e absorção, oligossacarídeos com ação 

prebiótica e ação antinflamatória a nível intestinal. Apresenta, ainda, hipoalergenicidade 

devido à menor proporção da alfa-s1 caseína, proteína geralmente responsável pela 

resposta alérgica ao consumo de leite de vaca (BONFIM et al,2013). 

 A composição química do leite de cabra varia em função de múltiplos fatores, tais 

como raça, período de lactação, clima, estação do ano, alimentação, idade do animal e 

produção de leite (ALMEIDA et al, 2013). 

2.2. MASTITE 

Considerada uma das principais doenças em rebanhos leiteiros (PEIXOTO, 

MOTA e COSTA, 2010), a mastite consiste no processo inflamatório da glândula 

mamária que determina alterações físicas, químicas, microbiológicas e na celularidade 

do leite, assim como causa efeitos patológicos no tecido glandular (SCHMIDT et al, 

2009).  

A inflamação da glândula mamária acarreta perdas econômicas relacionadas a 

custos com descarte de leite, tratamento dos animais, assistência veterinária, aumento 

da mão de obra e diminuição da quantidade e qualidade do leite e produtos lácteos 

produzidos (ALVES et al, 2010). 

Segundo Brito, Brito e Arcuri, (2014), a mastite pode apresentar-se de forma 

clínica e subclínica, a depender do agente etiológico e fonte de infecção. A mastite 

subclínica tem maior prevalência que a forma clínica e gera grande impacto na 

produtividade dos rebanhos leiteiros, por apresentar caráter silencioso (BRITO, 

CALDEIRAS, VERNEQUE e BRITO, 1997). 

 Ao contrário da mastite clínica que manifesta modificações visíveis no leite e na 

glândula mamária (SOUZA et al, 2015), a forma subclínica da enfermidade não 

apresenta sinais evidentes da doença (ALMEIDA et al, 2013), contudo provoca 

transtornos na secreção láctea (CORRÊA et al, 2010). Alterações no teor de gordura, 

extrato seco total, extrato seco desengordurado, conteúdo de caseína,entre outras 

características físico-químicas podem ser observadas. Além disso, pode ocasionar 

aumento variável no número de células somáticas (ZAFALON et al, 2005). 
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 A mastite pode ter como origem causas tóxica, traumática, alérgica, metabólica ou 

infecciosa. No caso de origem contagiosa, há uma grande variedade de agentes, 

incluindo bactérias, leveduras, fungos e algas (SILVA, SILVA e BETT,2017). 

O principal reservatório dos patógenos é o úbere de animais infectados (BRITO, 

BRITO e ARCURI, 2014). A presença de mastite no rebanho está diretamente 

relacionada à higiene do ambiente e ao manejo e cuidados dispensados aos animais em 

lactação (SILVA, SILVA e BETT, 2017). Costa et al, (2013) citam, como fatores 

predisponentes à mastite, a falta de cuidado na limpeza dos tetos, das mãos do 

ordenhador e/ou das ordenhadeiras; flutuações no sistema de vácuo além do próprio 

canal do teto que, se não estiver bem contraído, pode propiciar a exposição à 

patógenos.  

2.2.1. AGENTE ETIOLÓGICO  

O gênero Staphylococcus caracteriza-se como o principal agente etiológico da 

mastite em caprinos (CAVALCANTE et al, 2013), dividindo-se em coagulase positiva e 

negativa de acordo com a capacidade do microrganismo de produzir a enzima coagulase 

(ACOSTA et al, 2016). 

Dentre as espécies coagulase positivas, o S. aureus apresenta-se como o 

patógeno de maior ocorrência e patogenicidade (CAVALCANTE et al, 2013). 

 O S. aureus é anaeróbio facultativo, gram positivo, imóveis, catalase e coagulase 

positiva (ACOSTA et al, 2016) e produz uma grande variedade de fatores de virulência 

(CAVALCANTE et al, 2013).  Uma vez instalado no interior da glândula mamária, esse 

agente fixa-se às células epiteliais (SANTOS, 2007) e utiliza-se de diversas estratégias 

relacionadas com a opsonização do complemento, a neutralização da fagocitose e a 

inibição das respostas imune humoral e celular que permitem sua sobrevivência e 

proliferação no organismo hospedeiro (SANTOS et al, 2007). 

 A formação de tecido fibroso no foco da infecção dificulta o acesso dos 

antibióticos ao local e, associado às falhas na detecção de todos os animais infectados e 

à resistência do agente aos antimicrobianos, reduz a taxa de cura da infecção (SANTOS, 

2007) 

2.2.2.CÉLULAS SOMÁTICAS 
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 A invasão da glândula mamária por agentes patogênicos gera uma reação dos 

mecanismos de defesa do animal (BRITO, CALDEIRAS, VERNEQUE e BRITO, 1997;  

SANTOS, 2013) que envia, por meio da corrente circulatória, células de defesa — entre 

as quais neutrófilos, macrófagos e linfócitos — para o local buscando combater o 

processo infeccioso. Essas células, em conjunto com as células de descamação epitelial 

dos alvéolos são designadas de células somáticas do leite (SANTOS, 2013). 

 O estado infeccioso é o principal fator que influencia o aumento das células 

somáticas no leite, todavia outros fatores como estágio de lactação, idade do animal e 

vários tipos de estresse podem influenciar a contagem de células somáticas (CCS), mas 

não têm tanta importância se não ocorre infecção da glândula mamária (BRITO, 

CALDEIRAS, VERNEQUE e BRITO, 1997).  

O leite dos caprinos apresenta, fisiologicamente, maior número de células 

somáticas, principalmente no final da lactação, além de corpúsculos citoplasmáticos que 

promovem elevada contagem de células totais do leite, e, portanto, deve-se ter cautela 

na interpretação dos resultados positivos dos testes diagnósticos (MORORÓ et al, 

2011). 

2.2.3. DIAGNÓSTICO  

O diagnóstico se baseia, principalmente, na avaliação de células somáticas e 

identificação do agente etiológico, mediante a demonstração da presença de patógenos 

nas amostras (PEIXOTO, MOTA e COSTA, 2010). 

 O “California Mastitis Test” (CMT) foi desenvolvido por Schalm e Noorlander 

(1957). Esse teste mensura indiretamente a concentração de células somáticas noleite 

(VALENTE, 2015) sendo a prova de eleição para diagnóstico de mastite subclínica a 

campo em função de sua rapidez, simplicidade, baixo custo e facilidade de execução 

(SANTOS, 2013).  Outras vantagens do uso do CMT são possibilitar a identificação de 

animais sob risco, selecionar amostras para exame laboratorial e servir de base para a 

organização de linhas de ordenha em rebanhos comprometidos (BRITO, CALDEIRAS, 

VERNEQUE e BRITO, 1997). 

 O teste é qualitativo e baseia-se na observação da reação no leite após a mistura 

com um reagente à base de detergente (BRITO, BRITO e ARCURI, 2014; MOTA, 2008) 

— detergente aniônico neutro, o qual atua também sobre os glóbulos degordura, 

facilitando sua dispersão, reduzindo seus volumes e permitindo melhor avaliação das 



23

2 
 

reações (SILVA, SAUKAS, ALVES e PINHEIRO, 1996)— e corantes (BRITO, BRITO e 

ARCURI, 2014; MOTA, 2008).   

 Os corpúsculos citoplasmáticos não interferem nos resultados do teste uma vez 

que não apresentam núcleo e, consequentemente, não reagem ao CMT (SILVA, 

SAUKAS, ALVES e PINHEIRO, 1996). 

 Segundo Santos (2013) e Silva, Saukas, Alves e Pinheiro (1996), o mecanismo da 

reação consiste no rompimento da membrana das células somáticas por ação da soda e 

do detergente, liberando o ácido desoxirribonucleico (DNA) do núcleo, o qual possui alta 

viscosidade, resultando em uma mistura gelatinosa. Dessa forma, quanto maior a 

viscosidade do leite, maior é o conteúdo celular da amostra (SANTOS, 2013). 

O resultado positivo é caracterizado pela avaliação da intensidade da viscosidade 

da reação que será maior ou menor em função da quantidade de células somáticas 

presentes (BRITO, BRITO e ARCURI, 2014; MOTA, 2008). 

O CMT deve ser interpretado com cautela para a espécie caprina, uma vez que a 

presença de células epiteliais que, juntamente com os leucócitos, reagem ao CMT pode 

causar uma interpretação diferente da usada para bovinos (SILVA, SAUKAS, ALVES e 

PINHEIRO, 1996).  Portanto, na interpretação dos resultados do CMT em caprinos, 

somente valores acima de 2+ devem ser considerados durante a avaliação (MOTA, 

2008).  

O teste deve ser realizado em cada metade mamária no início da ordenha (após o 

descarte dos primeiros jatos de leite), pois, nesse momento, o teor de gordura é baixo e 

não interfere nos resultados visuais de escore do CMT. Além disso, deve-se evitar a 

presença de sujidades nas amostras antes da realização do teste (SANTOS, 2013).  

Por se tratar de um teste qualitativo, o CMT apresenta limitações pela 

subjetividade de interpretação dos escores podendo gerar falso-positivos ou falso-

negativos (SANTOS, 2013), e, portanto, não deve ser utilizado como único método para 

o diagnóstico da mastite subclínica nos rebanhos (MOTA, 2008). 

O diagnóstico microbiológico é fundamental para que o tratamento e o controle da 

doença obtenham sucesso. Isso porque a magnitude da enfermidade varia em função da 

severidade do quadro, da duração da infecção e do micro-organismo envolvido no 

processo (MONTEIRO e SOUZA, 2015).  
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 Para que o resultado do exame seja reprodutível e confiável,são necessárias  

correta coleta e conservação das amostras de leite, realização de procedimentos de 

análise padronizados e conhecimento sobre os agentes causadores da mastite (BRITO, 

2009). 

2.2.4. TRATAMENTO E CONTROLE 

 Em pequenos ruminantes, não há nenhum protocolo estabelecido para o 

tratamento de mastites (BELO, 2016). O tratamento da mastite subclínica consiste na 

administração de antibiótico intramamários e/ou antibiótico injetável (COUTINHO, 

COSTA, RIBEIRO e TORRES, 2006). Todavia, existem poucos produtos para 

administração intramamária específicos para cabras, sendo utilizados normalmente 

produtos licenciados para vacas (MELO, 2012). 

O objetivo da profilaxia e controle da mastite é limitar a prevalência das infecções 

e, por consequência,reduzir os impactos econômicos na atividade 

leiteira(OLIVEIRA,2017).Devem ser considerados a saúde e hábitos higiênicos do 

funcionário, além de assegurar os adequados procedimentos de ordenha que incluem a 

condução tranquila dos animais, antissepsia dos tetos (pré e pós dipping) e permanência 

das cabras em estação após a ordenha. Outras medidas de controle envolvem  correta 

limpeza e manutenção dos equipamentos, aquisição de animais comprovadamente livres 

de mastite, nutrição balanceada, monitoramento constante da mastite subclínica no 

rebanho e manejo adequado dos dejetos (BRITO, BRITO e ARCURI, 2014). 

3. METODOLOGIA  

 O trabalho foi realizado em uma propriedade rural localizada no município de 

Santo Amaro, Minas Gerais. O rebanho era constituído por 62 animais 

predominantemente da raça Saanen, além de Toggenburg, Anglo Nubiana e mestiços. 

As cabras eram ordenhadas duas vezes por dia, pelo sistema de ordenha mecânica. A 

propriedade possui 55 cabras em diferentes estágios de lactação, sendo 37 pluríparas e 

18 primíparas.  

Durante a ordenha da tarde, no dia 23 de abril de 2019, foram coletadas amostras 

das cabras reagentes ao CMT, sendo selecionadas cabras pluríparas sem histórico de 

mastite clínica na lactação atual. Todos os animais foram submetidos à avaliação de 

CMT foram classificados de acordo com o estágio de lactação, considerando-se um 

período de lactação de 305 dias.  
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3.1.CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT) 

Para o diagnóstico de mastite subclínica foi utilizado o California Mastitis Test (CMT), 

segundo recomendações do fabricante. Após a realização do pre-dipping e teste da 

caneca telada para descartar os quadros clínicos, foram coletados 2mL em cada metade 

mamária dos animais selecionados e adicionou-se o reagente aniônico em igual volume. 

Escores aritméticos 0 (negativo), + (fracamente positivo), ++ (reação positiva) e +++ 

(fortemente positivo) foram atribuídos de acordo com a intensidade das reações ao CMT.  

3.2. AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA 

3.2.1.PROCESSAMENTO DA AMOSTRA 

Após higienização dos tetos com álcool 70%, as amostras de leite de cabra que 

apresentaram reação positiva e fortemente positiva no teste CMT foram coletadas, 

identificadas e enviadas ao laboratório para análises microbiológicas. Foram coletados -

30mL de leite de cabra em frascos estéreis e imediatamente acondicionados em caixa 

isotérmica com gelo e encaminhados ao laboratório de microbiologia do Hospital 

Veterinário da Faculdade Univértix, em Matipó, no mesmo dia.   

Foi pipetado 1mL de cada amostra e adicionado em tubos com 9 mL de solução salina 

0,85%,seguido de homogeneização manual. Foi obtida, assim, a diluição inicial 10-1. A 

partir da diluição inicial, foram efetuadas demais diluições até 10-3. 

3.2.2.ISOLAMENTO DE STAPHYLOCCOCUS SSP. 

 Foi inoculado, sobre superfície seca do Agar sal Manitol, 0,1mL de cada amostra. 

Com o auxílio de alça de Drigalski o inócuo foi espalhado por toda a superfície do meio, 

até sua completa absorção. Seguiu-se a incubação das placas invertidas a 36ºC por24 

horas.Efetuou-se a leitura das placas, verificando as que obtiveram crescimento de 

colônias típicas e atípicas. Procedeu-se a coloração de gram e prova de coagulase das 

que apresentaram colônias típicas. 

3.2.3.COLORAÇÃO DE GRAM 

Foi realizado esfregaço sobre lâminas de microscopia das colônias típicas 

seguido da técnica de coloração conforme descrição deGram (1884). Por fim, observou-

se em microscopia a forma e coloração das colônias.  

3.2.4.PROVA DE COAGULASE 
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 Foram transferidasalgumas colônias de cada placa com colônia típica para tubos 

estéreis contendo 0,5mL de coagu-plasma®e incubado a 36ºC por 4 horas. Após 

incubação, foi verificada a ausência ou presença de coágulos, sendo julgada reação 

positiva amostras com no mínimo 2/3 de coagulação 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados do teste CMT e análises microbiológicas foram tabulados em Excele 

avaliados de forma descritiva. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram submetidos 37 animais ao teste CMT, dentre os quais 14 (37,8%) 

encontravam-se no terço inicial, 18 (48,6%) no terço médio e 5 (13,5%) no terço 

final(Figura 1). Deste total, 14 (37,8%) apresentaram resultado positivo para o teste 

CMT, resultado semelhante foi encontrado por Neves et al (2010) (40,22%) em estudo 

desenvolvido no semiárido da Paraíba. Resultado divergente foi observado por 

(ALMEIDA et al, 2013) em Minas Gerais e Rio de Janeiro com apenas 4,6%. 

Das cabras que apresentaram resultado positivo no CMT 8 (57,1%),encontravam-

se no terço inicial de lactação, 4 (28,6%) noterço médio e 2 (14,3%) no terço final (Figura 

1).Houve um predomínio de animais em lactação no terço médio, no entanto,as cabras 

que se encontravam no terço inicial apresentaram maior porcentagem de resultado 

positivo no CMT.Pereira et al(2014) também encontraram maior ocorrência de mastite no 

inicio da lactação (69,2%) em ovelhas no Paraná. 

Entre os fatores que predispõemà ocorrência de mastite estão a produção de 

leite, o estágio de lactação, a pré-disposição genética, a idade, higiene das instalações e 

da ordenha eo sistema de produção (LIMA, 2014). A não adoção de estratégias para 

prevenção de quadros subclínicos no rebanho estudado pode estar associadaà alta 

ocorrência de mastite nas cabras avaliadas que, possivelmente, iniciaram a lactação já 

infectadas. 

 

 

 

 

37,8%

48,6%

13,5%

57,1%

28,6%

14,3%
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Figura 1:Animais (%) submetidos ao CMT e reagentes positivos em diferentes estágios 

de lactação. Fonte: Elaborado pelos autores 

Dentre as 74 metades mamárias testadas no CMT,a maioria apresentou-

senegativa, seguido de reação fracamente positiva,reação positiva e reação fortemente 

positiva, conforme demonstrado na Figura 2. Langoniet al (2012), em seu estudo, 

também observaram maior porcentagem de amostras negativas(66,8%) seguido de 

resultados fracamente positivos (13,9%). No entanto, houve divergências em relação aos 

resultados positivos e fortemente positivos que foram respectivamente6,8% e 12,5%. 

 

Figura 2:Classificação (%) das amostras submetidas ao CMT em negativas, reação 

fracamente positiva, positiva e fortemente positiva. 

Fonte:Elaborado pelos autores 

As análises microbiológicas foram realizadas em amostras obtidas de 12 animais. 

Não foi possível a coleta de amostra de duas cabras devido à baixa produção de leite 

em consequência de mastite clínica crônica oriunda de lactações anteriores. Nos casos 

crônicos, pode haver fibrose com ou sem atrofia do quarto mamário (MARIANO et al, 

2015). Pereira Neto (2011) afirma que a fibrose é um processo de substituição do tecido 

secretor da glândula mamária por tecido cicatricial, tornando-o menos produtivo ou 

improdutivo.  

S. aureus é capaz de causar infecções de longa duração, com tendência a se 

tornarem crônicas, com baixa taxa de cura e grande perda na produção de leite 

(BARROS, 2008). 

Das amostras avaliadas, 9 (75%) apresentaramcrescimento de colônias típicas de 

Staphyloccocus aureus em Agar Sal Manitol, conforme demonstrado na Tabela 1. A 

Figura 3 ilustra o resultado de um dos isolamentos tambémpode ser observada 

amudança na coloraçãodo Agardevido à fermentação promovida por tais 

58,1%

17,6%

13,5%

10,8%

N

+
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microrganismos. As outras 3 (25%) amostras apresentaram crescimento de colônias 

atípicas, podendo ser Staphylococcus epidermidis ouBacillus subtilis conforme descrito 

no manual do fabricante do Agar Sal Manitol.Peres Neto e Zappa (2011) afirmam 

queBacillus subtilispode ser isolado em culturas puras ou associados a outros agentes 

patogênicos causadores de mastite subclínica. Além disso, segundo Salaberryet 

al(2016)S. epidermidis é considerado o principal coagulase negativa causador de mastite 

subclínica em caprinos.  

As amostras submetidas à coloração de gram, quando analisadas por 

microscopia, apresentaram coloração roxa característica de bactérias gram positivas e 

morfologia de colônia em forma de cocos. 

No teste de coagulase, todas as amostras formaram coágulo, sendo, portanto, 

classificadas como coagulase positiva. 

Tabela 1: Resultados da análise microbiológica de 12 amostras leite de cabra submetidas ao 

isolamento de Staphylococcus aureus, coloração de gram e teste de coagulase. 

Identificação da 
amostra 

Isolamento de 
Staphylococcus ssp. 

Coloração de 
gram 

Teste de 
coagulase 

1 Típica + + 

2 Típica + + 

3 Típica + + 

4 Típica + + 

5 Típica + + 

6 Típica + + 

7 Atípica NA NA 

8 Atípica NA NA 

9 Atípica NA NA 

10 Típica + + 

11 Típica + + 

12 Típica + + 

NA: Não se aplica 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 3: Placa do resultado do isolamento de colônias típicas de Staphylococcus realizado em uma das 
amostras de leite de cabra reagente positiva no CMT. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Baseado nos resultados das análises,pode-se afirmar que o Staphylococcus 

coagulase positivofoi o principal microrganismo associado à mastite subclínica no 

rebanho. Em acordo com os achados deste estudo, Langoniet al (2012) identificaram 

maior ocorrência de Staphylococcus aureus (34,6%), seguido pelo S. epidermidis (26%). 

Entretanto,Almeida et al (2013) identificaram, nas amostras positivas do CMT,42,85% de 

amostras com Staphylococcus coagulase negativo. Em pesquisa realizada por 

Medeiroset al(2009), em vacas com mastite subclínica, 58,4% foram classificados como 

SCN, 12,7% com Staphylococcus coagulase positiva e 28,9% como Staphylococcus 

aureus.  

Apesar do S. aureus ser apontado como o microrganismo mais frequente em 

infecções clínicas e subclínicas de vacas leiteiras (BARROS, 2008), atualmente, 

osStaphylococcus coagulase negativatêm sidodescritos comoimportantes agentes 

etiológicos em ambas as formas de mastite. No entanto, Costaet al(2013)alegam que os 

Staphylococcus coagulase positivanormalmente são considerados como os mais 

importantes envolvidos em todas as formas de mastite, devido, principalmente, aos 

prejuízos causadosao rebanho. Costa et al (2013) afirmam que S. aureus é o 

microrganismo coagulase positivo isolado com maior frequência em amostras de leite de 

bovinos, caprinos e ovinos no Brasil. 

Associando o teste CMT com o exame microbiológico, verificou-se que todas as 

amostras reagentes positivas no CMT também apresentaram crescimento de 

microrganismos na avaliação microbiológica.  Freitaset al(2005)— em seu estudo em 

vacas no agreste de Pernambuco—identificaram que 63,3% dos quartos mamários com 
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mastite subclínica foram positivos ao exame microbiológico e 36,7% foram negativos. 

Valor aproximado foi encontrado por Cavalcante et al (2013) que obteve crescimento 

bacteriano em 57% das amostras de leite de cabras positivas no CMT, na Bahia. 

Pesquisadores como Almeida et al(2013) e Peixoto et al(2010) não observaram 

associação entre o resultado do CMT e o exame bacteriológico realizados em rebanhos 

caprinosno Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo mostrouque houve alta relação entre animais reagentes ao CMT e o 

isolamento bacteriano na análise microbiológica, sendo o Staphylococcus coagulase 

positiva o principal patógeno envolvido. Houve maior ocorrência (57,1%) de mastite 

subclínica em cabras no início da lactação.Esses achados alertam para a importância da 

realização de medidas profiláticas e de controle visando prevenir novas infecções para, 

com isso, reduzir os prejuízos causados pela mastite. 
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DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA DE Salmonella spp. EM SALSICHAS 

VENDIDAS A GRANEL NO MUNICÍPIO DE MATIPÓ-MG 

 

Acadêmicos: Gabriela Loureiro Pacheco e Rafaela Aparecida Coelho 
Orientadora: Prof. D.Sc. Leandro Silva de Araújo 
RESUMO 

Muitos alimentos industrializados apresentam contaminação microbiana que podem 
representar risco à Saúde Pública no que se refere às Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTA’s). As DTA’s são responsáveis por diversas manifestações, desde 
indisposições até morte. O aumento da demanda por alimentos de rápido preparo, o 
aumento da produção e o consumo de alimentos embutidos exige a determinação e 
garantia da qualidade e segurança desses produtos. A salsicha é um alimento 
proveniente do aproveitamento condicional de produtos cárneos, sendo muito consumido 
pela sociedade, no entanto, apresenta predisposição à contaminação bacteriana, devido 
à elevada concentração de água em sua composição e excessiva manipulação durante 
a venda a granel.Com propósito de analisar um dos parâmetros da qualidade 
microbiológica desses produtos, foram analisadas sete amostras de salsichas 
comercializadas a granel, em estabelecimentos da cidade de Matipó-MG, para presença 
de Salmonella spp. As avaliações demonstraram resultado sugestivo da presença do 
agente em uma amostra (14,28%).As outrasseis amostras (85,72%) não apresentaram 
contaminação,indicando, assim, que a maioria dos estabelecimentos apresentam 
condições higiênico sanitárias e de manipulação do alimento adequadas à garantia da 
qualidade microbiológica em relação a essa bactéria. 

 

PALAVRAS-CHAVE:salmonelose;alimentos embutidos;doenças transmitidas por 
alimentos (DTA’s). 

LINHA DE PESQUISA 5: Controle de qualidade de produto de origem animal: análise 
microbiológica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O consumo de alimento embutidos tem aumentado nos últimos anos. No entanto, 

esses alimentos apresentam uma predisposição à contaminação bacteriana, o que leva 

à redução de sua validade (BAÚ, DIAS & ALFARO, 2012). Os embutidos como 

hambúrgueres, empanados, salsichas e linguiças podem ser contaminados a longo de 

sua produção, sendo a contaminação presente mesmo no período do congelamento 

(CARVALHO & CORTEZ, 2003). 

As salsichas são produtos cárneos industrializados, que podem ser produzidos a 

partir de carne de diferentes espécies, miúdos comestíveis e tendões, pele e gorduras, 

embutidos em envoltórios naturais ou artificiais. Sua produção demanda de grande 

manipulação que representa pontos críticos para contaminação microbiana (LEÃO, 

2014; CARVALHO & CORTEZ, 2003). 
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A manipulação inadequada dos produtos é um dos fatores que levam à ocorrência 

de contaminação por bactérias — como por exemplo do gêneroSalmonella (MURMANN, 

2008)que causa graves infecções no aparelho digestivo, sendo este agente 

frequentemente envolvido em epidemias de vários países (SHINOHARA et al, 2008). Os 

seres humanos se contaminam com o agente no momento em que ingerem alimentos 

contaminados com a bactéria, o que leva à ocorrência de uma infecção alimentar 

(MURMANN, 2008). 

No Brasil, especificamente nas regiões Norte e Nordeste, ocorrem maior 

acometimento de enfermidades infecciosas, parasitárias e digestivas, apresentando 

óbitos (SHINOHARA et al, 2008) que ocorrem em surtos ou individualmente (MARTINS 

et al, 2008). Os casos de doenças causadas por Salmonellaspp. são relevantes devido à 

falta de saneamento básico e higiene populacional, associadas ao baixo controle de 

qualidade de empresas produtoras de alimentos e pequenos abatedouros (NEITZKE, 

ROZA & WEBER, 2017).  

Os sintomas da doença iniciam entre 6 a 72 horas após a ingestão do alimento 

contaminado e podem permanecer por cerca de 2 a 7 dias até o paciente recuperar-se 

(BRASIL,sd), levando a ocorrência de cólicas abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, 

calafrios, febre e dores de cabeça (CARDOSO & CARVALHO, 2006). Os neonatos, 

crianças, idosos e imunodeprimidos são mais afetados por possuírem resposta 

imunológica reduzida (BENNETI,2009). 

Com o objetivo de reduzir fortes reações negativas, programas de qualidade e 

segurança de alimentos são essenciais no momento da fabricação de produtos de 

origem animal. Esses programas devem favorecer um controle efetivo na cadeia 

alimentar, desde o momento da produção, armazenagem e distribuição dos produtos 

(CARDOSO & TESSARI, 2008) 

Devido à ocorrência de contaminação em produtos de origem animal com 

Salmonella e sua importância à Saúde Pública, o presente trabalho teve como 

objetivodeterminar a ocorrência de contaminação pelo agente em salsichas 

comercializadasna cidade de Matipó-MG. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 SALSICHA  

A salsicha é um produto português, degustado por consumidores na forma frita, 

grelhada, cozida, entre outros (FERRERA, FRAQUEZA & BARRETO, 2007). Éum 

produto cárneo industrializado, obtido por meio da mistura de carne de diferentes 
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espécies, separadas até o limite máximo de 60%, composta por miúdos comestíveis 

como estômago, coração, língua, rins, miolos, fígado e, até mesmo, tendões, pele e 

gorduras, embutidos em envoltórios naturais ou artificiais(BRASIL, 2000). 

Além dos ingredientes citados, ainda são necessários gordura animal e vegetal, 

proteína animal e vegetal,água, agente de liga, aditivos intencionais, açúcares, aromas, 

especiarias e condimentos (VOGEL,2011; BRASIL, 2000). Em consequência disso, 

adiciona-se de amido, uma substância ligadora, enchedora, emulsionadora e 

estabilizadora, afim de manter o conjunto estável e formar um gel quando submetido ao 

calor, aumentando o rendimento ao cozimento (BAÚ, 2012).  

A salsicha deve ser mantida em temperaturas entre 0 a 5º C, desde a sua 

fabricação até o momento do consumo e, em casos de congelamento, deve ser 

armazenada a -18º C. Quando mantida em refrigeração, deve ser consumida em até 48 

horas. Para aumentar a vida útil do alimento, são acrescentados aditivos como dióxido 

de enxofre e sulfitos (FERRERA, FRAQUEZA & BARRETO, 2007). Como características 

químicas e físicas, ela deve apresentar 30% de gordura, 65% de umidade, 2% de amido, 

7% de carboidratos totais e 12% de proteína (BRASIL, 2000). 

Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Salsicha descrito 

na Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000, as salsichas podem ser 

denominadas e caracterizadas como:i) salsicha: carnes de diferentes espécies de 

animais, mecanicamente separadas até o limite máximo de 60%, miúdos comestíveis de 

diferentes espécies (estômago, coração, língua, rins, miolos, fígado); ii) Salsicha Viena: 

composta por porções musculares de carne bovina e/ou suína e gordura; iii) Salsicha 

Frankfurt: caracterizada por porções musculares de carnes bovinas e/ou suína e 

gordura;iv) Salsicha Tipo Viena: carnes suínas e/ou bovinas e carnes separadas até o 

limite máximo de 40%,miúdos de bovinos e/ou suínos (estômago, coração, língua, rins, 

miolos e fígado), tendões, pele e gordura;v) Salsicha Tipo Frankfurt: carne bovina e/ou 

suína e carnes separadas até o limite máximo de 40%, miúdos de bovino e/ ou suíno 

(estômago, coração, língua, rins, miolos e fígado), pele, tendão e gordura;vi) Salsicha de 

Carne de Ave: composta por carne mecanicamente separada de ave, carne de ave, no 

máximo de 40%, miúdos comestíveis de ave e gordura(BRASIL, 2000;BRASIL, 2010). 

É recomendado que as salsichas sejam vendidas em embalagens fechadas de 

propileno termo encolhível (vácuo). No entanto,elas são mais vendidas na forma a granel 

(MARCO, 2018). Assim, em virtude do elevado custo das salsichas vendidas em 

embalagens a vácuo, os consumidores preferem comprar o alimento de forma a granel. 

Todavia,as condições impróprias de armazenamento durante sua comercializaçãopodem 
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acarretar prejuízos na qualidade microbiológica desse tipo de salsicha (OLIVEIRA, 

2012).  

Numerosos fatores, como contaminação cruzada, estocagem inadequada e falta 

de higiene na preparação e processamento da salsicha, permitem a multiplicação da 

Salmonella spp. Até atingir doses infectantes (BOROWSKY, 2005). 

 

2.2 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTA’S) 

Muitos dos alimentos consumidos por seres humanos, como por exemplo 

alimentos innatura ou industrializados de origem animal ou vegetal, podem causar 

diversas doenças no organismo quando contaminados. As doenças podem ser causadas 

por bactérias, fungos, protozoários e vírus, sendo as bactérias as maiores causadoras 

de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s) (SOUZA, 2017). Essas doenças 

também são conhecidas como Doenças Veiculadas por Alimentos (DVA) (OLIVEIRA et 

al, 2010)causadas por produtos de origem animal como carnee ovos, comprometidos por 

micro-organismos, devido a sua facilidade de desenvolvimento (TESSMANNet al, 2008).  

As DTA’s são caracterizadas de forma infecciosa e tóxica provocadas por agentes 

que acometem o organismo após a ingestão de alimentos contaminados com patógenos. 

Mesmo com um controle higiênico sanitário nos alimentos, as doenças continuam a 

demonstrar elevada incidência, apresentando importantes causas de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo (SOUZA, 2017). 

As Doenças Transmitidas por Alimentos podem ser classificadas em quatro 

grupos: infecções, toxinfecções, intoxicações e intoxicações não bacterianas. As 

infecções são originadas por meio da ingestão de micro-organismos patogênicos, 

identificados como invasivos, devido à capacidade de penetração e invasão dos tecidos, 

como por exemplo, Salmonella spp, Shigella spp., 

YersiniaenterocoliticaeCampylobacterjejuni. Esses agentes podem levar a quadros de 

247iarréias 247iarréias247 não volumosas, com sangue e pus, dores abdominais 

intensas, febre e desidratação leve. Já vírus, protozoários e helmintos podem estar 

envolvidos com DTA’s, apresentando invasão tecidual, porém apresentam quadro clínico 

diferente dos sinais provocados poragentes bacterianos (BRASIL, 2010). 

Nas toxinfecções ocorre a liberação de toxinas, quando micro-organismos 

toxigênicos se multiplicam, esporulam ou sofrem lise na luz do intestino. As toxinas 

agem nos mecanismos de secreção e absorção da mucosa intestinal. As toxinfecções 

podem ser causados por Escherichia coli enterotoxigênica, Vibriocholerae, 

Vibrioparahaemolyticus, Clostridium perfringens e Bacillus cereus(cepa diarréica), o que 
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leva os seres humanosa teremdiarreia intensa, sem presença de sangue, 

desidratação,podendo ou não apresentarfebre discreta (BRASIL, 2010). 

As intoxicações são ocasionadas pela ingestão de toxinas geradas em 

consequência da acentuada multiplicação dos microrganismos patogênicos no alimento. 

Bactérias como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus (cepa emética) e Clostridium 

botulinumsão as que mais causam intoxicações alimentares. Em humanos, ainda não 

foramidentificadosos mecanismos de ação das toxinas, porém estudos feitos em animais 

demonstraram que ocorrem alterações na permeabilidade vascular e inibição da 

absorção de água e sódio, ocasionando a 248iarréia. Já o vômito, pode estar 

relacionado à ação da toxina sobre o Sistema Nervoso Central (BRASIL, 2010).  

Existem também as intoxicações não bacterianas, ocasionadas por metais 

pesados, agrotóxicos, fungos silvestres, plantas e animais tóxicos (BRASIL, 2010). 

 

2.3 SALMONELLA E SALMONELOSES 

No Brasil, grande parte das DTA’s são provocadas por bactérias, estando os 

alimentos mais contaminados por Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Coliformes spp., Bacillus cereus, Klebsiella spp., Citrobacter spp., Enterobacter 

spp., Morganella spp., Proteus spp., Providencia spp. E Serratia spp.(BRASIL, sd; 

MARTINS & PICOLI, 2011). 

A Salmonella spp. É uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, 

possui formato de bacilos curtos medindo 0,7 a 1,5 x 2,5 μm, gram-negativa, aeróbia e 

anaeróbia facultativa, não formadora de esporos, produtora de gás sulfídrico (H2S), não 

fermenta lactose, gera reações alcalinas em 248iar Tríplice Açúcar Ferro (TSI), utiliza o 

citrato como fonte de carbono, sendo negativo aos testes de indol e oxidase e positivo 

ao teste de catalase (BOROWSKY, 2005; MOURA, 2007; SILVA, MARVULO, MOTA & 

SILVA, 2010). 

O agente possui ótimo crescimento em temperaturas de 35-37º C, entretanto 

também se multiplica em temperaturas mínimas de 5º C e máximas de 45º C.Apresenta 

ótimo crescimento em Ph de 6,5 a 7,5, sendo capaz de sobreviver por longos 

períodosnos alimentos, porém é facilmente destruída por desinfetantes e luz solar 

(BENNETI,2009; BOROWSKY, 2005). 

Para o cultivo da bactéria em laboratório, os meios de cultura mais utilizados são: 

248iar verde brilhante (VD), 248iar MacConkey (MC), 248iar Salmonella-Shigella (SS), 

248iar Hektoen (HE) e ágar xilose lactose desoxicolato (XLD) (PENHA, SUZUKI, UEDA 

& PEREIRA, 2008).  
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Vários hospedeiros são acometidos, como animais silvestres, domésticos e, até 

mesmo, os seres humanos. A infecção em humanos ocorre por meio da alimentação 

com produtos de origem animal infectados com Salmonella spp. (MOURA, 2007).  

A Salmonella spp. Possui mais de 2500 sorotipos, sendo os humanos acometidos 

por Salmonellatyphi, a Salmonellaparatyphi Ae a Salmonellaparatyphi C (BARANCELLI, 

MARTIN & PORTO, 2012; BENNETI, 2009). 

A S.typhié responsável pela febre 249iarréi, acometendo apenas o 

homem,causada pela ingestão de água e alimentos contaminados com material fecal 

humano. Tem seu período de incubação de 7 a 21 dias, apresentando, após esse 

tempo,septicemia, febre alta, 249iarréia e vômitos. A duração da doença pode ser de até 

8 semanas, sendo o homem portador da Salmonella durante meses ou anos 

(SHINOHARA, 2008). 

Já S. paratyphi A e C acarreta febre entérica nos humanos, causada pelo 

consumo de água e alimentos contaminados. Seus sintomas são quadros de 

gastroenterite, febre e vômitos, sendo consideramossinais mais brandos se comparados 

à febre 249iarréi. Seu período de incubação é de 6 a 48 horas e a duração da doença 

em até 3 semanas (SHINOHARA, 2008).  

As salmoneloses são infecções entéricas resultantes de outras cepas de 

salmonelas diferentes da S.typhi Es. Paratyphi, sendo a manifestação mais comum. 

Seus sinais clínicos são quadros de infecções gastrointestinais, dores abdominais, 

249iarréia, febre baixa e vômito. Os sintomas se desenvolvem de 12 a 36 horas e podem 

durar até 72 horas, não necessitando de tratamento com antibióticos. Os humanos se 

infectam também ingerindo alimentos contaminados (SHINOHARA, 2008). 

O tratamento com antibiótico para febre entérica e tifoide deve ser iniciado logo 

quando diagnosticado (SHINOHARA, 2008). Os fármacos mais usados são 

ciprofloxacina 500 mg na dose de 15 mg/kg/dia – BID durante 10-14 dias, por via oral; 

sulfametoxazol 800mg – 1600mg/dia e trimetoprim 160mg – 320 mg/dia – QUID durante 

10-14 dias e ampicilina 500mg na dose de 100 mg/kg/dia – QUID durante 14 dias por via 

oral  (ANVISA, 2008; NASCIMENTO, 2007). 

Antimicrobianossão medicamentos utilizados para infecções invasivas, sendo seu 

uso indiscriminado muitas vezes responsável pelo desenvolvimento de resistência 

bacteriana, o que leva graves problemas em países emergentes (BRASIL, 2011). Em 

casos de maior toxicidade, a terapia antimicrobiana poderá ser realizada com 

acompanhamento médico (NASCIMENTO, 2007). 
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Bactérias do gênero Salmonella acometem a camada epitelial intestinal, 

chegandoa células epiteliais mais coradas onde se multiplicam. São fagocitadas por 

monócitos e macrófagos, resultando uma resposta inflamatória com hiperatividade do 

sistema reticulo endotelial e liberação de prostaglandina, consequentemente levando ao 

aumento de secreção de água e eletrólitos, promovendo uma 250iarréia aquosa 

(SHINOHARA, 2008). Os fatores de virulência do agente estão relacionados à adesão, 

invasão, citotoxicidade e resistência a fagócitos. Os sinais clínicos e achados patológicos 

dependem da virulência da cepa, do sorovar, resistência natural e da dose infectante 

(OLIVEIRA et al, 2011). 

Casos de 250iarréias agudas devem ser acompanhadas com observação e 

reposição hídrica ricas em sódio, glicose e potássio, de preferência por via oral. Em 

casos de doença mais grave de estado toxêmico, o portador deverá ser hospitalizado 

com monitoramento de paramentos vitais, pois são pacientes com maior risco de 

complicações, o que pode gerar óbitos se não tratados (ANVISA, 2008).  

O uso de antidiarreicos e antiespasmódicos pode auxiliar no tratamento, porém 

não interfere na secreção e perda hidroeletrolítica. Probióticos comumente utilizados não 

possuem eficácia comprovada em infecções intestinais agudas (ANVISA, 2008) 

A maior parte das ocorrências de DTA’s não é notificada por demonstrar sintomas 

moderados, induzindo o paciente a não solicitar amparo médico (WELKER et al, 2009). 

Muitas das vezes ocorrem notificações apenas em casos de surtos que envolvem maior 

número de pessoas ou quando a durabilidade dos sintomas é duradoura (OLIVEIRA et 

al, 2010). 

A contaminação dos alimentos acontece em qualquer etapa da cadeia de 

produção, estando frequentementerelacionadaà mão de manipuladores, equipamentos e 

mesas de apoio. Pode ocorrer, também, a transmissão cruzada entre carcaças 

infectadas e não infectadas. Para avaliar a contaminação de alimentos, não se deve 

apenas levar em consideração a aparência, o odor e o sabor, pois alimentos podem 

estar contaminados sem apresentarem nenhum tipo de alteração macroscópica 

(PEREIRA, 2015; NEITZKE, ROZA & WEBER, 2017; SOUZA, 2017).  

Asalmonella deve estar inexistente em 25g da amostra de salsicha(BRASIL, 

2001).A dose infectante mímina capaz de causar doença em humanos varia de acordo 

com o sorovar e estado de saúde do indivíduo, podendo variar de 103 à 107 unidades 

formadoras de colônia (UFC) (BOROWSLY, 2005). 

 

2.4 SALMONELOS E ANIMAL 
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Epidemias de infecções alimentares causados por Salmonella são associados aos 

diversos tipos de alimentos, sendo a carne de aves a mais frequentemente 

envolvida(CARVALHO & CORTEZ, 2005). Os sorovares que estão relacionadas as aves 

são SalmonellaPullorum e SalmonellaGallinarum, causadores da pulorose e tifo aviário, 

respectivamente.Vale ressaltar que esses sorovaresforam extintos da avicultura de corte 

brasileira, estando presentes em aves caipiras, podendo causar alta mortalidade em 

galinhas e perus (MOREIRA, 2002; BARANCELLI, MARTIN & PORTO, 2012).  

Salmonellademonstra certa ameaça à produção avícola, devido à transmissão 

vertical e contaminação de carne e ovos. As aves são mais aptas a esses sorovares, 

porém podem se infectar, no decorrer do seu desenvolvimento, por meio de utensílios, 

rações comerciais contaminadas e contato com pássaros, insetos e roedores 

(MOREIRA, 2002; BARANCELLI, MARTIN & PORTO, 2012). 

Em bovinos, o agente identificado na carne origina-se da contaminação antes ou 

durante o abate, sendo necessário higiene nos abatedouros.O sorovar relacionado aos 

bovinos é aSalmonella Dublin. Como fatores que podem contribuir na multiplicação de 

patógenos na carne, temos a temperatura, umidade, o Ph e a atividade de água 

(LUNDGREN, SILVA, MACIEL & FERNANDES, 2009; BARANCELLI, MARTIN & 

PORTO, 2012; SILVESTRE, ABRANTES, PAIVA & SILVA, 2013). 

O sorovar Dublin permanece a maioria das vezes em rebanhos, fazendo com que 

animais não manifestem sinais clínicos, eliminando o agente no ambiente e 

contaminando outros animais por via oral. Além disso, há outras formas de 

contaminação com a bactéria: por via transplacentária e umbilical (MARQUES et al, 

2013).  

 

2.5 PREVENÇÃO E SAÚDE PÚBLICA  

As medidas profiláticas para a não contaminação dos alimentos devem iniciar-se 

nos locais de produção e manipulação dos alimentos, bem como saúde e higiene dos 

manipuladores, os quais são considerados os maiores pontos de contaminações, 

comprometendo a segurança, a qualidade dos alimentos e a saúde dos consumidores 

(SOUZA, 2017). A desqualificação de mão de obra, a falta de formação profissional, a 

pouca escolaridade e os baixos salários levam à ocorrência de contaminação dos 

alimentos. Assim, os fatores citados dificultam a implantação de processos produtivos 

seguros de controle de qualidade, representando um cenário danoso à Saúde Pública 

(MEDEIROS, CARVALHO & FRANCO, 2017) 
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Além de medidas sanitárias nos locais de produção dos alimentos, os 

consumidores também devem seguir medidas de educação em saúde, como o hábito de 

higiene pessoal de lavar das mãos antes de manipular e consumir alimentos, além de 

manter o cuidado no armazenamento e distribuição deles. Para os consumidores, as 

principais estratégias de prevenção de contaminação dos alimentos devem ser: 

utensílios e equipamentos higienizados, uso de água potável e tratamento de lixo e 

esgoto (SHINOHARA, 2008).  

Como prevenção de contaminação cruzada, recomenda-se o aquecimento dos 

alimentos à temperatura de 65 a 74º C e higiene pessoal dos manipuladores (AMSON, 

HARACEMIV & MASSON, 2000). 

Segundo Ministério  (2001)Salmonella deve serausente em 25g da amostra de 

salsicha. 

 

3. METODOLOGIA 

 Foram adquiridas 7 amostras de salsicha a granel em estabelecimentos da cidade 

de Matipó-MG, no dia 13 de maio de 2019, no período da manhã. Essas salsichas foram 

mantidas sob refrigeração na embalagem fornecida pelo estabelecimento e 

transportadas até o laboratório de microbiologia do Hospital Escola da Faculdade 

Univértix, onde foram feitas as devidas análises.  

 

3.1 PRÉ ENRIQUECIMENTO EM CALDO NÃO SELETIVO: 

 A etapa consistiu em realizar a pesagem de 25g de cada amostra de salsicha e 

fazer a adição de 225 ml do caldo de pré enriquecimento (água peptonada 0,1% 

tamponada - diluição 10-1, homogeneizada por 60 segundos). Todo material foi vertido 

em Erlenmeyer estéril e incubados a 36º C por 24 horas.  

 

3.2 ENRIQUECIMENTO SELETIVO: 

 Foram transferidos 1 mlda amostra pré-enriquecidapara a 10 ml de caldo 

Tetrationato (TT) e incubado a 36º C por 24 horas.  

 

3.3 CULTIVO 

 Após incubação da etapa de enriquecimento seletivo,foi inoculada uma alçada do 

caldo Tetrationato em placas de ágar xilose lisina descarboxilado (XLD) que foram 

incubadasa 36º C por 24 horas.  



25

3 
 

 As colônias típicas de Salmonella no ágar XLD apresentaram-se transparentes, 

de cor rosa escuro, com ou sem centro preto. Com auxílio de uma agulha de inoculação, 

removeu-se uma porção da massa de células do centro da colônia típica (no mínimo 2 

colônias) e semeou-se em tubos inclinados de ágar tríplice açúcar. A semeadura foi 

realizada por picada e estrias na rampa. Incubado os tubos a 36º C por 24 horas.  

 

3.4 CONFIRMAÇÃO  

 A confirmação foi feita pela inoculação de colônias típicas ao ágar XLD para 

placas com meio SIM(caracterizado pela sigla que representa Sulfito de Hidrogênio, 

Indol e Motilidade),em que se verifica produção de Sulfeto de Hidrogênio, produção de 

gás e teste de Indol. Incubou-se a 36º C por 24 horas e posteriormente foram feitas as 

avaliações. 

 Além disso foram realizados os testes bioquímicos que compõem oIMViC (Indol, 

Vermelho de Metila, VogesProskauer e Citrato). O teste de Indol apresenta resultado 

positivo pela formação de anel vermelho; o Vermelho de metila indica resultado positivo 

pela coloração vermelha do meio; o teste VogesProskauer apresenta teste positivo 

quando se forma coloração marrom terroso e, por fim, o teste de Citrato indica resultado 

positivo, identificado pela mudança da coloração do meio para azul. 

 

3.5 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE DADOS 

 Os resultados obtidos foram organizados em planilhas do Microsoft Excel 2016, 

sendo realizadaavaliação descritiva dos dados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 O cultivo seletivo revelou colônias típicas em uma das sete amostras (meio rosa e 

colôniascom centro preto), entretanto as placas apresentaram crescimento de mais de 

um tipo de morfologia de colônia, ou seja, os cultivos apresentavam provavelmente mais 

de uma espécie de enterobactérias (FIGURA 1). 
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Figura 1: Ágar XLD com colônia típica de Salmonella spp. – meio avermelhado e colônias de centro preto. 
 

As avaliações revelaram que uma das amostras (14,28%) apresentou contaminação 

pelo agente, confirmado pelos resultados bioquímicos demonstrados na Tabela 1, 

juntamente com a avaliação dos meios XLD e TSI. 

 
Tabela 1: Resultados das amostras de salsicha para crescimento em meio XLD, reação em meio TSI, 
testes de Indol, Vermelho de Metila, VogesProskauer e Citrato. 

Amostras 

Colônias 

típicas em ágar 

XLD 

TSI Indol 
Vermelho 

de Metila 

VogesProsk

auer 

 

Citrato 

1 + Amarelo e preto sem gás + + + + 

2 + Amarelo sem gás + - + + 

3 + Amarelo sem gás + - + + 

4 - NA NA NA NA NA 

5 - NA NA NA NA NA 

6 + Amarelo e preto sem gás + - + + 

      7 + Amarelo e preto sem gás - + - + 

NA: não se aplica 

 

 Segundo o fabricante do meio (KASVI®), o meio permite o crescimento de 

bactérias do gênero Salmonella, ShiguellaEnterococcus e Escherichia. McVey, Kennedy 

&Chengappa (2016)relatam que várias bactérias podem apresentar colônias de centros 

pretos como por exemplo Salmonella spp. e Proteusspp. devido à produção de sulfeto 

de hidrogênio (H2S) e sulfeto de ferro (FeS). 

 A etapa confirmatória realizada com colônias típicas ao ágar XLD revelou que 

apenas uma, das cinco placas, apresentou-se positiva para Salmonella spp., com 
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resultados Indol negativo, Vermelho de Metila positivo, VogesProskauernegativo e 

Citrato positivo (podendo ser variável) (FIGURA 2). 

 

Figura 2:Resultados dos testes de Indol em meio SIM – negativo à esquerda (ausência de anel vermelho) 

e Citrato – positivo à direita (coloração azul) 

 

 Em estudo realizado por Alcântara, Gatto e Andreani (2012), demonstrou-se que, 

de 40 amostrasde salsichas vendidas a granel,em 20 (50%) foram isoladas Salmonella, 

indicando um potencial risco à saúde dos consumidores.Os autores justificam a elevada 

prevalência dessa bactéria na análisepela conservação desse alimento em temperaturas 

inadequadas, armazenamento incorreto e contato com superfície contaminada.Carvalho 

& Cortez (2003) afirmam que, de 52 amostras, 15 amostras (28,8%) apresentaram 

contaminação por Salmonella.Em um estudo realizado por Martins et al (2008), 

dividiram-se dois grupos: um com salsichas a granel (50 salsichas) e outro em salsichas 

a vácuo (50 salsichas). No grupo a vácuo, nenhuma salsicha apresentou Salmonella. Já 

no grupo a granel, três (6%) apresentaram-se positivas para Salmonella. No estudo de 

Martins et al (2011) foram utilizadas 100 amostras, obtendo-se 3 (3%) com resultado 

positivo. Esses resultados sugerem que as práticas inadequadas que culminam na 

contaminação desse alimento são comuns e identificadas em vários outros trabalhos. 

 Bruno, Santos e Rezende (2005)apresentam resultados contráriosaos 

encontrados neste estudo. Segundo os autores, foi observado ausência de Salmonella 

spp. em 32 salsichas.Segundo Costa (2010), foram analisadas138 salsichas, concluindo-

se que em todas os resultados foram negativos para Salmonella.No estudo de Oliveira et 

al (2012), foram coletadas 24 amostras de diferentes marcas de salsicha e em todas os 

resultados também foram negativos. 

 Existem diversas formas para a contaminação de Salmonellanos alimentos. 

Dentre elas destaca-se: refrigeração insuficiente, armazenamento de alimentos a 

temperaturas elevadas (forma de incubação bacteriana), cocção e reaquecimento 
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inapropriados, preparo de alimentos várias horas antes de servi-los, contaminação 

cruzada, falta de higiene da equipe, trabalhadores infectados que manipulam os 

alimentos cozidos, alimentos de fontes contaminadas e água contaminada (BRASIL, 

2010).  

 Outro fator que favorece a contaminação por Salmonella é a condição do alimento 

em relação ao alto teor de umidade e à alta porcentagem de proteína. Alimentos cárneos 

crus, podem estar contaminados e,ao entrar em contato com alimentos não 

contaminados, geram ampla contaminação cruzada no momento da produção 

(NEITZKE, ROZA & WEBER, 2017).   

 Segundo Medeiros, Carvalho e Franco (2017), a consciência do manipulador, seja 

na produção ou na distribuição, é um fator importante para prevenção e controle de 

contaminação nos alimentos. De acordo com Rodrigues, Grootenboer, Mello e Castagna 

(2010), a matéria prima dos alimentos, no momento de produção, deve ser manipulada 

de forma correta, além de serem realizadas medidas profiláticas, como manutenção e 

higienização dos locais onde serão manipulados os alimentos, dos equipamentos e dos 

utensílios usados no preparo. Além disso, deve-se priorizar o uso de água potável, 

promover a capacitação profissional e os hábitos de higiene dos manipuladores, assim 

também cuidando da saúde destes.   

 

5. CONCLUSÃO  

 Os resultados obtidos no experimento, realizado no laboratório de microbiologia 

do Hospital Escola da Faculdade Univértix, demonstraramque 14,28% das 

amostrasapresentaram-se contaminada por Salmonella spp.Devido ao fato de amaior 

parte das amostras não apresentarem contaminação, observamos que os setores de 

produção e manipulação desses alimentosutilizaram medidas profiláticas eficazes. 
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EFEITO DO ALTRENOGEST (REGUMATE®) NA SINCRONIZAÇÃO DO ESTRO EM 
MARRÃS 

 

Acadêmicos: Gabriela Aparecida Quintão e Silva e Iara de Almeida Silva  
Orientadora: Prof. D. Sc. Vanessa Lopes Dias Queiroz de Castro. 
RESUMO 
Foram utilizadas 24 fêmeas nulíparas oriundas de um cruzamento das raças Landrace e 
Large White. As marrãs, clinicamente sadias, apresentaram idade entre 225 e 265 
dias.O objetivo do presente estudo é observar a sincronização do estro utilizando 
altrenogest durante sete dias consecutivos, em uma granja comercial na cidade de Abre 
Campo, Minas Gerais. Foram divididas em dois grupos (G): G1 (n=12) as fêmeas foram 
induzidas ao estro por meio da utilização do altrenogest (análogo de progesterona), o 
qual foi administrado todas as manhãs, na dosagem de 5mL por via oral em cada marrã 
durante 7 dias consecutivos. O G2 (n=12) foi composto por marrãs que não receberam 
protocolo hormonal. Após o último dia de protocolo as marrãs foram alocadas, 
individualmente em gaiolas, no setor de gestação da granja. Após cinco dias foi 
observado a manifestação do estro em todas as fêmeas que utilizaram altrenogest, 
enquanto nas fêmeas do grupo testemunha o cio foi observado em dias alternados. 
Realizou-se a inseminação artificial e após 21 dias, um rufião foi passado em meio as 
fêmeas no intuito de averiguar se alguma apresentava retorno ao estro. Os dados foram 
processados e analisados quanto aos índices de nascidos vivos, nascidos totais, 
pesagem da leitegada e tamanho da leitegada. No entanto, o grupo altrenogest e o 
grupo testemunha não apresentaram diferença estatística significativa nos índices 
zootécnicos. Conclui-se que o altrenogest foi eficiente em sincronizar o estro de marrãs, 
porém não houve melhora nos índices zootécnicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sincronização do estro; marrãs; progestágeno.  
LINHA DE PESQUISA: Produção e reprodução animal - Biotécnicas da reprodução 
animal.  
 

1. INTRODUÇÃO 

A inseminação artificial (IA) na espécie suína iniciou-se no Japão e Rússia, no 

ano de 1930. No Brasil, esta técnica foi introduzida em 1990, na região sul do país 

(FONTANA, 2013). O país se encontra na quarta posição do ranking mundial de 

produção e exportação de carne suína, totalizando 503 mil toneladas de carne 

exportada no ano de 2008 e o mercado interno se encontra crescente (GONZAGA e 

BARBOSA, 2016).  

No momento em que as marrãs atingem a puberdade, manifestam o estro e 

ocorre a ovulação caracterizando o ciclo estral (PINESE, 2005). Este evento ocorre em 

torno de 230 a 240 dias de idade, com peso de 135 a 140 kg e com espessura de 12 a 

13 mm de toucinho. Após a maturação sexual fisiológica associada ao escore corporal, 

as marrãs se tornam aptas à reprodução. No entanto, existem alguns fatores que 
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interferem nesta fase, como: genética, idade, peso, temperatura, estação do ano e 

manejo (PINESE, 2005 eANTUNES, 2007). 

Algumas granjas utilizam manejo em banda, aglomerando as atividades em um 

momento pré-determinado a fim de reduzir custos, tendo como benefício o melhor 

desempenho da granja. As principais vantagens são: homogeneidade de lotes, 

otimização de mão de obra e controle de doenças. Para a implantação do manejo, a 

utilização de alguns recursos se faz necessário, como a aplicação de hormônios 

progestágenos para sincronização do estro, ato que faz com que fêmeas suínas 

apresentem comportamento de cio após uma semana do término do tratamento. Sendo 

assim, os protocolos de inseminação artificial em marrãs são realizados em três doses 

seminais. Além disso, o altrenogest (análago de progesterona) reorganiza o lote de 

cobertura e auxilia na recuperação corporal das fêmeas (FERONATO, sd.; 

OBELENDER, MURGAS e MESQUITA, 2008). 

 A IA acarreta vários ganhos para o agronegócio colocando novas práticas em 

ação, reduzindo o número de machos reprodutores dentro do plantel e possibilita 

inseminar de 100 a 200 matrizes com doses provenientes de um único macho. Em 

contrapartida, na monta natural um único macho é capaz de cobrir 25 matrizes 

(BORTOLOZZO, GOLDBERG e WENTZ,2008).  

A diminuição do número de reprodutores dentro das granjas facilita o controle de 

doenças que interferem diretamente na reprodução, melhorando os índices reprodutivos 

e produtivos do plantel (BENNEMANN, 2008). O objetivo do presente estudo é observar 

a sincronização do estro utilizando altrenogest durante sete dias consecutivos, emuma 

granja comercial na cidade de Abre Campo, Minas Gerais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. SUINOCULTURA NO BRASIL E NO MUNDO 

A carne suína é a principal fonte de proteína animal no mundo, sendo 

responsável pelo consumo e produção de 94 milhões de toneladas, apresentando um 

aumento anual de 2%, das quais 53% encontram-se na China, um terço na União 

Europeia e nos Estados Unidos. Os países que apontam um maior crescimento na 

produção e exportação são aqueles que possuem insumos com um menor custo e 

regiões adequadas para o consumo na matéria-prima (MIELE e WAQUIL, 2007). 

Segundo Melz et al, (2015), alguns países apresentam limitações devido a hábitos 

alimentares relacionados a crenças religiosas. 
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Os grandes territórios chineses aliados à alta produção de grãos como o milho e 

a soja possibilitaram este país a se tornar o maior produtor mundial de carne suína. A 

Food and Agriculture Organization (FAO) estima que a população da China venha a se 

estabilizar em 2018. Assim, após 2029 espera-se que ocorra um decréscimo no 

consumo (GASTARDELO e MELZ, 2014). 

Este setor apresenta lugar de destaque no agronegócio brasileiro, passando de 

uma atividade de subsistência para uma atividade industrializada de elevada eficiência 

produtiva. Vários fatores são responsáveis pelo seu desenvolvimento como: 

disponibilidade de insumos essenciais como o milho e a soja para a produção, 

investimentos em tecnologia, a adequação para vários sítios, fiscalização mais intensa e 

controle mais rigoroso no abate e processamento de carne (MIELE e WAQUIL, 2007; 

MARÇAL et al, 2016). 

O consumo de carne suína é seguro e saudável, oferecendo vantagens em 

relação à saúde.Esta carne apresenta índices de gordura e colesterol semelhantes ou 

até menores que outros tipos de carnes, como por exemplo, a bovina e a de frango 

(MARÇAL et al, 2016). Mesmo apontando um crescimento elevado, o consumo de carne 

suína ainda é menor que o de carne bovina e frango no Brasil, no entanto, no mundo é a 

carne mais consumida (GASTARDELO e MELTZ, 2014). 

 

2.2. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NO BRASIL 

A IA é uma técnica da reprodução animal, que consiste na deposição do sêmen 

nas fêmeas, levando a fertilização. Ela vem se aprimorando desde a década de 30.A 

partir de 1970 essa técnica começou a crescer por meio da eficiência reprodutiva e 

econômica (OBERLENDER, MURGAS e MESQUITA, 2008). 

No Brasil, foi introduzida em 1975, em duas centrais de IA no Sul do país, 

localizadas em Concórdia-SC e Estrela-RS, regiões que apresentam uma grande 

produção de suínos. Porém, os primeiros estudos foram desenvolvidos a partir de 1959 

(FÁVERO e FIGUEIREDO, 2009). 

Atualmente, em granjas tecnificadas, a IA está cada vez mais difundida. Baseado 

em vendas de embalagens de doses inseminantes de várias empresas, no ano 2000, 

estimava-se que 51% do plantel tecnificado utilizava a IA (BORTOLOZZO WENTZ e 

DALLANORA, 2005). 

Para Oberlender, Murgas e Mesquita (2008), a biotécnica é responsável pelo 

avanço do melhoramento genético dos suínos.Com isso, apresentam várias vantagens, 
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como por exemplo: o uso de sêmen de machos geneticamente superiores, a facilidade 

no controle de doenças, no controle da qualidade espermática do ejaculado, além disso, 

permite o uso de machos maiores do que as fêmeas e o sêmen de único macho é capaz 

de tornar 200 fêmeas gestantes, enquanto na monta natural um macho é capaz de 

cobrir apenas 20 fêmeas. São observadas algumas limitações como: necessidade de 

pessoas qualificadas nas centrais e nas granjas, aptas para analisar a qualidade do 

sêmen, para detectar o estro, para realizar a inseminação de forma adequada. 

 

2.3. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL INTRACERVICAL 

A técnica de inseminação artificial intracervical (IAIC) consiste na introdução da 

pipeta no sentido dorso cranial, ocorrendo a fixação na cérvix e consequentemente, a 

deposição do sêmen. Normalmente, a dose inseminante é composta por três bilhões de 

espermatozoides variando de 80 a 100 ml de diluente. A grande vantagem da utilização 

desta técnica é que o modelo da pipeta é semelhante à extremidade do pênis suíno, 

favorecendo a deposição do sêmen (MELLO, 2017) 

Segundo Serret (2005), a inseminação deve durar em média de 3 a 5 minutos, 

com a presença do macho para promover estímulos nasonasal nas fêmeas. 

Essa técnica pode apresentar perdas do ejaculado diluído, por ocorrência de refluxo em 

relação ao volume da dose do sêmen. O cuidado em observar o reflexo de tolerância na 

presença do macho é fundamental durante todo o procedimento de inseminação. 

 

2.4. CICLO ESTRAL NA FÊMEA SUÍNA 

O estro pode acontecer antes, durante ou após a onda pré-ovulatória de 

gonadotrofinas.Na maioria das vezes, apresenta sinais característicos como: reflexo de 

tolerância ao homem (a fêmea permanece parada quando o funcionário da granja 

pressiona seu lombo e flancos. Este reflexo manifesta-se 10 a 12 horas após o início do 

cio e dura cerca de 24 a 36 horas. No período final do estro a fêmea continua aceitando 

o macho, porém, não tolera mais o estímulo aplicado pelo homem). Os sinais 

característicos do estro são: arqueamento da coluna vertebral, membros posteriores 

afastados, cabeça baixa, movimento das orelhas, aceitação da monta (LIMA, 2018). 

A detecção do estro é uma das etapas fundamentais para o sucesso reprodutivo. 

A partir do momento em que o estro for confirmado, determina-se o momento ideal para 

realizar a IA. Em marrãs são utilizados protocolos, sendo que a primeira dose do sêmen 

é realizada 12 horas após os primeiros sinais do estro, a segunda dose é feita após 24 
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horas do início do estro e a terceira dose ocorre 36 horas após os primeiros sinais de 

estro. Em granjas industriais, adetecção deve ocorrer no início do estro, desta forma 

énecessária mão de obra qualificada para realizar a tarefa (BORTOLOZZO et al, 2015; 

OBERLENDER, MURGAS e MESQUITA, 2008). 

O suíno é considerado uma espécie poliéstrica anual, ou seja, ciclam durante 

todo o ano.Contudo, esta característica pode ser interrompida quando há a presença de 

patologias. O ciclo estral da fêmea dura, em média, 21 dias, podendo variar de 18 a 24 

dias e é dividido em duas fases: a fase folicular (4-5 dias) e a fase luteal (15-17 dias) 

(FRIES, 2010). 

Segundo Frareet al, (2013) a fase folicular é o período em que acontece a 

regressão do corpo lúteo até a ovulação, apresentam folículos em crescimento atingindo 

a forma pré-ovulatória. Dentro da fase folicular ocorrem as fases do ciclo estral 

chamadaspró-estro e o estro. O pró-estro pode variar de 1 a 3 dias, apresentando 

alterações anatômicas e comportamentais, elevando o nível de estrógeno que vai agir 

no sistema nervoso central, gerando umfeedbackpositivo no centro pre-ovulatório no 

hipotálamo. No período do estroas fêmeas demonstram reflexo de tolerância ao macho 

e ao homem, devido a altas concentrações deestrógeno e é a única fase do ciclo estral 

em que há aceitação da monta. Na fêmea suína, o estro pode durar em média de 50 a 

60 horas e a ovulação vai ocorrer entre 32 e 56 horas após o início do estro (FRIES, 

2010;CASTAGNA, BORTOLOZZO e WENTZ, 2001). 

A fase luteal é o período compreendido entre a ovulação e a regressão do corpo 

lúteo, sendo esta fase marcada por altas concentrações de progesterona. Além disso, é 

dividido em fases do ciclo estral chamadas de metaestro e diestro. O metaestro tem 

duração de 2 a 3 dias, compreendendo o início da formação do corpo lúteo, o qual será 

responsável pela secreção de progesterona. Já o diestro é caracterizado pela fase em 

que o corpo lúteo está ativo e secretando altas concentrações de progesterona do 12º 

ao 14° dia do ciclo. A regressão luteal pode ocorrer no 15° ou 16°dia abaixando a 

concentração de progesterona a níveis basais no 17° e 18° dia (FRARE et al, 2013).  

O manejo reprodutivo endócrino se baseia na capacidade de utilização dos 

hormônios sintetizados e liberados pelo hipotálamo, pela glândula adeno-hipófise, 

gônadas e o útero. Deste modo, o hipotálamo e a adeno-hipófise está no comando das 

atividades gonadais, respondendo aos estímulos para produzir as gonadotrofinas como 

o hormônio folículo-estimulante (FSH) e ohormônio luteinizante (LH) (ROOS, 2013). 
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Segundo Fries, (2010) o FSH é responsável pelo crescimento folicular e sua 

secreção é controlada pelo estrógeno e inibina secretados pelo folículo dominante. Além 

disso, a ativina e o TGF-β são estimuladores da regulação do FSH. Já o LHatuam em 

conjunto com o FSH, porém, o FSH atua no crescimento folicular e o LH no 

crescimentofolicularfinal, maturação e ovulação.  

 

2.5. MANEJO EM BANDA 

De acordo com Pinheiro e Panzard (2015) a grande produção e consumo de 

carne suína no Brasil tem aumentado em função da grande demanda de alimentos.As 

granjas tecnificadas intensificam as atividades e muda a forma do seu manejo a fim de 

otimizar a mão-de-obra e obter melhoras nas taxas de exploração. As atividades da 

granja podem ser realizadas de duas formas: operação contínua ou manejo em banda. 

O manejo contínuo é quando as fêmeas são manejadas de acordo com a apresentação 

do estro, neste tipo de gestão não ocorre um melhor planejamento adequado das 

atividades. O manejo em banda trabalha com grupos homogêneos que se encontram na 

mesma fase do ciclo estral, cada lote com intervalos regulares de acordo com o ritmo de 

produção. Este tipo de manejo pode ser aplicado em qualquer produção, seja no campo 

ou confinado. 

Os intervalos entre lotes podem variar de 14, 21 e 28 dias sendo adequada a 

capacidade individual da granja.O manejo em banda com intervalo de 28 dias é dividido 

em lotes de fêmeas, levando em consideração a quantidade de animais da granja e 

trabalha com os manejos de desmame e coberturas em uma semana, partos em outra, 

seguidos de outras duas sem essas atividades.Há anos o manejo em banda vem sendo 

adotado em granjas brasileiras de variados tamanhos, mas, alguns estudos mostram 

que atualmente sua aplicação é mais viável em granjas de porte menor, pois estes 

produtores trabalham em sistemas cooperativos sendo observada uma maior 

produtividade quando comparado a granjas de alta produção (DIAS, DIAS e FONTANA, 

2015). 

Esse manejo tem características importantes para a produção de suínos, uma 

delas é a melhoria do padrão de sanidade da granja, sendo possível aplicação do vazio 

sanitário no intervalo de uma banda e outra e separação de suínos com idades 

diferentes, reduzindo o índice de doenças na granja. Permitindo também concentrar a 

execução das atividades em uma determinada semana e especializar a mão de obra, 

dando um foco maior no manejo reprodutivo, melhorando a detecção do estro, 
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inseminação artificial e atendimento ao parto. Deste modo a granja reduz gastos, 

melhora os índices zootécnicos e consegue obter um suíno com peso maior ao abate. 

Entretanto quando as fêmeas retornam ao cio fora do lote de cobertura e não ocorre o 

desmame igualmente, prejudica a realização do vazio sanitário e homogeneidade dos 

leitões desmamados, portanto, devem ser considerados alguns gastos com este manejo 

que vai ser definido pelo tamanho do intervalo que será adotado entre os lotes 

(FONTANA, ULGUIM, DIAS e FERONATO, 2015). 

2.6. PROTOCOLO HORMONAL 

2.6.1.PROGESTÁGENO SINTÉTICO 

Análagos de progesterona começaram a ser experimentados nos anos 70 e 

comprovou-se sua atuação nocontrole do estro e ovulação.O altrenogest(progestágeno 

sintético)é ativo por via oral e é capaz de inibir a liberação de hormôniossecretados pela 

adeno-hipófise (FSH e LH) os quais estimulam o crescimento dos folículos, 

posteriormente ao protocolo,àsgonadotrofinas secretadas pela adeno-hipófise voltam a 

ser liberadas e o crescimento folicular retoma de forma sincronizada (WERLANG, 2010). 

Segundo Gaggini, (2013) o altrenogest tem como função manter a concentração 

exógena de progesterona na fêmea, permitindo que a concentração endógena diminua 

através da inibição do hormônio luteinizante. O fornecimento de altrenogest no final da 

gestação tem a função de prolongar partos em fêmeas suínas. A finalidade deste 

tratamento está atrelada ao fato de que fêmeas com parto precoce apresentam 

alteração da composição e produção de leite e colostro, redução do peso da leitegada 

ao nascimento, aumento da taxa de natimortos e alta taxa de mortalidade na 

maternidade.  

A sincronização de marrãs é efetiva, pois, 95% das fêmeas submetidas ao 

protocolo com progestágenos sintéticos apresentam cio em até uma semana pós-

tratamento (BOYER e ALMOND, 2014). Granjas que possuem um número de matrizes 

inferior a mil estão adotando grupos de parição e cobertura quinzenais ou mensais 

(manejo em banda). Neste tipo de manejo, o altrenogest tem sido utilizado a fim de 

facilitar a mão de obra, visto que as atividades, dentre elas, a inseminação, se 

concentram em uma semana, portanto, facilita o manejo reprodutivo da granja 

(BORTOLOZZO et al, 2015; WENTZ, GAVA e BORTOLOZZO, 2007). 

De acordo com Soedeet al, (2007) a sincronização de marrãs é feita por meio da 

aplicação de altrenogest indicada por um período de 18 dias na concentração de 20 mg. 

Sua utilização melhorou a taxa de ovulação subsequente e aumentou o 
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desenvolvimento folicular. Para Roos, (2013) o tratamento com altrenogest por um 

período de 7 dias foi eficaz em fêmeas com baixo desenvolvimento folicular no 

desmame, visto que, essas fêmeas apresentaram perda energética durante a lactação.  

A sucção do teto na amamentação inibe a secreção de LH reduzindo seus níveis. 

Após o desmame esses níveis aumentam ocorrendo um rápido desenvolvimento 

folicular. Ao fornecer o altrenogest em fêmeas a partir do desmame, resulta em um 

feedback negativo no GnRH e inibição da liberação de LH e FSH, portanto, seu uso em 

porcas desmamadas aumenta o intervalo desmame-estro permitindo maior recuperação 

(WERLANG, 2010). 

O altrenogest é o único progestágeno liberado para ser usado em fêmeas suínas 

na Europa e América do Norte.Sua administração no pós-desmame tem aumentado a 

sobrevivência embrionária e taxa de ovulação.Sendo assim proporciona maiores 

leitegadas e melhores taxas de prenhez. Vale ressaltar que o efeito do tratamento 

hormonal pode variar de acordo com genéticas diferentes (ROOS, 2013).  

3. METODOLOGIA 

O experimentofoi realizado em uma granja comercial, que utiliza o manejo em 

banda com intervalo entre lotes de 28 dias (TABELA 1),localizada no município de Abre 

Campo (MG), contendo uma população estimada de 980 matrizes, noperíodo entre 

novembro de 2018 a fevereiro de 2019. Foram utilizadas 24 fêmeas nulíparas oriundas 

de um cruzamento das raças Landrace e LargeWhite.As marrãs, clinicamente sadias, 

apresentavam idade entre 225 e 265 dias.  

Tabela 1. Manejo em banda com intervalo de 28 dias: 

 Intervalo 

Semana 1 D,I 

Semana 2 P 

Semana 3 - 

Semana 4 - 

Semana 5 D,I 

Semana 6 P 

Semana 7 - 

Semana 8 - 

 

 

FONTE: elaborado pelos autores.  
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As marrãs foram divididas em dois grupos (G): G1 (n=12)as fêmeas foram 

induzidas ao estro por meio da utilização do altrenogest (análogo de progesterona), o 

qual foi administrado todas as manhãs, na dosagem de 5mL por via oral em cada marrã 

durante 7 dias consecutivos. O G2 (n=12) foi composto por marrãs que não receberam 

protocolo hormonal. 

Após o último dia de protocolo as marrãs foram alocadas, individualmente em 

gaiolas,no setor de gestação da granja. Após cinco dias foi observadoa manifestação do 

estro em todas as fêmeas que utilizaram altrenogest e estas foram inseminadas (Figura 

1), enquanto nas fêmeas do grupo testemunha o cio foi observado em dias alternados. 

Realizou-se ainseminação artificial e após 21 diasum rufião foi passado em meio as 

fêmeas no intuito de averiguar se alguma apresentava retorno ao estro.  

As variáveis quantitativas foram submetidas ao teste não paramétrico de 

Wilcoxon (SAMPAIO,2002). 

 

Figura 1: (A) Higienização da vulva; (B) Lubrificação da pipeta; (C) Introdução da pipeta na cérvix e (D) 

Deposição do sêmen através da pipeta. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve diferença estatística entre o grupo submetido ao tratamento 

com progestágeno sintético e o grupo controle quanto aos índices descritos na Tabela 

2.  

 

Tabela 2: Médias dos índices zootécnicos na utilização de progestágeno sintético em marrãs. As 

diferenças não foram significativas (P>0,05) pelo teste Wilcoxon.  

 

ÍNDICES ZOOTÉCNICOS ALTRENOGEST  CONTROLE 

Taxa de prenhez 100% 100% 

Retorno ao estro 0 0 

Abortamento 0 0 

Média de leitões nascidos totais 14,75 a 13,41 a 

Média de leitões nascidos vivos 13,50 a 12,33 a 

Natimorto 0,83 a (5,6%) 0,58 a(4,3%) 

Mumificado 0,41 a (2,8%) 0,50 a(3,7%) 

 

Peso médio dos leitões (kg) 1,314 a 1,290 a 

 

  

Para Oliveira, (2017) o altrenogest está dentre os progestágenos mais utilizados 

mundialmente na produção de suínos, mantendo uma alta concentração de 

progesterona, de forma que a gestação continue estável, visando os dias para ocorrer 

os partos. A progesterona apresenta uma função importante na redução da contração 

do miométrio. 

Segundo Bortolozzoetal, (2015) uma das principais vantagens da sincronização 

do estro é facilitar o manejo reprodutivo reduzindo a mão de obra. Deste modo, todas as 

fêmeas do grupo tratado apresentou cio de forma sincronizada no quinto dia após a 

última dose do progestágeno, facilitando o manejo da inseminação artificial, enquanto o 

grupo controle apresentou cio em dias alternados. 
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Outro ponto relevante deste estudo é quenão foi observado retorno ao estro,um 

parâmetro que é considerado um obstáculo à suinocultura tecnificada, pois aponta falha 

na concepção e eleva os dias não produtivos. A taxa de retorno ao estro ideal é que seja 

menor que 10%, sendo considerado crítico acima dos 13% (GUIMARÃES, SILVA e 

LEÃO, 2010; BORTOLETTOet al, 2014).  

Deve ser destacado que houve 100% na taxa de prenhez. Segundo Scanavez, 

Campos e Santos, (2013) a taxa de prenhez desejável é que seja superior a 

50%.Nenhuma das fêmeas do experimento apresentou abortamento. De acordo com 

Pescador et al, (2010) e Bortolettoet al, (2014) o abortamento é definido como a 

expulsão dos fetos e das membranas fetais antes do período normal da gestação, 

ocorrendo antes dos 110 dias quando nenhum dos fetos sobrevivem após 24 horas. A 

taxa de aborto aceitável é de 1,0 a 1,5% em granjas tecnificadas. 

Segundo Guimarães, Silva e Leão, (2010) os leitões nascidos totais é a soma dos 

nascidos vivos, natimortos e mumificados. Pode ser considerado crítico o número de 

leitões nascidos vivos por parto inferior a 10,0 sendo que o ideal é que ultrapasse 10,8 

leitões nascidos vivos por parto. Embora o desejável para a suinocultura tecnificada é 

produzir de 10 a 12 leitões nascidos vivos por parto (PRIVADO FILHO, 2010). No 

presente experimento não houve diferença significativa nas médias dos leitões nascidos 

totais e nascidos vivos. 

De acordo com Oliveira (2017) a utilização do progestágeno sintético pode 

influenciar nos nascidos vivos, pois a sincronização do estro prediz o momento do parto 

e desta forma, permiteao funcionário a possibilidade de assistência ao parto, realizando 

os possíveis procedimentos emergências auxiliando o nascimento dos leitões.  

Para Souza et al, (2012) e Borges, Bernardi, Bortolozzo e Wentz,(2008) 

anatimortalidade se refere a leitões que se encontravam vivos no início do parto, mas 

morreram durante o mesmo. Existem alguns fatores que predispõe o aumento da taxa 

de natimorto como a estação do ano, peso baixo ao nascimento e ordem de nascimento. 

A taxa de natimorto aceitável varia entre 3 a 5%, não ultrapassando 7%. No presente 

estudo nenhum dos grupos ultrapassou essa porcentagem, no entanto não houve 

influência do altrenogest. 

Alguns autores relataram que o uso de altrenogest além de sincronizar o estro de 

forma eficiente, como observado no presente estudo, faz com que as marrãs ao término 

do tratamento retornem a ciclicidade.Também reduz o número de natimortos devido ao 

fato de possibilitar um manejo adequado no momento do parto. No presente trabalho 
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não foi observado essa redução (FONTANA, ULGUIM, DIAS e FERONATO, 2015; 

BOYER e ALMOND, 2014). 

Segundo Souza et al, (2012) a mumificação fetal é um processo no qual o feto 

morre sem sofrer contaminação bacteriana ocorrendo uma intensa desidratação e 

escurecimento do feto, variando entre cinza e marrom escuro. A taxa de mumificação 

tem 0,5% de prevalência, porém, a porcentagem aceitável é no máximo 1,5%. Neste 

trabalho foi encontrado taxas maiores. 

Diversas causas podem estar associadas a esta patologia sendo elas de origem 

não infecciosa e infecciosa. Como patologias de origem não infecciosa cita-se como 

exemplo: ausência de espaço uterino, ou seja, quando a marrã tem uma gestação com 

um maior número de fetos em relação ao tamanho do útero, comprometendo a 

viabilidade fetal; fêmeas com menor ordem de parto apresentando reduzida memória 

imunológica possuem uma maior taxa de mumificados em relação às fêmeas de maior 

ordem de parto. As patologias infecciosas mais comuns são aleptospirose e 

aparvovirose, capazes de acometer animais domésticos e causar perdas reprodutivas 

(SOUZAet al,2012). 

O altrenogest também pode ser usado na suinocultura com o intuito de prolongar 

a gestação e aumentar o peso dos leitões ao nascimento, visto que os leitões ganham 

um peso maior no final da gestação, no qual pode ser prolongada devido a exposição da 

fêmea ao progestágeno. O principal fato que deve ser levado em consideração quanto a 

esse aumento de peso no final da gestação é o fator intrauterino, assim como a 

capacidade uterina, a eficiência placentária e o aporte adequado de nutrientes 

(OLIVEIRA, 2017). 

O peso médio dos leitões não apresentou diferença estatística. De acordo com 

Prazeres et al, (2016) a sobrevivência pós-natal se relaciona diretamente com o peso 

médio dos leitões ao nascimento, sendo que estes autores observaram que leitões com 

peso superior a 1,5kg, sobreviviam em maior número quando comparado aos leitões 

que apresentaram peso de 1,3kg. Da mesma forma, a Embrapa (2003) afirma que o 

peso médio dos leitões ao nascimento deve ser igual ou superior a 1,5kg sendo 

considerado crítico quando esse peso é inferior a 1,4kg. Como os observados no 

presente trabalho. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O altrenogest foi eficiente na sincronização do estro em marrãs submetidas ao 

manejo em banda em uma granja comercial, porém, não houve melhora nos índices 

zootécnicos. 
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EFEITOS DE TRÊS PROTOCOLOS FARMACOLÓGICOS NO CONTROLE DA DOR 
EM BEZERROS MESTIÇOS SUBMETIDOS À MOCHAÇÃO  

Acadêmicos: Carolina Tanure Santos e Carolini Delpieiro Lovo  

Orientadora: Prof. Dra. Vanessa Guedes Pereira 

RESUMO 
A mochação é uma prática de manejo dos bovinoscomumente realizada sem a 
utilização de analgesia e anestesia, causando dor ecomprometendo o bem-estar destes 
animais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de três protocolos 
farmacológicos no controle da dor em bezerros mestiços submetidos à mochação. 
Utilizou-se 30 bezerros distribuídos em trêsgrupos experimentais em delineamento 
inteiramente ao acaso. Nogrupo 1(controle), aplicou-se 2ml de cloridrato de lidocaína 
para bloqueio cornual.Osanimais do grupo 2 foram submetidos ao mesmo procedimento 
do grupo I, acrescido da aplicação de 3 mg/kg de cetoprofeno intramuscular. No grupo 
3, os animais foram submetidos aos mesmos procedimentos do grupo 1, acrescido da 
aplicação de 1,1mg/kg de flunixinmeglumine intramuscular. Avaliou-se o comportamento 
dos animais e parâmetros fisiológicos durante e após a mochação. Houve diferenças 
significativas entre os tratamentos no momento do procedimento,sendo que 50% dos 
animais do grupo 1 vocalizaram e 80% movimentaram os membros.No período após a 
mochação, evidenciou-se que os animais do grupo 2e 3 apresentaram menores 
alterações comportamentais indicativas de dor, incluindo movimento de cabeça, esfregar 
cabeça, movimento de cauda, alteração de cabeça e abanar a orelha em comparação 
aos animais do tratamento I. Conclui-se que o uso do cetoprofeno e do flunixin 
meglumine foram eficientes no controle da dor durante e após a mochação, indicando 
que o uso de um anti-inflamatório associado com o anestésico local contribuiu para o 
bem-estar desses animais.  
 
PALAVRAS-CHAVE:Anestésico local;anti-inflamatório;bem-estar;bovinos;controle da 
dor 
LINHA DE PESQUISA:Clínica e Cirurgia animal. 
 

1. INTRODUÇÃO 
Um dos aspectos mais importantes do bem-estar animal é ausência de dor, 

sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como 

requerimento essencial para garantir o desenvolvimento dos animais de produção (OIE, 

2014). 

A mochação é uma prática de manejo que mais causa dor nos bovinos. É 

comumente utilizada pelos produtores com o objetivo de extrairos cornos dos bezerros, 

já que eles que são responsáveis por grande parte da ocorrência de lesões e acidentes 

entre os animais e tratadores (BITTAR & COELHO, 2018). Dentre as vantagens desta 

prática evidenciam-se a diminuição decompetição e comportamentos de dominância, o 

acesso aos cochos,e um melhor manejo e transporte destes. (CANOZZI, 2015). 

Este procedimento consiste na destruição das células queratogênicas que ainda 

não se fundiram ao crânio e é realizado em animais com até quatro meses de idade 
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(LAVEN, HUXLEY, WHAY & STAFFORD, 2009). É um método doloroso, já que o calor 

excessivo sobreposto causa lesões por queimadura nos tecidos, ocasionando maior 

prejuízo ao desempenho dos bezerros; assim a minimização da dor é fundamental e se 

torna possível com a utilização de fármacos (CARDOSO, 2014). 

Quando a mochação é efetuada com anestesia local associada à sedativos e 

anti-inflamatóriosobtém-se inibição da dor durante e após o procedimento, facilidade da 

contenção, recuperação pós-operatória eficaz e bem-estar dos animais (AMARAL et 

al,2018). Porém, alegando argumentos econômicos e de mão de obra, constantemente 

esse procedimento é realizado sem a utilização de qualquer tipo de analgesia e 

anestesia (CURRAH, HENTRICK & STOOKEY,2009). Sendo assim, este trabalho tem 

como o objetivo avaliar a utilização de lidocaína associado ao flunixinmeglumine e ao 

cetoprofeno no controle da dor em bezerros mestiços submetidosà mochação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. MOCHAÇÃO EM BEZERROS 
Os bovinos possuem cornos,que são adaptações celulares que crescem próximo 

aos seios frontais,e sua retirada é realizada de forma frequente, sustentada pela 

vantagem de facilitar o manejo, o transporte, diminuir a competição nos comedouros e 

bebedouros e a obtenção de uniformidade do rebanho (SILVA JÚNIOR, FILADELPHO & 

ZAPPA, 2009), além de reduzir atos de agressão dirigidos aos tratadores, entre os 

animais e no comportamento de dominância. 

Existem três métodos para a mochação: térmico, químico e cirúrgico, sendo a 

técnica térmica a mais utilizada. Os procedimentos devem ser efetuados por um 

profissional capacitado possibilitando menor perda e maior lucratividade com cada 

animal, visto que animais descornados apresentam maior valor de mercado(LAVEN, 

HUXLEY, WHAY & STAFFORD, 2009). 

A mochação térmica consiste na destruição das células queratogênicas ondeo 

botão córneonasce nos primeiros dois meses de vida do bezerro e só depois disso é 

formado o tecido que prendeao crânio (LA FONTAINE & WITTE, 2002); durante esses 

primeiros meses, o corno não está inserido ao crânio, sendo recomendado fazer a 

mochação neste período, diminuindo assim o dano ao animal (LA FONTAINE & WITTE, 

2002).  

Essa técnica é a mais utilizada atualmente, devido a maior simplicidade do 

procedimento e menor custo ao produtor. Segundo Canozzi (2015), primeiramente faz-
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se necessário a aplicação de anestésicos locais na base dos cornos, pelo bloqueio do 

ramo cornual do nervo zigomático temporal,e em seguida é utilizado o ferro mochador, 

que pode ser aquecido por fogo ou eletricidade. Ainda de acordo com este autor, após o 

aquecimento, o profissional começa pressionando e rotacionando a parte côncava do 

ferro sobre o botão córneo até atingir a base, evitando sempre contato com a pele do 

animal.E por fim, deve-se aplicar soluções cicatrizantes. A utilização de calor minimiza o 

risco de hemorragias devido à cauterização. 

O ConselhoFederal de Medicina Veterinária (CFMV) com aresolução n°877 de 15 

de fevereiro de 2008, uniformiza enormatiza procedimentos cirúrgicos em animais de 

produção, obrigandoque os profissionais respeitem o pré, trans e pós-operatório 

referidos ao procedimento de mochação e descorna, e recomenda a utilização de 

anestésico local.  

Recentemente, um estudo desenvolvido nas regiões sudeste e noroeste 

identificou que parte dos pecuaristas utilizam o método do ferro-quente ou elétrico para 

mochar seus animais em diversas idades, e que nenhum deles realiza qualquermétodo 

para minimizar a dor, nem durante nem após o procedimento(CARDOSO, 2014).  

Ofracasso na adoção de métodos para reduzir a dor está relacionado coma falta 

de conhecimento dos métodos disponíveis por parte desses pecuaristas (CANOZZI, 

2015). 

 

2.2. DOR EM BEZERROS MOCHADOS 

A doré uma experiênciasensitiva e emocionalaversiva, inesperada,causada pela 

destruiçãoou lesão de tecidos que modifica ocomportamento doanimal para diminuir 

ouevitar a injúria (COELHO&FRANZONI, 2012).  

O estímulo doloroso é detectado por nociceptores, localizados na região do 

tálamo (SNC), que o enviam através de fibras do tipo A e do tipo C. Se a intensidade da 

dor for maior, o estímulo será enviado em alta velocidade pelas fibras do tipo A, de 

maior diâmetro e mielinizadas. Já se a intensidade da dor for menor, o estímulo será 

enviado em baixa velocidade, pelas fibras tipo C, de menor diâmetro e não mielinizadas. 

Essas fibras carregam impulsos nervosos até o sistema nervoso central, no tálamo, e o 

córtex processa a dor (MASSONE, 1999; SILVA JÚNIOR, FILADELPHO & ZAPPA, 

2009). 

Bezerros submetidos à mochação sem uso de analgesia possuem respostas 

comportamentais e fisiológicasindicativas de dor pós-operatória.Além do dano físico, 
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NEAVE, DAROS, COSTA & WEARY(2013) relatamque tal procedimento causa impacto 

negativo no comportamento dos bezerros, e apontam que além da sensação de dor e 

estresse, a mochação causa experiências emocionais negativas nos animais por até 22 

horas após o procedimento. 

A técnica por ferro quente causa redução do bem-estar dos bezerros e alterações 

fisiológicas, comportamentais e neuroendócrinas (OIE,2014). Para reconhecer a dor em 

bezerros mochados são utilizados parâmetros como consumo de água e alimento, 

frequência cardíaca, comportamentos como balançar a cabeça, mexer a orelha, 

friccionar a cabeça em algum local, deitar, levantar e vocalizações(PAUL, HARDING & 

MENDI, 2005).Diante dessas avaliações,é possível fazer inferências sobre dor, estresse 

e sofrimento de bezerros submetidos ao procedimento, comparando o grau de dor 

causado pelos diferentes métodos e aeficiência de medicamentos utilizados para alívio 

da dor. 

 

2.3. REDUÇÃO DA DOR NA MOCHAÇÃO 

Diferentes fármacos têm sido utilizadospara controlar a dor aguda e persistente 

em grandes animais, existindo três classes de medicamentos cujo uso é amplamente 

estabelecido: anti-inflamatórios não esteroidais(AINES), os opioides e os anestésicos 

locais (CARDOSO, 2014).  

Os anestésicos locais agem bloqueando a transmissão dos impulsos nervosos 

aferentes por bloqueio reversível dos canais iônicos, principalmente o canal de sódio, 

impedindo que os nociceptores façam a transmissão da informação ao sistema nervoso 

central, por inibição da propagação do potencial de ação ao longo dos nervos 

(SCHULMAN & STRICHARTZ, 2009). 

Para os procedimentos de mochação e descorna, é realizado o bloqueio do ramo 

cornual do nervo zigomático temporal. Essa técnica consiste na introdução de uma 

agulha inserida cerca de dois a cinco centímetros na frente da base do corno, onde o 

nervo se localiza na borda do osso frontal e se ramifica em terminações ao longo da 

base. Antes de aplicar o anestésico é importante verificar se não atingiu veias da área 

cornual (BERNIERE, 2016). 

Os anestésicos locais são efetivos na redução da resposta dolorosa imediata, e a 

lidocaína é o fármaco mais utilizado em procedimentos operatórios em 

ruminantes,sendo efetiva na sua concentração de 2% e administrando-se um volume de 

dois a cinco ml por bezerro (MAINAU, TEMPLE & MANTECA, 2012). 
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A absorção da lidocaína ocorre de forma rápida, em torno de cinco minutos, e o 

tempo hábil é de até duas horas, sendo esta uma alternativa segura, viável e prática 

para melhorar o bem-estar dos bezerros submetidos a esse procedimento (LOMAX & 

WINDSOR, 2013).  

A associação entre lidocaína com outros anestésicos locais também é possível 

para obtenção do mínimo período de latência com maior duração de efeito, e entre as 

principais associações temos a utilização de lidocaína com bupivacaína, permitindo 

melhor desempenho do bloqueio anestésico (GASPARINI et al, 2007).  

 

2.4. UTILIZAÇÃO DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINES)  

Fármacos anti-inflamatórios são utilizados frequentemente na medicina 

veterinária visando aliviar condições inflamatórias, sendo a principal alternativa para 

aliviara dor aguda e crônica no animal ( BERNO & MENDES, 2015). 

O anti-inflamatório não esterioidal age no ácido araquidônico resultando na 

inibição das cicloxigenases 1 e 2 (COX1 e COX 2) e 5-lipoxigenase, responsáveis pela 

produção das moléculas inflamatórias: prostaglandinas e leucotrienos (CARVALHO, 

SALES & SATOS, 2004). A COX-1 é responsável pelas funções fisiológicas constitutivas 

referentes a sinalização celular e homeostase, enquanto que a COX-2 é responsável 

pela produção de prostaglandinas após lesão ou infecção.  

O uso de AINES pré-mochação contribui para a redução da dor no procedimento, 

além de ter uma resposta positiva na recuperação após a intervenção.Além disso, 

segundo Mainau, Temple & Manteca (2012), em bezerros com até quatro meses de 

idade, o uso do anti-inflamatório é primordial para minimizar a dor em qualquer que seja 

o procedimento cirúrgico. 

Neste contexto, os principais fármacos analgésicos utilizados na bovinocultura 

são os inibidores não específicos das cicloxigenases e incluem o flunixinmeglumine, 

cetoprofeno e fenilbutazona com indicação para o controle da inflamação, pirexia, dor 

musculoesquelética e visceral (BARNIERE, 2016). 

Mosquini, Zappa& Montanha(2011) citam que o flunixinmeglumine é um potente 

analgésico, anti-inflamatório e antipirético empregado em cães, gatos, equinos, bovinos 

e suínos, sendo um dos fármacos mais potente no controle da dor visceral nestas 

espécies. Em bovinos pode ser utilizado por via intramuscular ou intravenosa para o 

tratamento de afecções inflamatórias e processos dolorosos, sendoque a dose 

recomendada é de 1,1 mg/kg a 2,2 mg/kg.  
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Já o cetoprofeno é um derivado do ácido propiônico, utilizado no tratamento de 

claudicações e mastite em vacas leiteiras, além de possuir boa eficácia analgésica, 

antipirética e na redução de edema. Possui menor potencial ulcerogênico e menor meia-

vida plasmática em comparação ao flunixin meglumine, sendo de 0,42 horas para o 

primeiro e de 4 a 8 horas para o segundo. A dose recomendada varia de 2 a 4mg/kg, 

podendo ser administrado por via intravenosa ou intramuscular (SOUZA, 2017). 

 

3. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado na propriedade Fazenda Glória, localizada na cidade de 

Governador Valadares, Minas Gerais. Foram selecionados 30 bezerros mestiços, com 

idade de um a três meses, de ambos os sexos, que apresentavam o botão cornual. 

Estes animais foramsubmetidos previamente ao controle de ectoparasitas e de doenças 

infectocontagiosas. 

Previamente ao estudo, os animais foram pesados e receberam um número de 

identificação marcado no dorso com tinta atóxica. 

Posteriormente, os animais foram divididos aleatoriamente em três grupos 

experimentais com 10 animais cada. O grupo 1 (G1)é o tratamento controle, onde os 

animais receberam anestesia local por meio do bloqueio perineural do ramo cornual do 

nervo zigomático temporal, pela aplicação de 2 ml de cloridrato de lidocaína a 2% 

(Anestésico L®). No grupo 2 (G2),os animais foram submetidos ao mesmo protocolo do 

grupo 1, associado com a aplicação intramuscular (IM) de cetoprofeno (Ketofen® 10%) 

na dose 3 mg/kg e no grupo 3 (G3) os animais também foram submetidos ao mesmo 

procedimento do grupo controle com a associação da aplicação intramuscular (IM) de 

flunixin meglumine (Flunixina®) na dose 1,1 mg/kg. Em todos os tratamentos, o 

procedimento de mochação foi realizadoapós 10 minutos da aplicação dos fármacos e 

todo o experimento foi realizado em estudo cego.  

A mochação foi realizada com ferro mochador aquecido em fogareiro. Durante 

oprocesso os animais estavam em estação, com o pescoço contido na trava de 

contenção do curral, tendo a cabeça imobilizada por um auxiliar. Este método de 

contenção da cabeça é necessário para realização da termocauterização com 

segurança, evitando queimaduras acidentais nos animais e nas pessoas. 

No momento da mochação (T0),registrou-se a ocorrência de movimentos 

defensivos da cabeça (acima ou abaixo do dorso), movimento dos membros e abano da 

cauda. Os movimentos da cabeça foramclassificados em ausentes e presentes, durante 
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a contenção da mesma. Os movimentos defensivos dos membros, todas e quaisquer 

reatividades dos mesmos, assim como, movimentos de abanar da cauda, foram 

classificados como presentes ou ausentes.Também foi avaliada a ocorrência de 

vocalização, sendo os sons classificados em breve (duração de até dois segundos) e 

prolongado (duração acima de dois segundos). 

Os parâmetros fisiológicos de frequência cardíaca, respiratória e temperatura 

retal também foram mensurados. A frequência cardíaca (FC) foi avaliada com o uso de 

estetoscópio posicionado entre o terceiro e quinto espaço intercostal, anotado os 

batimentos por minuto (bpm). A frequência respiratória (FR)foi avaliada pela contagem 

dos movimentos torácicos, sendo anotados os movimentos por minuto (mpm). A 

temperatura retal (TR) foi avaliada com termômetro digital posicionado no reto dos 

animais até o sinal sonoro, sendo anotada em ºC. 

Após o procedimento de mochação, os animais permaneceram em um curral 

medindo 20x40 metros, onde foram realizadas observações comportamentais duas 

horas após (T1),24 horas (T2), 32 horas (T3),40 horas (T4) e 48h após (T5). As 

observaçõesforamrealizadas por um tempo de 15 minutos para cada animal. Avaliou-

seo movimento de cabeça, alteração de cabeça,movimentos de esfregar a cabeça, 

abanar a orelha, movimento da cauda, postura (deitado ou em pé), interação entre os 

animais, ingestão de água e limpeza.Posteriormente, foram aferidos os parâmetros 

fisiológicos de FC, FR e TR (ANEXO 1). 

A análise estatística para avaliação da associação entre as proporções de 

animais que manifestaram os comportamentos dos respectivos protocolos 

farmacológicos durante e após o procedimento da mochação,foi realizada pela 

aplicação do Teste Exato de Fisher, considerando nível de significância de 95% (p < 

0,05). Para a análise dos parâmetros fisiológicos durante, foi realizado One Way 

ANOVA e para os parâmetros após o procedimento foi realizado Two Way ANOVA, 

considerando o nível de confiança de 95% (p < 0,05). Todas as análises foram 

realizadas no programa estatístico Sigma Plot 12.0. 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O método de mochação com ferro quente é o mais utilizado na prática a campo 

devido sua praticidade (CANOZZI, 2015). Ao estudar as respostas comportamentais e 

fisiológicas de bezerros descornados,Amaralet al., (2012) evidenciaram o sofrimento dos 

animais durante e após a realização da descorna, e demonstraram que a dor poderia 
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ser controlada utilizando o bloqueio do ramo cornual do nervo zigomáticotemporal com 

uso de anestésicos. 

Os resultados dos parâmetros fisiológicos,frequência cardíaca, frequência 

respiratória e temperatura corporal estão representadas na Tabela1. 

 

Tabela 1: Média e desvio padrão da frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal 
de bezerros durante e apósa mochação, tratados com bloqueio anestésico do ramo cornual do nervo 
zigomático temporal (G1), bloqueio anestésico e administração intramuscular de cetoprofeno (G2) e 
bloqueio anestésico e administração intramuscular de flunixin meglumine (G3), ao longo do tempo. 
Letras iguais maiúsculas na mesma coluna, os tratamentos não diferem entre si.  
Letras minúsculas na mesma linha, os tempos não diferem entre si. (teste TwoWay ANOVA, com p 
<0,05)Fonte: elaborado pelos pesquisadores.  
 

Durante a mochação, observou que os parâmetros se mantiveram dentro do 

limite fisiológico para a espécie, segundo aponta Feitosa (2014); confirmando a 

importância da utilização da anestesia local associada a anti-inflamatório para o controle 

da dor durante o procedimento epara melhoria do bem-estar dos bezerros. 

No período de T0, os animais estavam sob a ação do anestésico local, 

corroborando com a AVMA (2014) que descreveu que o nervo cornual apresenta um 

ramo do nervo trigêmeo e proporciona a sensibilidade da região do corno. Sendo assim, 

a injeção de anestésico local em torno deste nervo dessensibiliza esta área ea sua ação 

é de aproximadamente 2 horas. 

Ainda segundo AVMA (2014),os níveis de cortisol aumentam significativamente 

30 à 60 minutos após a mochação, promovendo também, aumento da frequência 

cardíaca e respiratória. No entanto, este aumento não foi significativo em T2, 

demonstrando o possível efeito analgésico dos tratamentos. 

Não foram observadas diferenças estatísticas na comparação entre os grupos 

experimentais e nem dentro de cada grupo ao longo do tempo, com relação à frequência 

 T0 T1 T2 T3 T4 T5 

FC (bpm)       

G1 90±8 Aa 95±3 Aa 89±3 Aa 96±3 Aa 89±3 Aa 86±3 Aa 

G2 92±17 Aa 96±3 Aa 89±3 Aa 94±3 Aa 88±3 Aa 92±3 Aa 

G3 91±6 Aa 97±3 Aa 93±3 Aa 96±3 Aa 92±3 Aa 88±3 Aa 

FR 
(mpm) 

      

G1 43±20 Aa 39±3 Aa 43±3 Aa 41±3 Aa 37±3 Aa 37±3 Aa 

G2 39±14 Aa 41±3 Aa 40±4 Aa 38±3 Aa 39±3 Aa 37±4 Aa 

G3 35±9 Aa 42±3 Aa 40±3 Aa 42±3 Aa 36±3 Aa 33±3 Aa 

TC (ºC)       

G1 39,3±0,2 Aa 39,4±0,2 Aa 39,3±0,2 Aa 39,5±0,2 Aa 39,4±0,2 Aa 39,4±0,2 Aa 

G2 39,2±0,3 Aa 39,2±0,2 Aa 39,1±0,2 Aa 39,2±0,2 Aa 39,2±0,2 Aa 39,2±0,2 Aa 

G3 39,3±0,2 Aa 39,3±0,2 Aa 39,3±0,2Aa 39,4±0,2Aa 39,4±0,2 Aa 38,3±0,2 Aa 
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cardíaca, frequência respiratória e temperatura retal. Segundo AVMA (2014), os níveis 

de cortisol diminuem progressivamente a partir de 4 horas após a mochação, retornando 

aos valores basais com 8 horas de procedimento, sendo que esta alteração influencia 

diretamente nos parâmetros fisiológicos. Este fato pode explicar a normalidade dos 

parâmetros após os posteriores períodos de avaliação, quando os níveis de cortisol 

estariam próximos ao basal.  

Foi observada redução da frequência cardíaca em T5 (48h após) em comparação 

ao T1 (2h após), o que pode ser indicativo da adaptação dos animais à manipulação 

durante o período experimental ao longo do tempo. 

Apesar de Cardoso (2014) relatar que os parâmetros fisiológicos podem ser 

utilizados para a avaliação de dor em bezerros submetidos à mochação, devemos 

ressaltar que os mesmos são passíveis de oscilações não relacionadas ao sofrimento, e 

sim pela própria manipulação do animal (MANTECA, TEMPLE & MAINAU, 2012). 

As alterações comportamentais dos animais analisados no momento T0, incluindo 

vocalização, movimento de cauda, movimento de membros e movimento de cabeça 

estão demonstrados na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Frequência de bezerros tratados com bloqueio anestésico do ramo cornual do nervo zigomático 
temporal (G1), bloqueio anestésico e administração intramuscular de cetoprofeno (G2) e bloqueio 
anestésico e administração intramuscular de flunixinmeglumine (G3),que apresentaram os 
comportamentos de vocalização, movimento de cauda, movimento de membros e movimento de cabeça 
durante o procedimento de mochação. 
Letras iguais maiúsculas na mesma coluna, os tratamentos não diferem entre si, segundo o Teste Exato 

de Fisher(p < 0,05%). Fonte: elaborado pelos pesquisadores. 
 

Houve diferença significativa para frequência de vocalização durante a mochação 

em relação aos tratamentos G1 e os demais (G2 e G3). A vocalização com presença de 

mugidos por mais de 2 segundos ocorreu em 50% dos animais do tratamento G1 e em 

10% dos animais do tratamento G2 e G3, respectivamente. Segundo Luna (2006), os 

bovinos com dor normalmente vocalizam com berros, rangem os dentes e alteram a 

expressão facial. Em um trabalho realizado por Carayetal, (2015) foi demonstrado que 

bezerros descornados com associação de anestesia local, sedativo e anti-inflamatório 

não apresentam vocalização e nem outro comportamento de dor, sugerindo que a 

 
Tratamento n 

Vocalização 
(%) 

Mov.de 
cauda 

(%) 

Mov.de 
membros 

(%) 

Mov. de 
cabeça 

(%) 

G1 10 50,0 A 50,0 A 80,0 A 40,0 A 

G2 10 10,0 B 30,0 A 50,0 B 40,0 A 

G3 10 10,0 B 30,0 A 30,0 B 30,0 A 
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associação de fármacos é mais eficiente para promover o bem-estar destes animais 

durante o procedimento. 

No presente estudo, foiutilizada a avaliação de alterações comportamentais 

durante a mochação, que incluiu esquivar os membros, movimentar a cauda e a cabeça, 

baseando-se no trabalhodeStilwell, Lima&Broom (2007), que utilizaram estes 

parâmetros durante procedimento de descorna. Em relação ao movimento dos 

membros, 80% dos animais do G1 apresentaram reatividade, diferenciando 

estatisticamente dos 50% e 30%, dos grupos G2 e G3, respectivamente. Os outros 

comportamentos de movimento de cauda e movimento de cabeça não apresentaram 

diferenças significativas entre os tratamentos durante a mochação.Este resultado 

corrobora comAmaral et al, (2018)que não observaram diferença estatística entre os 

mesmos comportamentos ao avaliar a utilização da lidocaína, associada à xilazina e 

flunixinmeglumine em descorna de bezerros.  

Durante os períodos pós-procedimento, os animais analisados por este 

trabalhoforam acompanhados diariamente durante horários pré-determinados até 

completar a evolução cicatricial (em torno de 48 horas). O comportamento dos animais 

ao longo doperíodo pós mochação foi observado, e ações como alteração de 

cabeça,movimento de cabeça, esfregar a cabeça,abanoda orelha e o movimento da 

cauda foram analisados e estão representados na Tabela 3. 

Tabela 3: Frequência de bezerros tratados com bloqueio anestésico do ramo cornual do nervo zigomático 
temporal (G1), bloqueio anestésico e administração intramuscular de cetoprofeno (G2) e bloqueio 
anestésico e administração intramuscular de flunixin meglumine (G3), que apresentaram alteração de 
cabeça, movimento de cabeça, esfregar de cabeça, abanar da orelha e movimento de cauda, após o 
procedimento de mochação. 

 
 

Tratamento Tempo 
Alteração 
de cabeça 

(%) 

Movimento 
de cabeça 

(%) 

Esfregar 
cabeça 

(%) 

Abanar 
orelha 

(%) 

 
Movimento 
da cauda 

(%) 
 

G1  60,0 A 60,0 A 20,0 A 60,0 A 50,0 A 
G2 1 50,0 A 50,0 A 0 B 20,0 B 30,0 A 
G3  20,0 B 10,0 B 10,0 AB 40,0 A 50,0 A 

G1  60,0 A 60,0 A 30,0 A 50,0 A 60,0 A 
G2 2 30,0 B 20,0 B 10,0 B 20,0 B 10,0 B 
G3  20,0 C 20,0 B 10,0 B 0 C 40,0 A 

G1  50,0 A 40,0 A 20,0 A 50,0 A 70,0 A 
G2 3 10,0 B 0 B 0 B 20,0 B 30,0 B 
G3  0 B 0 B 0 B 0 C 10,0 C 

G1  50,0 A 10,0 A 20,0 A 30,0 A 60,0 A 
G2 4 0 B 0 A 30,0 A 0 B 20,0 B 
G3  0 B 0 A 0 A 0 B 0 C 

G1  10,0 AB 10,0 A 0 A 0 A 20,0 A 
G2 5 20,0 A 10,0 A 10,0 A 0 A 0 B 
G3  0 B 0 A 0 A 0 A 20,0 A 

G1 Média 46 A 36 A 18 A 38 A 52 A 
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Letras iguais maiúsculas na mesma coluna, os tratamentos não diferem entre si, segundo o Teste Exato 
de Fisher (p < 0,05%). Fonte: elaborado pelos pesquisadores.  
 

 

No presente estudo, a média de resposta dos animais após o procedimento de 

mochação com relação a alteração de cabeça variou de 8% a 46%, enquanto que para 

o movimento de cauda variou de 18% a 52%. Estes valores foram menores quando 

comparadosaos descritos por Amaral et al., (2018) que analisaram os mesmos 

parâmetros comportamentais em bezerros submetidos à descorna com uso de 

anestesia local, associada ao flunixinmeglumine e xilazina; os dados obtidos pelos 

autores apontam  que em 70% a 90% dos animais houve alteração de cabeça e em 

20% a 70% houve movimento de cauda.  

Este resultado sugere que o método de descorna é um procedimento mais 

invasivo que a mochação, porém, ambos afetam o bem-estar do animal,sendo por isso, 

recomendado o uso de fármacos para o controle da dor.  

Houve diferença significativa para alteração de cabeça ao longo dos tempos 

observados. Ogrupo 3, com a aplicação intramuscular de flunixinmeglumine, obteve as 

menores médias, com apenas 8% dos bezerros apresentando a cabeça baixa. Este 

resultado pode ser explicado pela característica farmacológica deste anti-inflamatório, já 

que o flunixinmeglumine é um anti-inflamatório não esteroidal inibidor não seletivo das 

cicloxigenases, com grande ação analgésica e anti-inflamatória, sendo indicado em 

bovinos para afecções musculoesqueléticas agudas(SPINOSA, GÓRNIAK & 

BERNARDI, 2017), como no caso do procedimento realizado nos animais do estudo. 

Os animais que receberam flunixinmeglumine também apresentaram menor 

porcentagem de movimento de cabeça (6%), porém, a partir do tempo 5(48 horas após 

o procedimento) os 3 tratamentos apresentaram-se iguais estatisticamente. Este 

resultado pode ser explicado pelo período hábil do anestésico local e anti-inflamatório, 

que varia de 4-8h para o flunixin meglumine e 2h para o cetoprofeno e lidocaína, 

segundo a ANVISA (2014). 

Os animais do G1,nos quaisfoi  utilizado apenas o bloqueio perineural com a 

aplicação de lidocaína 2%, apresentaram as maiores médias de alterações 

comportamentais dos tratamentos analisados, sendoobservado que 18%  esfregaram a 

cabeça, 38% abanaram a orelha e 52% dos animais  movimentaram a cauda, diferindo-

G2 Média 22 B 14 B 10 A 12 B 18 B 
G3 Média 8 B 6 B 4 A 8 B 24 B 
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se significativamente do grupos que utilizaram a associação de lidocaína e anti-

inflamatórios. A lidocaína é um potente anestésico local que dessensibiliza a área 

aplicada por até duas horas, porém, não possui efeito analgésicosistêmico quando 

aplicado pela técnica do bloqueio do ramo cornual do nervo zigomáticotemporal em 

bovinos (GONZAGA, 2016). 

Estes resultados demonstram quea aplicação do anestésico local é relativamente 

fácil, uma vez que não exige o uso de equipamentos sofisticados e requer apenas o 

conhecimento básico sobre anatomia topográfica da área que será insensibilizada e a 

farmacologia do anestésico utilizado (KAHN, 2013).De acordo com Stafford&Mellor 

(2005), a associação de anestesia local com anti-inflamatório é mais efetiva no controle 

da dor aguda, durante e após descornade bezerros, proporcionando-lhes melhor 

recuperação.  

Os comportamentos de postura, ingestão de água, autolimpeza e interação, são 

sinais relacionados à ausência de dor nestes animais e também foram avaliados no 

presente trabalho. 

O resultado dos parâmetros de postura, interação, limpeza e ingestão de água, 

nos tempos após mochação, estão representados na Tabela 4. 

Tabela 4:Frequência de bezerros tratados com bloqueio anestésico do ramo cornual do nervo zigomático 
temporal (G1), bloqueio anestésico e administração intramuscular de cetoprofeno (G2) e bloqueio 
anestésico e administração intramuscular de flunixinmeglumine (G3),que apresentaram postura em pé, 
interação com outros animais, autolimpeza e ingestão de água, após o procedimento de mochação. 
 

 
Tratamento 

Tempo 
Postura 

(%) 
Interação 

(%) 
Limpeza 

(%) 

 
Ingestão de 

água 
(%) 

G1  0 B 50,0 A 30,0 A 0 C 

G2 1 70,0 A 40,0 A 30,0 A 20,0 B 

G3  80,0 A 50,0 A 50,0 A 40,0 A 

G1  100 A 40,0 C 80,0 A 40,0 A 

G2 2 90,0 A 80,0 B 60,0 B 70,0 A 

G3  100,0 A 100,0 A 70,0 B 50,0 A 

G1  90,0 A 90,0 A 40,0 B 90,0 A 

G2 3 100,0 A 100,0 A 40,0 B 80,0 A 

G3  90,0 A 90,0 A 90,0 A 80,0 A 

G1  80,0 A 60,0 B 50,0 B 90,0 A 

G2 4 70,0 A 80,0 A 80,0 A 80,0 B 

G3  80,0 A 90,0 A 90,0 A 100,0 A 

G1  70,0 B 60,0 B 60,0 B 70,0 B 

G2 5 100,0 A 90,0 A 100,0 A 100,0 A 

G3  100,0 A 90,0 A 100,0 A 100,0 A 

G1 Média 68 B 60 B 52 B 58 A 
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Letras iguais maiúsculas na mesma coluna, os tratamentos não diferem entre si, segundo o Teste Exato 
de Fisher (p < 0,05%). Fonte: elaborado pelos pesquisadores. 
 

Independente dos tratamentos aplicados, foram observadas menores frequências 

de limpeza e ingestão de água nos animais até o tempo 2 (24 horas após).Esses valores 

são possíveis indicativos que os animais ainda apresentavamincômodo devido ao 

procedimento,já que apenas 40% dos animais ingeriram água 2 horas após a 

mochação. Segundo Oliveira et al, (2016), o consumo de água por bovinos pode ser 

influenciado por fatores intrínsecos e extrínseco, sendo o estresse e a dor os principais 

fatores limitantes para a ingestão hídrica.  

Ao longo do tempo, observou-se que as frequências dos parâmetros 

comportamentais aumentaram a partir de 32 horas (T3), com a utilização dos anti-

inflamatórios (G2 e G3). No entanto,nenhum dos dois tratamentos se mostrou melhor 

que o outro, reforçando que a administração desses fármacos atenua a dor em 

decorrência da lesão tecidual e da resposta inflamatória que os animais sentem no 

período pós mochação. Este resultado corrobora com o relatado por Stewart et al,(2009) 

pois estes autores verificaram que o controle da dor em bezerros descornados com ferro 

quente foi mais efetivo com o uso da aplicação de anestésico local combinado com anti-

inflamatório. 

Neste estudo foi observado que o G2 (lidocaína + cetoprofeno) e G3 (lidocaína + 

flunixinmeglumine) apresentaram maiores médias comportamentais que o grupo G1 

(lidocaína),já que dois dias após o procedimento (T5) os grupos que utilizaram a 

associação com anti-inflamatório forampromovidos e apresentaram melhor interação, 

ingeriram água, mantiveram-se limpos e em pé. 

Milliganet al, (2004) apontam que utilização do anti-inflamatório não esterioidal 

cetoprofeno, associado à lidocaína na descorna de bezerros com ferro quente, reduziu 

significativamente os níveis de cortisol sérico quando comparados com o grupo controle 

apenas com anestesia local, demonstrando que a redução dos níveis desse hormônio 

proporcionou aumento na ingestão de água, interação com outros animais e 

autolimpeza. A mesma melhoria foi observada por Amaral et al, (2018), em que o 

protocolo com flunixinmeglumine associado à sedativo e anestesia local, potencializou e 

prolongou o controle da dor contribuindona melhoria da condição clínica dos animais 

deste grupo que apresentaram maior ingestão de água, autolimpeza e interação.   

G2 Média 86 A 78 AB 62 AB 70 A 

G3 Média 90 A 84 A 80 A 74 A 
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Segundo Amaral et al, (2018), no Brasil o controle da dor em bezerros 

submetidos ao procedimento de descorna continua sendo um desafio, não sendo muito 

diferente do procedimento de mochação, observando que a campo muitas vezes são 

negligenciado o uso de anestesia e analgesia.  

Estes autores também destacam a importância de compreender que o medo e o 

estresse influenciam diretamente no desempenho dos animais de produção. De acordo 

com Pireset al,(2010) para o bem-estar dos animais, saber diferenciar o comportamento 

anormal do comportamentonormal é fundamental no sistema de criação. Sendo assim, 

as análises de parâmetros fisiológicos e comportamentais são de extrema importância 

para estabelecer um diagnóstico de bem-estar ligado à produção, sanidade, manejo e 

nutrição. 

 

5- CONCLUSÕES 

Nas condições em que o presente estudo foi realizado, concluiu-se que o uso da 

lidocaínapara o bloqueio cornualem associaçãocom o flunixinmeglumine e cetoprofeno 

foi mais eficiente que o uso isolado da lidocaína no bloqueio anestésico,no momento da 

mochação, com menores frequências para vocalização e movimento de membros. 

Estas associações também contribuíram para a diminuição de movimento e 

alteração de cabeça, abanar a orelha e movimento de cauda em até 48 horas após o 

procedimento. O uso da associação destes fármacos possibilitou também maior 

atividade desses animais, favorecendo maior ingestão de água, apostura, a interação e 

autolimpeza. Conclui-se,portanto, quea associação de anti-inflamatórios com o 

anestésico local resultou em maior controle da dor,fator que promoveubem-estaraos 

animais do estudo.  
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EFICÁCIA in vitroDO EXTRATO E SEIVA DAS FOLHAS DEJatropha multifida NO 

CONTROLE DEMalassezia pachydermatis CAUSADORA DE OTITE EXTERNA 

CANINA 

Acadêmicos: Paloma Flávia Florêncio Santiago e Wander Glayson Pereira Barbosa 
Orientador: Prof. D. Sc. Rogério Oliva Carvalho 

RESUMO 

A otite externa canina é uma doença que acomete o conduto auditivo externo dos cães, 
possuindo grande incidência na clínica veterinária, acometendo entre 5 a 20% da 
população canina. Animais com orelhas pendulares são os mais predispostos a 
apresentarem a doença, pois, devido a esse formato, ocorre aumento de umidade e 
temperatura do conduto auditivo. Os sinais clínicos podem ser observados no exame 
físico do animal, como balançar de cabeça constantemente, além da presença de 
exsudato de cor amarronzada nos condutos auditivos com odor fétido. O diagnóstico é 
baseado em sinais clínicos, podendo também ser realizados exames complementares 
para identificação do agente. O tratamento irá depender da cronicidade da doença, uma 
vez que a doença crônica é difícil de ser tratada. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a eficácia do extrato das folhas e seiva de Jatropha multifida, no controle de 
Malassezia pachydermatis. Foram utilizadas diferentes concentraçõesdo extrato sendo 
5% (50 mg/ml), 10% (100 mg/ml), 20% (200 mg/ml) e 40% (400 mg/ml), e da seiva 5% 
(0,005 mg/ml), 10% (1 mg/ml), 20% (2 mg/ml), 40% (4 mg/ml), 60% (6 mg/ml), 80% (8 
mg/ml), usando também seiva bruta (sem diluição). Os testes foram realizados em 
placas de petri com ágar Saboraund dextrose sólido contendo Malassezia 
pachydermatis. Os resultados mostraram que o extrato e seiva das folhas de J. multifida 
nas concentrações testadas não possuem ação antifúngica. Dessa forma, 
sãonecessários novos estudos com outras partes da planta para verificar a atividade 
antifúngica.  

 

PALAVRAS-CHAVE:atividadeantifúngica;conduto auditivo; inflamação.  

LINHA DE PESQUISA 4: Patologia, Parasitologia e Microbiologia Veterinária: Patologia 
das doenças infecciosas dos animais.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A otite externa é a inflamação do canal auditivo externo modificando o ambiente 

normal do ouvido. Na clínica médica, a patologia é de grande incidência dentre as 

doenças otológicas (MAGALHAES, MORAES, DRESCH & KATAOKA, 2017). Segundo 

CAMILO, TRAVASSOS & LIMA (2013), a afecção acomete 5-20% da população canina, 

sendo mais pré-dispostas as raças Cocker Spaniel, Pastor dos pirineus, Poodle e 

Labradores (SILVA, 2014), os quais possuem orelhas pendulares, condutos auditivos 

que apresentam estenose e excesso de pelo. Ainda não se sabe se esses fatores são 

capazes de desenvolver a otite, uma vez que outros animais que não apresentam tal 
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morfologia também desenvolvem a afecção. Orelhas pendentes influenciam diretamente 

na ventilação auricular, favorecendo o aumento de temperatura e umidade, o que 

propicia a ocorrência de otite externa nos cães (ALMEIDA, 2014). 

A microbiota da orelha dos cães é composta por fungos da espécie Malassezia 

pachydermatis. Esses agentes sofrem alteração quando ocorre modificação na 

temperatura e na umidade do tecido auricular, crescendo de forma intensa, causando a 

otite externa (MOURA et al, 2010). 

Os animais com a doença podem manifestar no conduto auditivo sinais clínicos 

como eritematosa-ceruminosa, às vezes pruriginosas, desenvolvendo dor e o balançar 

constante da cabeça, podendo se apresentar bilaterais (MELCHERT, JEFERY e 

GIUFFRIDA, 2011), apresentando, também, exsudado marrom-escuro a negro, bem 

característico do micro-organismo (NASCENTE et al, 2010).  

O tratamento é, na maioria das vezes, feito sem protocolo anestésico, realizando 

a limpeza do conduto auditivo com ceruminolíticos — exceto para animais que 

apresentam perfuração de tímpano —, juntamente com o controle de fatores que 

desencadeiam a doença, afim de reduzir a inflamação e tratar inicialmente infecções. As 

medicações indicadas são de uso tópico, sendo administrado glicocorticoides 

associados a antifúngicos e antibiótico. Para pacientes com otite crônica, podem ser 

indicados procedimentos cirúrgicos quando o tratamento clínico não possui resultados 

positivos (LUSA & AMARAL, 2010). 

Os antifúngicos têm apresentando grande dificuldade de seu uso na clínica, uma 

vez que foram encontrados resultados sobre a ineficácia do seu uso no controle de 

doenças fúngicas, sendo necessário isolamento do agente e testes para reconhecer 

fungicidas eficazes (CASTRO et al, 2006). 

O uso medicinal de plantas para terapia de patologias foi descoberto para tratar 

inúmeras enfermidades dos animais, tendo como importância a saúde pública (BARROS 

et al, 2016).  A planta Jatropha multifida,da família Euphorbiaceae, é um arbusto que 

possui folhas digitiformes e flores vermelhas (CAMARGOS & VIEIRA, 2009), é originária 

da América central, onde é muito usada no fechamento de feridas. Suas folhas servem 

para produção de um extrato, o qual é aplicado topicamente em ferimentos (BARROS et 

al, 2016). A planta já foi objeto de estudo, identificando sua ação antifúngica contra 

fungos do gênero Cândida (HIROTAet al, 2010).  
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Levando em consideração a alta incidência da patologia na clínica médica 

veterinária e sua cronicidade, o presente trabalho teve como objetivo estabelecer a 

eficácia do uso do extrato e seiva das folhasde Jatropha multifida no controlein vitro de 

fungos da espécie M. pachydermatis. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 OTITE EXTERNA  

 A otite externa canina é definida como inflamação do canal auditivo externo, 

localizada desde o pavilhão auditivo até a membrana timpânica. É uma afecção muito 

frequente em consultas veterinárias, representando cerca de 5 a 12 % de casos, sendo 

os cães os mais acometidos pela doença (GREGÓRIO, 2013). 

A evolução da doença pode causar otite média, podendo ainda evoluir para otite 

interna, causando graves sintomas ao animal como perda de equilíbrio e surdez. Devido 

ao prurido, o aparecimento de otohematoma pode acontecer, sendo necessário 

tratamento cirúrgico (YAMAMOTO,COLINO, LEAL & BABO-TERRA, 2010).  

Pode serclassificada em aguda ou crônica, considerando-se crônica a otite que 

tem período de duração acima de um mês (GREGÓRIO, 2013). 

2.2 FATORES PREDISPONENTES  

Acomete animais de qualquer sexo, raça e idade (MARQUES, 2010). Porém, 

animais entre 5 e 8 anos são os mais acometidos pela enfermidade (GREGÓRIO, 

2013).  

Existem raças predispostas como Bassethound, Dachshund, Cocker Spaniel, 

Shihtzu, Setter inglês, Caniche, Pastor Alemão, Collie, Pastor de Shetland, Jack Russell 

terrier, Silkyterrier, Terrier Australiano, Springer spaniel, Terranova e SharPei. A maioria 

das raças acometidas possuem orelhas pendentes com grande quantidade de pelos no 

conduto auditivo, o que reduz a circulação do ar (GREGÓRIO, 2013). Tais 

características ocasionam elevações de temperatura e umidade, fazendo com que o 

conduto auditivo fique mais favorável ao crescimento dos agentes causadores da 

doença (MARQUES, 2010).Outra característica é o excesso de sebo (lipídeos), 

provindas de glândulas sebáceas do folículo piloso, podendo exercer influência sobre o 

desenvolvimento da doença (ALMEIDA, 2014). 

2.3 FATORES PRIMÁRIOS  



29

8 

 

 São considerados fatores primários agentes que são capazes de causar 

inflamação em orelhas saudáveis. A hipersensibilidade pode causar frequentemente 

otite crônica em cães atópicos (50% a 80%), sendo em casos de atopia observado otite 

externa bilateral (LUSA & AMARAL, 2010). 

Ácaros como Otodectescynotis predispõem a ocorrência da doença nos cães (5% 

a 10%), sendo mais comum infestações do parasita em até um ano, gerando 

quantidades significativas de ceras seca e marrom escura (LUSA &AMARAL, 2010).  

Outros fatores que levam à ocorrência da doença são: conformação auricular, 

traumas, excesso de umidade, excesso de pelos, doenças obstrutivas do conduto 

auditivo como pólipos e neoplasias (ALMEIDA, 2014), ectoparasitas, corpos estranhos, 

desordens de ceratinização (aumento na produção de cerúmen) e distúrbios 

imunomediados (NASCENTE, 2010).  

2.4 FATORES PERPETUANTES 

 Os fatores perpetuantes são considerados os que mais provocam frustração no 

tratamento de otite de alguns animais, gerando alta taxa de cronicidade (GREGÓRIO, 

2013).Em se tratando de tais fatores, temos bactérias e fungosque estão presentes nas 

orelhas dos cães, sendo considerados agentes oportunistas que se tornam agentes 

patogênicos. Umidade e elevações de temperaturas fazem com que os fungos e 

bactérias se multipliquem agravando ainda mais a doença, tornando a cura um pouco 

mais complicada (ALMEIDA, 2014).  

 Os principais agentes causadores de infecções bacterianas são: Staphylococcus 

intermedius, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium spp, e 

Escherichia coli. Quanto aos agentes fúngicos, temos em destaque e com grande 

frequência o fungo Malassezia pachydermatis sendo considerado o agente etiológico 

mais encontrado na doença (BARBOSA, SANTIAGO & PAULA, 2018). 

2.4.1 MALASSEZIA PACHYDERMATIS  

M. pachydermatis é um micro-organismo comensal que se torna agente 

patogênico quando se multiplica exacerbadamente (WEILER, 2012). É uma levedura 

zoofílica (LEITE, 2008), saprofítica não micelial, lipofílica, geralmente detectada em 

condutos auditivos de várias espécies animais (MELCHERT, JEFERY e GIUFFRIDA, 

2011), assim como na pele de humanos (LEITE, 2008).  
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Para sua cultura, a amostra é semeada em ágar Saboraund acrescido com 

cloranfenicol e cicloexamida (WEILER, 2012), sendo incubados por 15 dias em 

temperatura de25º C ou dois a seis dias em temperaturas de 37º C (NOBRE et al, 

1998), com crescimento em temperatura máxima de 41º C (LEITE, 2008). A espécie de 

M. pachydermatis é sensível ao frio, sendo que em temperatura de 4º C, por três meses, 

os fungos se tornam inviáveis (WEILER, 2012).   

Esses micro-organismos não precisam de lipídeos para o seu crescimento, 

porém, quando adicionado lipídeos ao meio de cultura, o fungo apresenta um 

crescimento exacerbado. Para melhor crescimento, ele deve estar em aerobiose, uma 

vez que não cresce bem em ambientes anaeróbicos (MCVEY, KENNEDY e 

CHENGAPPA, 2016).  

São conhecidas como positivos para M. pachydermatis,as culturas que 

apresentam morfologia macroscópica e microscópica (BAPTISTA, REIS, TEIXEIRA & 

MOURA,2010). Na macroscópica apresenta colônia com aspecto fosco/opacas, 

apresentando coloração amarelo creme passando a marrom alaranjado, textura macia e 

friável as vezes gordurosas, tendo como medida de 5mm de diâmetro quando isoladas a 

32ºC. Na microscopia, apresenta células ovais pequenas ou com gemulação unipolar 

medindo 2mm-2,5mm x 4mm-5mm (MARASCHIN et al, 2008; NOBRE, et al, 1998). 

2.5 CONFORMAÇÃO AURICULAR  

 A doença está frequentemente associada a raças que apresentam morfologia 

pendular do pavilhão auricular, estenose e excesso de pelos no conduto auditivo. Esses 

fatores predispõem ao início da doença, porém é necessário lembrar que cães que não 

apresentam tal morfologia podem também ser afetados. O formato pendular do pavilhão 

auricular faz com que o ocorra aumento da umidade e temperatura ocasionado pela 

baixa ventilação auricular, favorecendo a ocorrência da doença. (ALMEIDA, 2014). 

2.6 PATOGENIA  

 Elevações na produção de cerúmen provocam a ação de fatores primários que 

são responsáveis por gerar hiperplasia epidérmica e ceruminosa, juntamente com 

queratinização exagerada dos folículos pilosos (GREGÓRIO, 2013). 

A doença se inicia com resposta inflamatória, sendo as células mais encontradas 

os linfócitos, os plasmócitos e os histiócitos. Tal resposta encontrada promove a 
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multiplicação de fungos e bactérias comumente encontrados na microbiota auditiva. 

Após sua multiplicação, esses agentes se tornam patogênicos (GREGÓRIO, 2013). 

Quando não tratada, a doença se torna crônica, sendo caracterizada por 

hiperplasia exacerbada, podendo chegar a seis vezes mais do que o tamanho de uma 

epiderme saudável. As bactérias e os fungos se proliferam facilmente quando existem 

elevações de temperatura e umidade (GREGÓRIO, 2013). 

 

2.7 SINAIS CLÍNICOS 

As otites são classificadas em agudas, manifestando alterações clínicas por sete 

dias; subagudas, manifestando alterações clinicas de sete a 30 dias e crônicas, quando 

os sinais clínicos perduram por mais de 30 dias (GREGÓRIO, 2013).  

Os sinais clínicos mais encontrados durante o exame físico realizado pelo médico 

veterinário são: eritema, edema, descamação do epitélio, crostas, alopecia local, 

alteração no posicionamento da cabeça, prurido e dor à palpação da cartilagem dos 

ouvidos (NASCENTE, 2010), balançar de cabeça, descargas auriculares (exsudato) 

fétidas, agressividade (devido a dor). Pode, ainda, estar presente no conduto adutivo, 

erosões e úlceras (LINZMEIER, 2009). Quando a doença atinge sua fase crônica, 

ocorrem complicações tais como: estenose do conduto auditivo podendo progredir para 

uma calcificação (GREGÓRIO, 2013). 

2.8 DIAGNÓSTICO  

O primeiro passo para um bom diagnóstico é a coleta de dados como idade, raça 

e o histórico do paciente, o que ajuda o médico veterinário a estabelecer possíveis 

diagnósticos diferencias (BREIA, 2017). O histórico do paciente não deve ser 

menosprezado quando se examina um caso de otite externa, principalmente em 

situações de cronicidade (SAMPAIO, 2014).  

A identificação da causa primária da doença é o ponto chave para um resultado 

favorável ao tratamento, podendo ser realizados exames macroscópicos e 

microscópicos (BARBORA, SANTIAGO & PAULA, 2018).  

Como exame macroscópico, a inspeção e a palpação daorelha externa e das 

cartilagens deverão ser o princípio da avaliação (BREIA, 2017). Como exame 

complementar, a otoscopia pode ser realizada, a qualapresenta grau de inflamação, 
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estenose, alterações proliferativas, presença de secreção e corpos estranhos, 

ectoparasitas e integridade de membrana timpânica (LINZMEIER et al., 2009).   

Já com a microscopia, verifica-se a presença de ovos e ácaros de sarna 

otodécica e demodécica. Na citologia, a presença de bactérias, leveduras, hifas, 

cerúmen, leucócitos e células neoplásicas podem ser observadas (LINZMEIER et al, 

2009).   

O antibiograma é o teste utilizado quando se tem suspeita de resistência de dos 

agentes aos fármacos já usados. Em presença de otites crônicas, deve-se ainda realizar 

exames de imagem como a radiografia, afim de observar se existe algum tipo de lesão 

na membrana timpânica (LUSA e AMARAL, 2010).   

 

2.9 TRATAMENTO  

Ao início do tratamento, é realizada limpeza do pavilhão auricular com 

ceruminolíticos, retirando o excesso de cerúmen e possibilitando uma melhor eficácia no 

tratamento tópico (CAMILO, TRAVASSOS & LIMA, 2013), exceto em pacientes que 

possuem perfuração de tímpano (LUSA & AMARAL, 2010). Não se deve realizar a 

limpeza do conduto auditivo com cotonetes, pois eles podem compactar resíduos e 

ocasionar a perfuração da membrana timpânica (MUELLER, 2009). 

O tratamento clínico é realizado com princípios ativos, como antimicóticos, 

antibacterianos e anti-inflamatórios, podendo ainda conter anestésicos locais 

(GREGÓRIO, 2013). Tais medicações reduzem o prurido, a inflamação e o exsudato 

(LUSA & AMARAL 2010), aliviando também a dor das orelhas (GREGÓRIO, 2013). 

Terapias incorretas resultam em custos elevados para os tutores, além de não 

possuirum prognóstico favorável (MEGID, FREITAS, MULLER e COSTA, 1990). Dessa 

forma, o diálogo com o proprietário, levando ao seu entendimento sobre a forma de 

aplicação do medicamento tópico, deve ser realizado detalhadamente, para um 

prognóstico favorável da doença (GREGÓRIO, 2013). Em casos crônicos da doença, é 

importante realizar o teste de antibiograma, afim de eleger os princípios ativos mais 

eficazes contra os agentes (GREGÓRIO, 2013). 

Uma vez que o tratamento tópico não foi eficaz, pode ser iniciado o tratamento 

sistêmico. Porém, esse tipo de tratamento não é muito realizado, pois medicamentos 

administrados pela via tópica são muito mais eficazes do que medicamentos 

administrados pela via sistêmica. Contudo, nesses casos, os antibióticos, anti-

inflamatórios, antimicóticos e antiparasitários só devem ser administrados de acordo 
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com os resultados dos exames citológicos e com a apresentação clínica da doença 

(GREGÓRIO, 2013). 

Em casos de otite externa em que existam alterações patológicas que não 

respondem ao tratamento tópico e sistêmico, pode ser necessário intervenção cirúrgica, 

afim de promover drenagem e ventilação ao conduto auditivo (MUELLER, 2009) O 

tratamento cirúrgico é indicado em pacientes com hiperplasia do epitélio do canal 

auditivo ou em casos de lesões neoplásicas pequenas, otite hiperplásica irreversível, 

traumatismo grave, neoplasias ou, até mesmo, otite externa crônica. A técnica cirúrgica 

usada é a ablação do canal auditivo lateral, que visa salvá-lo, retirando totalmente a 

cartilagem do epitélio (LUSA & AMARAL, 2010). 

 

2.10 PROGNÓSTICO 

Em casos agudos da doença, o prognóstico é favorável quando o médico 

veterinário diagnostica a causa primária e faz o tratamento correto, obtendo cura em até 

quatro semanas. Caso a doença tenha fatores predisponentes ou perpetuantes, o 

prognóstico se torna reservado (MUELLER, 2009; VETS, 2018) 

 

2.11. PREVENÇÃO 

A prevenção da doença é de total responsabilidade do tutor. A limpeza do 

conduto auditivo externo e das orelhas dos animais deve ser realizada. É importante, 

também, tratar doenças que acometam a garganta, uma vez que podem agredir o 

ouvido externo, ocasionando infecções. Deve-se, além disso, levantar as orelhas dos 

animais que possuem orelhas pendulares para favorecer circulação de ar. Caso o 

animal sofra de alguma atopia, deve-se fornecer ao animal uma dieta específica, o que 

irá reduzir as crises alérgicas. Além disso, todos os animais devem ser acompanhados 

por médicos veterinários, afim de evitar esta e outras doenças associadas (SCHEER, 

2006).  

 

 2.12 RESISTÊNCIA A MEDICAMENTOS 

O uso de drogas indiscriminado, favoreceu o desenvolvimento de resistência de 

muitos microorganismos, gerando problemas no tratamento (FOLADUN et al, 2014).  
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 Assim, é necessário que se busque por métodos alternativos para o controle de 

doenças. Várias são as plantas que possuem poder fungicida, devendo ser estudadas 

com o intuito de utilização para a síntese de novos fungicidas (GARCIA et al, 2012).  

2.13 EFICÁCIA DE PLANTAS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS 

 Há muitos anos, os seres humanos utilizam os recursos da flora na terapia de 

diversas doenças (TUROLLA & NASCIMENTO, 2006). O uso medicinal de plantas para 

terapia de patologias foi descoberto para tratar inúmeras enfermidades dos animais 

(BARROS et al, 2016).    

Apesar de várias plantas serem usadas no tratamento de doenças, isso tem sido 

praticado sem acompanhamento de um médico, o que representa um perigo na 

população. Plantas usadas juntamente com medicamentos laboratoriais podem gerar 

efeitos adversos, o que leva problemas aos organismos vivos. Dessa forma, a utilização 

de plantas medicinais deve ser acompanhada por médicos, sendo a população alertada 

sobre os riscos em relação à toxicidade, a interações medicamentosas e a melhores 

vias de administração (ZENI, PARISOTTO, MATTOS & HELENA, 2016).  

Alguns estudos realizados com extrato bruto ou óleo essencial, coletados de 

plantas medicinas, têm mostrado que eles são eficazes no controle de fitopatógenos, 

possuindo ação fungitóxica, inibindo o crescimento micelial e a germinação de esporos 

(SCHWAN-ESTRADA, STANGARLIN & CRUZ, sd).  

2.14 JATROPHA MULTIFIDA 

Jatropha multifida,popularmente conhecida como flor-de-coral, coral, coral dos 

jardins, flor-de-sangue, possui folha de dez a 20 cm de largura sendo dividida em 

segmentos estreitos e longos, possuindo extremidades lisas ou dentadas. Apresenta 

flores pequenas de coloração vermelho vivo, dando origem a frutos amarelos contendo 

três sementes (HIROTA, 2011), liberando uma seiva de cor leitosa ou incolor (BUCH, 

ARANTES e CAMPELO, 2008).  

Pertencente ao gênero Jatropha, família Euphorbiaceae(HIROTA et al, 2011), é 

polivalente esuporta a seca, possuindo ciclo de vida extenso. É tropical, podendo se 

desenvolver em locais com baixa ou alta precipitação, tanto em fazendas quantoem 

locais exposição cultural e venda comercial. É uma espécie silvestre não alimentar que 

cresce ao redor da ilha de Maurícias. São plantas importantes na produção de biodiesel, 
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porém não são usadas apenas para isso. Estudos têm se interessado por princípios 

ativos da espécie no controle de microorganismos patogênicos, como possibilidade de 

terapia para agentes resistentes a diversos fármacos. Além disso, é comumente 

cultivada em países africanos e asiáticos, sendo utilizada como antissépticos 

(RAMPADARATH, PUCHOOA&RANGHOO-SANMUKHIYA, 2014). 

Raízes, caules, folhas e sementes da planta têm sido usados na medicina popular 

africana no tratamento de gonorreia, febre (FOLADUN et al, 2014), fechamento de 

feridas cutâneas por pessoas principalmente da área rural, com o intuito de acelerar o 

processo cicatricial (CAMARGOS & VIERA, 2009). Além disso, a planta possui eficácia 

do seu uso contra fungos do gênero Cândida e bactérias como Bacillussubtilise 

Staphylococcus aureus(HIROTA et al, 2010).  

 Apesar de serem usadas para fins terapêuticas, as suas sementes são tóxicas 

por possuírem composição de alcaloides, glicosídeos e to-xialbuminas. A toxicidade 

causa dores abdominais, náuseas, vômitos e diarreias quando ingeridas em excesso 

(CAMARGOS e VIEIRA, 2009) 

3. METODOLOGIA  

A pesquisa foi conduzida no laboratório de microbiologia do Hospital Escola 

Veterinário da Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX em Matipó – MG.  

3.1 OBTENÇÃO DO FUNGO MALASSEZIA PACHYDERMATIS  

A amostra foi coletada com swab estéril no conduto auditivo de um cão positivo 

para otite externa, atendido no Hospital Escola Gardingo.   

O swab com a amostra foi repicado em placas de petri, contendo ágar Saboraund 

Dextrose. Após o repique, foi adicionado azeite de oliva (seis gotas em diferentes pontos 

da placa) para enriquecimento do ágar. As placas foram armazenadas em temperatura 

ambiente. O fungo foi repicado várias vezes, afim de obter o isolamento  

3.2 PREPARO E DILUIÇÃO DO EXTRATO DE JATROPHA MULTIFIDA 

A coleta de folhas de J. multifida foi feitana cidade de Divino-MG às 08:00 horas. 

As folhas permaneceram à sombra até a secagem. Após a secagem, as folhas foram 

trituradas, colocadas em um recipiente com álcool 70% na proporção de 1:1 por cinco 

dias. Após esse período, o extrato foi peneirado, afim de refinar a solução, seguido de 
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evaporação do conteúdo alcoólico em banho-maria em uma temperatura de 45ºC 

durante três dias.  

 Após a evaporação do álcool, o extrato foi diluído nas concentrações de: 5% (50 

mg/ml), 10% (100 mg/ml), 20% (200 mg/ml) e 40% (400 mg/ml).  

3.4 OBTENÇÃO E DILUIÇÃO DASEIVA DE JATROPHA MULTIFIDA 

A coleta da seiva de Jatropha multifida foi feita na cidade de Matipó - MG, às 17:00 

horas. Foi coletado em tubo falcon de 50 ml, de seiva das folhas da planta, sendo 

posteriormente diluída nas concentrações de: 1% (0,001mg/ml), 5% (0,005 mg/ml), 10% 

(1 mg/ml), 20% (2 mg/ml), 40% (4 mg/ml), 60% (6 mg/ml), 80% (8 mg/ml), sendo usado 

também seiva bruta (sem diluição).  

3.5 ENSAIO EXPERIMENTAL 

Foram preparadas 26 placas de petri contendo ágar Saboraund Dextrose, sendo 

feito três orifícios de 5 mm de diâmetro em cada placa, sendo duas placas para cada 

grupo tratado, duas placas para grupos de controle positivo —Clotrimazol 1g/ml 

(Aurivet® - Vetnil)— e duas placas para controle negativo (água). O fungo foi diluído em 

solução salina e repicado em todas as placas. Posteriormente, foram adicionados 40µl 

das concentrações em cada orifício nos grupos tratados, uma gota de Clotrimazol 

(Aurivet® - Vetnil) para controle positivo e 40µl de H2O para controle negativo (água).  

As placas permaneceram em temperatura ambiente e foram avaliadas após 24 

horas, medindo o tamanho do halo de inibição em milímetros.   

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O resultado da avaliação microscópica da lâmina com fungos coletados da orelha 

do animal confirmou a presença de M. pachydermatis. (FIGURA 1)  
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Figura 6. Fungo Malassezia pachydermatis fixado com corante panótico, em microscópio óptico.na 

objetiva de 100x. 

Os testes realizados com extrato de folhas e seiva de J.  multifida,tratados em 

placas de petri contendo M. pachydermatis não apresentaram nenhuma resposta 

antifúngica, não apresentando halo de inibição (FIGURAS 2 e 3).  

  

Figura 7. Placas contendo M. pachydermatis submetidas aos tratamentos com extrato das folhas de J. 

multifida. 1. Concentração de 5% (50mg/ml). 2. Concentração de 10% (100mg/ml). 3. Concentração de 

20% (200mg/ml). 4. Concentração de 40% (400mg/ml). 5. Placa controle contendo água. 
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Figura 8. Placas contendoM. pachydermatissubmetidas aos tratamentos com extrato das folhas deJ. 

multifida. 1.Concentração de 1% (0,001mg\ml). 2. Concentração de 5% (0,005mg/ml). 3. Concentração de 

10% (1mg\ml). 4. Concentração de 20% (2 mg\ml). 5. Concentração de 40% (4mg/ml). 6. Concentração 

de 60% (6mg\ml). 7. Concentração de 80% (8mg\ml). 8. Concentração de 100% (seiva bruta). 9. Placa 

controle contendo agua.  

No grupo controle positivo tratados com Clotrimazol, foramobservados halos de 

inibição 31 e 32 mm de diâmetro. (FIGURA 4).  

 

Figura 9. Placas com Malassezia pachydermatis tratados com clotrimazol. 

Os resultados se mostraram ineficazes provavelmente pelo fato do extrato bruto 

em folhas das plantas ser menor do que no caule e naraiz. O transporte da seiva bruta 

acontece no solo, ocasionando uma pressão na raiz, empurrando seiva para cima. A 
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pressão exercida não é suficiente para que a seiva atinja as folhas. As plantas 

vasculares apresentam elevada concentração de água nas folhas, sendo de extrema 

importância no processo de transpiração. Com isso, a seiva fica sob tensão nas partes 

inferiores da planta, estando mais concentradas no caule e naraiz. Além disso, no caule 

e na raiz, há menor potencial de água, uma vez que são constituintes que não 

transpiram (KERBAUY, 2008).  

Segundo Mioduski (sd), fatores externos podem influenciar na ausência ou na 

diminuição de concentração de metabólitos secundários bioativos, como por exemplo: 

grau de umidade do ar, circulação de ar, umidade, pH e nutrientes do solo. Outros 

fatores relacionados ao princípio ativo, como método de coleta, horário de coleta, 

secagem e transporte da seiva das plantas,podem afetar diretamente a concentração 

dos compostos químicos de cada espécie.  

As diferentes concentrações no experimento pode não ter sido eficaz no controle 

de M. pachydermatis. Um estudo realizado por Aransiola, Ehikhase, Mmegwa&Wahab 

(2014), usando de seiva das folhas de J. multifida, sendo a maior concentração 

525mg/ml, demonstrou efeito antifúngico contra Candida spp. podendo o princípio ativo 

ser usado no tratamento de doenças causadas por estemicro-organismos.  

Em um estudo realizado com M. pachydermatis que avalia o poder antifúngico de 

diferentes fármacos como a anfotericina B, a polimixina, a ciclopiroxolamina e a 

nistatina, foi constatado halos de inibição que variaram entre 20 e 32 mm de diâmetro, 

sendo estes considerados bons antifúngicos (ZANATTA, TRAPP, LEUZZI JUNIOR & 

SANTOS, 2011), indicando que o Clotrimazol pode ser considerado com boa ação 

antifúngica.  

5. CONCLUSÃO  

 De acordo com o estudo realizado no Hospital Escola Veterinário da Faculdade 

Vértice, pode-se concluir que, nas concentrações testadas, o extrato e seiva das folhas 

de J. multifida não apresentaram efeito antifúngico contra M. pachydermatis in vitro. 

Dessa forma, para verificar a atividade antifúngica dessa planta, são necessários mais 

estudos, incluindo testes com o caule e raiz.  
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EFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINAS 
E DA GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM 

TEMPO FIXO EM BOVINO 

Acadêmicos: Luiz Henrique Vinha da Silva e Victor Diego Barbosa Alves 
Orientadora: Profa. D. Sc. Vanessa Lopes Dias Queiroz de Castro. 
RESUMO  
O objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de prenhez em vacas, comparando 
protocolos de IATF utilizando no dia nove (D9) o hormônio liberador de gonadotrofina 
(GnRH) e gonadotrofina coriônica equina (eCG) e outro protocolo utilizando no D9 

apenas a gonadotrofina coriônica equina. O experimento ocorreu na Fazenda Azul, 
localizada no município de São João do Oriente (Minas Gerais). Foram utilizadas 
202 vacas, divididas em dois grupos submetidos a dois protocolos de IATF. O G1 
(n=85) foi composto por vacas submetidas ao seguinte protocolo:  no dia zero 
(D0), foi administrado 2 mL de benzoato de estradiol por via intramuscular (IM) e 
colocado o implante intravaginal de progesterona na concentração de 1,9 mg. No 
dia sete (D7), retirou-se o implante e administrou-se 2 mL de prostaglandina 2α 
via IM.  No dia nove (D9), foi aplicado por via IM, 0,5 mL de cipionato de estradiol, 
1,5 mL de gonadotrofina coriônica equina (eCG), 0,3 mL de hormônio liberador de 
gonadotrofina (GnRH) e 2 mL de prostaglandina 2α. No dia 11 do protocolo 
(D11), todas as vacas submetidas ao protocolo foram avaliadas quanto à 
ciclicidade ovariana por meio de ultrassonografia transretal e, posteriormente, 
inseminadas com sêmen criopreservado.  As vacas alocadas no G2 (n=117) 
foram submetidas ao mesmo protocolo, exceto no D9 em que não foi 
administrado o GnRH. Não houve diferença estatística quanto à taxa de prenhez 
entre os grupos. Em conclusão, a administração do eCG e GnRH e do Ecg, no 
D9, proporcionaram resultados satisfatórios de prenhez, no entanto não 
apresentaram diferenças estatísticas entre o grupo, o que pode ser devido ao 
bom escore corporal e a ciclicidade ovariana das vacas submetidas ao protocolo. 
 

PALVRAS-CHAVE:taxa de prenhez, hormônio, IATF, eCG 
 

1. INTRODUÇÃO 

A pecuária bovina é uma atividade de extrema importância econômica para o 

Brasil. O país possui hoje o maior rebanho comercial do mundo com mais de 218 

milhões de animais, sendo 80% gado de corte com produção de 9,7 bilhões de 

toneladas de carne, com maior partição regional do Centro-Oeste, e 20% gado de leite 

com produção de 34,2 bilhões de litros de leite, sendo a maior participação da região 

Sudeste (FAO, 2014;IBGE, 2015).  

A bovinocultura é de suma importância não só para economia e para o consumo 

interno, mas também pela questão social (ALVAREZ E SALAS 2016). Com o passar do 

tempo, há cada vez mais necessidades do aumento de produção. Assim, visando aos 

altos níveis de produtividade, o emprego de novas tecnologias se torna indispensável 
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(CARVALHO E ZEN, 2017).Dentre as diversas biotecnologias da reprodução, a 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF) possibilita a sincronização da ovulação 

aumentando a lucratividade de fazendas comerciais por aumentar a taxa de serviço e 

minimizar os problemas de detecção de estro e o grau de anestro pós-parto do rebanho 

nacional (BARUSELLIet al. 2004). 

A inseminação artificial (IA) apresenta limitações como, por exemplo, a 

dificuldade na detecção do estro (BARUSSELIet al. 2012). Em Bos indicus, há uma 

dificuldade mais acentuada na observação do cio, uma vez que esses animais podem 

apresentá-lo durante a noite e com uma curta duração (BARUSELLIet al, 2004). A fim 

de resolver essa limitação, deu-se origem à inseminação artificial em tempo fixo(IATF). 

Nessa técnica, todos os animais são inseminados em um período pré-determinado 

(BARUSSELLIet al.2012). 

Protocolos hormonais foram desenvolvidos visando controlar a fase folicular e 

luteal do ciclo estral. Relatórios anuais publicados da Associação Brasileira de 

Inseminação Artificial (ASBIA) mostram que a porcentagem de IA e IATF no país 

cresceu lentamente nos primeiros anos, passando de 5 a 6 % para 10 a 12% nas 

matrizes em reprodução. A comercialização de palhetas de sêmen foi de 8,2 milhões de 

doses para gado de corte, sendo 7,5 milhões destinados à técnica de IATF (ASBIA, 

2014). 

A associação dos hormônios utilizados na IATF visa ao controle da fase folicular 

e luteal do ciclo estral. A progesterona e o estrógeno são utilizados em programas de 

IATF tanto em vacas de corte quanto em vacas de leite, por promoverem a atresia dos 

folículos pré-existentes nos ovários e induzir o surgimento de uma nova onda folicular 

com formação do folículo dominante (BÓet al, 2012). Esseshormônios atuam 

sinergicamente (FREITASet al.2014).  

O presente trabalho tem como objetivo comparar a taxa de prenhez em vacas, 

comparando protocolo de IATF utilizando no dia nove (D9), ohormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH) e gonadotrofina coriônica equina (eCG), e outroprotocolo 

utilizando, no D9 apenas, a gonadotrofina coriônica equina.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O uso do programa de IATF proporciona uma otimização no manejo da 

propriedade, uma vez que permite ao proprietário a escolha do momento idealpara a 

inseminação artificial do rebanho sem ter a necessidadede observação de 
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cio(FURTADO,TOZZETI, AVANZA e DIAS, 2011). Além disso, a sua utilização 

possibilita o melhoramento genético do rebanho e maior rendimento econômico 

(BARUSSELIet al, 2004).  

Ao longo dos anos, os protocolosde IATFvêm sendo atualizados de acordocom 

asdiferentes categorias animais, raças e tipos de manejo, sempre buscando o controle 

da função luteínica e folicular, a fim de se obter taxas satisfatórias de 

prenhes(BARUSSELIet al, 2012).Atualmente, há,no mercado, diversos hormônios e 

fármacos disponíveis, o que possibilita diversas combinações para diferentes protocolos 

de IATF. Assim, surge muita discussão sobre qual protocolo utilizar dentro de uma 

propriedade ou em cada lote do rebanho. Dessa forma,sempre deve haver um 

planejamentoespecífico para cada propriedade (não há um padrão a ser seguido), 

devendo ser levados em considerações vários fatores que possaminterferir na eficiência 

do protocolo como: manejo, escore de condição corporal, histórico reprodutivo, taxa de 

ciclicidade ovariana, sanidade do rebanho, categoria animal, relação custo/benefício, 

dias pós-parto, habilidade do inseminador,entre outras(GOTTSCHALL eSILVA,2014). 

O rebanho brasileiro tem um intervalo entre partos entre 18 a 20 meses, sendo 

que o anestro pós-parto é um dos principais fatores que interferem na 

eficiênciareprodutiva. Além disso, no Brasil, no geral, os bovinos apresentam baixo 

escore de condição corporal, o que contribui para a baixa eficiência reprodutiva 

nacional. O ideal economicamente, seria o intervalo entre partos em torno de 12 meses, 

assimas vacas deveriam ficar gestantes entre 70 e 90 dias pós-parto, gerandoum 

bezerro por ano (BARUSSELI, JACOMINI, SALES e CREPLADI,2008; BARUSSELI et 

al, 2012).  

A observação do escore de condição corporal (ECC) das fêmeas é fulcral,pois 

vacas muito magras ou obesas, comumente não respondem ao protocolo 

hormonal(GOTTSCHAL et al.2012).Outro aspecto relevante é a infecção uterina, 

podendo ampliar o intervalo entre partos e elevar taxa de descarte no rebanho 

(CARDELLINO E OSÓRIO, 1999; DRILLICH; DAMARIS, MIRIAM & HEUWIESER, 

2005).  

2.1 ÓRGÃOS GENITAIS  

A porção mais externa é composta pela vulva, que possui como função a 

proteção do canal vaginal.A vagina é um órgão tubular, copulatório e, na sua porção 

terminal, ocorre a deposição do sêmen. Acérvixatua como uma barreira entre a vagina e 

o útero,sendo formada por anéis cartilaginosos (3-6),assumindo papel fundamental na 
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seleção e reserva dos espermatozoides, além de proteger o útero durante a gestação, 

sob efeito da progesterona, para que não ocorra contaminação do ambiente 

uterino(BALL e PETERS, 2006).  

O útero édividido em corpo, cornos e colo, e apresenta um ligamento que separa 

os cornoschamado septo intercornual. Nesse órgão,ocorre a implantaçãodo embrião e 

desenvolvimentodo feto, oferecendo proteção e nutrição para seu desenvolvimento 

completo. Ademais, participa da regulação luteínica e do transporte dos 

espermatozoides (PENSANI e BELTRAN, 2009). 

As tubas uterinas são divididas em três porções: infundíbulo, ampola e istmo. O 

infundíbulo capta, por meio das fímbrias, os ovócitos recém ovulados, que se movem 

em direção à ampola,local onde ocorre a fecundação. Os ovócitos, fertilizados ou não, 

são transportados para o istmo e entram na cavidade uterina, local em que, se 

fertilizados, ocorrerá a nidação. No istmo,ocorre o processo de estocagem e 

capacitação espermática (FURTADO, TOZZETI, AVANZA e DIAS, 2011).  

Os ovários estão medialmente localizados ao final dos cornos uterinos, na 

cavidade pélvica e possuem função exócrina (liberação dos ovócitos) e endócrina 

(hormônios). O tamanho varia de animal para animal e apresenta o formato semelhante 

a amêndoas (PENSANI e BELTRAN, 2009),realizam oôgense, processo de formação de 

ovócito no interior do folículo e a folículogênese – formação do folículo primordial, que 

na puberdade, após recrutamento, sedesenvolve em folículo primário, evolui para 

folículo secundário, e a partir do qual inicia-se a formação do antro e se torna 

responsivos às gonadotrofinas e, por último,tornando-se um folículo terciário, 

apresentandoem torno do ovócito as células dos cumulus e, externamente ao folículo, a 

presença das células da teca externa, teca interna e as células murais. O estigma é o 

local onde ocorrerá a ovulação promovendo a liberação de ovócito maduro com o núcleo 

estacionado na metáfase II da meiose II, competente para a fertilização (PENSANI e 

BELTRAN 2009). 

 

2.2 CICLO ESTRAL  

Diferentemente dos equinos e pequenos ruminantes, a fêmea bovina não 

apresenta efeitos da sazonalidade na ciclicidade ovariana. As fêmeas nascem com um 

número pré-determinado de folículos, chamados primordiais, formados ainda durante a 

vida fetal, dando início ao processo defolículogênese. Durante a puberdade, muitos 
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desses folículos entram em atresia e poucos se tornam aptos a crescerem e maturarem 

para serem ovulados (ERICKSON e SHIMASAKI, 2001). 

O ciclo estral da vaca dura em média 21 dias (entre 17-25 dias)e pode ser 

dividido em quatro fases: proestro, estro, metaestro e diestro. O proestrodura em torno 

de 2-3 dias e nesta fase o animal apresenta-se inquieto, a vulva está edemaciada, 

ocorre micção frequentemente, perda de apetite, aproximação com outros animais, 

nãoaceita monta, porém monta em outras fêmeas e há muita vocalização (OLIVEIRA, 

2006).  

O estro compreende uma fase muito curta, em torno de 11-18 horas. Há um alto 

nível de concentração estrogênica e é caracterizado pela manifestação do cio (período 

em que a vaca aceita a monta). A fase posterior, o metaestro, a mais difícil de ser 

identificada, dura, aproximadamente, 2 a 4 dias, e é determinado pela ovulação. Dá-se 

início à formação do corpo lúteo (CL) (FURTADO,TOZZETI, AVANZA e DIAS, 2011; 

OLIVEIRA, 2006).  

A fase mais duradoura do ciclo estral é chamada de diestro, com duração de 

aproximadamente 14 dias. Nota-se o CL funcional produzindo progesterona. A cérvix 

sob influência desse hormônio apresenta-se reduzida, além disso, há hipotrofia do 

epitélio vaginal. O término dessa fase do ciclo estral ocorre quando há lise do CL e, 

assim, dá-seinício a um novo ciclo estral (MARTINet al,2008). 

 

2.3 DINÂMICA FOLICULAR  

A dinâmica folicular é um processo constante em que se encontra tanto o 

desenvolvimento folicular quanto a atresia de um determinado grupo de folículos. Dentre 

os folículos que iniciaram uma nova dinâmica,somente um deles irá se destacar e se 

tornaráo dominante, atingindo um diâmetro máximo einibindo o crescimento de outros 

folículos, chegandoà ovulação(BORGES et al, 2004). 

Aemergência de uma nova onda folicularé caracterizada pelo desenvolvimento de 

20 ou mais folículos que serão estimulados pelo aumento das concentrações 

plasmáticas de FSH quando o folículo dominante atinge de 4 a 5 mm de diâmetro 

(FURTADO, TOZZETI, AVANZA e DIAS, 2001).O número de ondas foliculares que 

serão recrutadas durante o ciclo estral pode variar de uma até quatro, com média de 

duas a três ondas, as quais podem ser divididas em cinco fases: a primeira fase chama-

se recrutamento, em queum número de folículos primordiais inicia o crescimento 

independente das gonadotrofinas; a segunda fase é denominada seleção, nessa faseo 
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número de folículos que antes foram recrutadas é reduzido eaqueles folículos com mais 

receptores para LH continuam a crescer e os outros sofrem atresia; a terceira fase 

chama-se emergência em que há o crescimento dos folículos selecionados; a quarta 

fase é a divergência, correndo o início da maior diferença nas taxas de crescimento 

entre os dois maiores folículos e, por fim,  a quinta fase queé a dominância  em queo 

folículo de maior tamanho suprime o crescimento do outrodevido a altas concentrações 

de inibina. É sabido que o folículo que se torna dominante é sempre o primeiro folículo 

que expressa os receptores para o LH (MIYANO, 2003; BEG; GINTHER, 2006) 

Após a ovulação ocorre o crescimento e a formação de corpo lúteo, uma glândula 

de caráter transitório e desempenha uma função fulcral na síntese e secreção de 

progesterona, hormônio responsável na manutenção da gestação. Quando não ocorre a 

fecundação, o corpo lúteo sofre luteólise devido à prostaglandina 2α sintetizada no 

endométrio (FURTADO, TOZZETI, AVANZA e DIAS, 2001).  

 

2.4 HORMÔNIOS ENVOLVIDOS NA REPRODUÇÃO 

Os hormôniossão substâncias químicas produzidas por células endócrinas e atuam 

como sinalizadores atuando em células-alvo (CONSTANZO, 1999; HICKMAN; 

ROBERTS e LARSON, 2004).  

Os hormônios proteicossão derivadosde cadeia de aminoácidos, ohormônio 

liberador de gonadotrofina (GnRH), hormônio folículo-estimulante (FSH), hormônio 

luteinizante (LH), hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), ocitocina, melatonina, 

prolactina e leptina são exemplos dessa classe de hormônios. As catecolaminas são 

derivadas do aminoácido tirosina e pertencem a esse grupo a epinefrina, norepinefrina e 

dopamina(CONSTANZO, 1999). 

Os hormônios podem ser produzidos pelo hipotálamo, pela hipófise, pela placenta, 

pelo corpo lúteo, pelas células da granulosa, células endometriais entre outras células 

endócrinas. Os hipotalâmicos são produzidos por meio dos neurônios, dentre os quais 

está oGnRH.Os hormônios relacionados à reprodução secretados pela adeno-hipósfise 

são: FSH, LH e a prolactina. Já a ocitocina é secretada pela neuro-hipófise (SENGER, 

2003). 

Os hormônios gonadais, no caso das fêmeas,são secretados pelo ovário e atuam 

fazendo feedback negativo na hipófise. Os ovários são responsáveis pela secreção de 
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estrógenos, progesterona, inibina, testosterona, ocitocina e relaxina (SENGER, 2003; 

HAFEZ; JAINUDEEN e ROSNINA, 2004). 

 

2.5 ESTRÔGENO 

O estradiolatua nos ovários, sendo responsávelpelo comportamento sexual, 

exerce feedback negativo ou positivono controleda liberação de FSH e LH pela 

hipófise,sendo que o feedback negativo atua no centro tônico e o feedback positivo no 

centro pré-ovulatório (HAFEZ; JAINUDEEN e ROSNINA, 2004). Esse hormônio induz o 

animal a ter ovulação, tem no mercado diversos tipos de estrógenos, entre eles 

podemos citar: 17b estradiol, benzoato de estradiol, valerato de estradiol e cipionato de 

estradiol, oque diferenciam um do outro e sua metabolização e sua meia vida(BINELLI, 

IBIAPINA e BISINOTTO2006). A administração do estrógeno tem como função acarretar 

a liberação do GnRH pelo hipotálamo edo LH e FSH pela adeno-hipófise(MOENTER; 

CARATY e KARSCH, 1990; RODRIGUES et al.2017). Dentre as ações do estrógeno 

podemos citar:promover o desenvolvimento dos órgãos e caracteres sexuais 

secundários da fêmea, estimular ocrescimento doendométriopor meio daproliferação e 

espessamento damucosa, fazer proliferar asglândulas, aumentar o fluxo sanguíneo, 

aumenta as expressões de receptores para ocitocina no miométrio e sensibilizaro 

úteropara a ação da progesterona. Ademais, estimular o crescimento e a atividade 

muscular das tubas uterinas, atuarnas células secretoras da cérvix, produzirmuco 

abundante efluido, atuam no crescimento e desenvolvimento das glândulas mamárias, 

causam hiperemia da parede uterina devido ao aumento do fluxo sanguíneo,aumentar a 

população de leucócitos e a diapedese, aumentar permeabilidade dos capilares e 

estimular produção de macrófagos. Esse hormônio é responsável pelo comportamento 

de cio nas fêmeas (OLIVEIRA, 2006). 

 

2.6 PROSTAGLADINA 

As prostaglandinas são derivadas do ácido araquidônico eapresentamação de 

curta duração, expressando baixa concentração sanguínea (REECE, 1996). Dentre as 

suas funções, está auxiliarna contração da musculatura, ereção, ejaculação, transporte 

do ejaculado, além de participar no processo de ovulação(HAFEZ; JAINUDEEN e 

ROSNINA, 2004). Esse hormônioé responsável pela ocorrência da lutéolise (lise do 

corpo lúteo). A regressão do corpo lúteo ocorre quando há responsividade (receptores) 

a esse fármaco(BARUSELLIet al. 2012). 
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A prostaglandina é amplamente utilizada na sincronização do ciclo estral devido a 

sua ação luteolítica(GOTTSCHALL, BITTENCURT, MATTOS e GREGORY, 2009). 

Assim, se a fêmea estiver gestante a administração do hormônio provocará o 

abortamento(DREYER; MALSCHITZKY e AGUIAR,2011). 

Para se obter amanifestação do estro em vacas ou novilhas, o uso da 

prostaglandina irádepender do estágio de desenvolvimento do folículo dominante: 

quanto mais desenvolvido, mais próxima irá ocorrer manifestação do estro e, 

posteriormente, a ovulação devido à lise do corpo lúteo, promovendo a queda nas 

concentrações plasmáticas de progesterona que exercia um efeito inibitório no eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal(PURSLEY, MEE e WILTBANK, 1995). 

 

2.7 PROGESTERONA 

A progesterona é um hormônio biologicamente potente com várias aplicações no 

controle da reprodução, sendo muito utilizadanos programas de IATF por sua 

capacidade de inibir o centro pré-ovulatório no hipotálamo, permitindo a sincronização 

do estro e preparandoo ambiente uterino para o desenvolvimento do embrião 

(RODRIGUES, et al, 2017). Destarte, quando há a retirada do implante, após 

aproximadamente sete dias, os animais apresentarão estro. Esse hormônio 

apresentauma função essencial na inibiçãoda motilidade uterina. Em alta concentração, 

como na fase de diestro, exerce feedback negativo já que é capaz de diminuir o número 

de receptores para o GnRH na adeno-hipófise (FURTADO; TOZZETI; AVALNZA e 

DIAS, 2011; HAFEZ; JAINUDEEN e ROSNINA, 2004). 

 

2.8 HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINA (GNRH)  

 E um hormônio decapeptídeo de meia vida curta, cerca de 10 minutos, secretado 

pelo hipotálamo. Atua diretamente na liberação de FSH e LH pela adeno-hipófise. Sua 

secreção é estimuladapela noradrenalina e o controle de liberaçãose dá por meio de 

estrógenos e progesterona(GONZALES, 2012).Esse hormônio e seus análagos são 

fundamentais nos programas de manipulação do ciclo estral. Quando é realizada a 

administração de GnRH, tem-se por objetivo uma liberação pelos gonadotrófos de FSH 

e LH causando, principalmente, a luteinização e ou ovulação do folículo dominante 

sincronizando uma nova onda folicular (BRANDÃO,2012).  

 Atualmente, os mecanismos que regulam a secreção do GnRH têm sido descritos 

de forma isolada e sabe-se que ela sofre influência da nutrição e da amamentação pós-
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parto. Pesquisadores relataram que a restrição de 48 horas de amamentação promoveu 

um aumento na responsividade da adeno-hipófise ao GnRH. O estímulo negativo da 

amamentação na ciclicidade ovariano não ocorre somente devido ao ato de sucção, 

mas por estímulos táteis, visuais e olfativos pela presença do bezerro próximo a mãe 

(MOURA, 2008).  

 

2.9 HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) E HORMÔNIO LUTENIZANTE (LH) 

O FSH é uma glicoproteína produzida na adeno-hipofise, com meia vida de 2 a 4 

horas devido à concentração de 5% de ácido siálico presente na sua molécula e atua 

estimulando o crescimento das ondas foliculares nos ovários durante o ciclo estral. 

Quando há a presença de um folículo dominante, este produz estrógeno e inibina 

interferindo na liberação deste hormônio hipofisário. O FSH também atua nas células da 

granulosa e ativado, por meio de mensageiros, estimula a produção de estradiol 

(SHAMS e BERISHA, 2002). 

O LH também e uma glicoproteína produzida na adeno-hipofise, com meia vida 

de aproximadamente 0,5 horas (ácido siálico – 1 a 2%) eapresenta receptores nas 

células da granulosa, células da teca e no CL. Ademais, atua diretamente na maturação 

folicular e pode ser armazenado em grânulos secretórios no citoplasma das células 

durante o ciclo estral. A liberação deste hormônio sofre interferência da liberação do 

GnRH, estrógeno e progesterona(HAFEZ; JAINUDEEN e ROSNINA, 2004). 

 

2.10 GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA 

A gonadotrofina coriônica equina (eCG) apresenta meia vida longa de 

aproximadamente 46 horas e é produzida nos cálices endometriais da égua prenha 

entre 40 a 130 dias de gestação. Esse hormônioapresenta afinidade com os receptores 

de LH e FSH do folículo, promovendo tanto o crescimento folicular quanto a luteinização 

das células foliculares, maturação e ovulação.O uso desse fármaco é viável em 

rebanhos que apresentam baixa ciclicidade e baixo escore corporal (BARUSSELI; et al, 

2004; MELLO, FERREIRA, MELLO e PALHANO,2004). Quando administrado em 

protocolos hormonais, as vacas e novilhas apresentam melhores taxas de prenhez, uma 

vez que este hormônio promove aumentodo diâmetro do folículo pré-ovulatorio, melhora 

a taxa de ovulação e aumenta a concentração plasmática de progesterona na fase luteal 

(SÁ FILHO et al, 2010). 
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O tratamento com esse hormônio, no momento da retirada do implante de 

progesterona,está sendo utilizado para aumentar os índices de fertilidade por meio de 

mudanças no padrão de crescimento folicular e também na função do corpo lúteo. Esta 

melhoriaocorredevido ao aumento nodiâmetro do folículo pré-ovulatório no momento da 

IATF, além disso, também melhora a taxa de ovulação e aumentam as concentrações 

plasmáticas de progesterona durante a fase luteal, já que se liga aos receptores de LH 

das células luteias grandes, as quais secretam aproximadamente 80% de progesterona 

conferindo-lhes maior capacidade de produção desse hormônio. Esse hormônio fornece 

condições para estimular o crescimento folicular devido a sua similaridade ao FSH e 

também estimula a ovulação devido ao seu efeito de LH, mesmo em fêmeas que não 

estejam ciclando (BARUSELLI et al. 2008).  

Seu uso tem apresentado um bom efeito em rebanhos com histórico com baixa 

taxa de ciclicidade, ou seja, em anestro, em animais recém paridos, em animais com 

condição corporal comprometida e que tenham histórico de disfunção no crescimento do 

folículo dominante devido a altos níveis de progesterona ao final do tratamento de 

sincronização da ovulação (MELLO, FERREIRA, MELLO e PALHANO 2014).  

Alguns autores ressaltaram que animais de baixo escore corporal podem 

responder ao tratamento com eCG (BARUSELLIet al., 2004). Ferreira et al, (2013) 

observaram que o estado nutricional influencia o desempenho reprodutivo das vacas e 

que vacas com baixo escore corporal são capazes de responder ao protocolo com a 

administração de eCG no dia da retirada do implante de progesterona. Os 

pesquisadores observaram que animais que apresentavam escore corporal de 3 a 5 

(escala de 1 a 5) apresentaram taxa de prenhez de 86,5%, ao passo que vacas com 

escore corporal de 2 a 2,5, a taxa de prenhez foi de 55,9%. 

Em um estudo realizado com novilhas cíclicas, utilizando eCG no protocolo 

hormonal, a taxa de prenhez foi de 34,9%, enquanto o grupo controle (sem protocolo 

hormonal) a taxa de prenhez foi de 15,7%. A utilização desse hormônio foi fundamental 

para se obter melhores resultados uma vez que sua utilização proporciona um aumento 

do diâmetro folicular e novilhas ocorre uma resposta hormonal inferior aos animais 

multíparas (MARQUES et al, 2005). 

 

3. METODOLOGIA  
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O experimento ocorreu na Fazenda Azul, localizada no município de São 

João do Oriente (Minas Gerais). Foram utilizadas 202vacas da raça girolando. Os 

animais apresentavam bomescore de condição corporal(3 a 5) e foram divididos 

em dois grupos, submetidos a dois protocolos de IATF. O G1 (n=85) foi composto 

por vacas submetidas ao seguinte protocolo:  no dia zero (D0) foi administrado 2 

mL de benzoato de estradiol por via intramuscular (IM) e colocado o implante 

intravaginal de progesterona na concentração de 1,9 mg. No dia sete (D7), 

retirou-se o implante e administrou-se 2 mL de prostaglandina 2α via IM.  No dia 

nove (D9), foi aplicado por via IM, 0,5 mL de cipionato de estradiol, 1,5 mL de 

(eCG), 0,3 mL de (GnRH) e 2 mL de prostaglandina 2α. No dia 11 do protocolo 

(D11), todas as vacas submetidas ao protocolo foram avaliadas quanto à 

ciclicidade ovariana por meio de ultrassonografia transretal e, posteriormente, 

inseminadas com sêmen criopreservado.  As vacas alocadas no G2 (n=117) 

foram submetidas ao mesmo protocolo, exceto no D9 em que não foi 

administrado o GnRH.  

As variáveis qualitativas (prenhe ou não prenhe) foram comparadas em 

tabelas e contingência e analisadas pelo teste de qui-quadrado a 5% de 

probabilidade (SAMPAIO, 2002) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Não houve diferença estatística entre os grupos submetidos a dois 

protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1. Taxa de prenhez à inseminação artificial em tempo fixo, conforme protocolo em vacas tratadas 
no D9 com GnRH + eCG ou com somente eCG.  

Protocolo N Prenhez (%) 

   

GnRH + eCG 85 61,2a 

   

eCG 117 70,1a 

Valores com letras sobrescritas iguais indicam que não houve diferença (P>0,05) pelo teste de qui-
quadrado.  
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A administração da gonadotrofina coriônica equina, no mesmo dia da 

retirada do implante de progesterona, vem sendo amplamente utilizado já que 

proporciona melhora na fertilidade do rebanho, por meio do aumento do diâmetro 

do folículo pré-ovulatório, melhoria na taxa de ovulação e elevaçãodas 

concentrações de progesterona durante a fase luteal (SÁ FILHO et al. 2010). Esse 

hormônio fornece condições para estimular o crescimento folicular devido a sua 

similaridade ao FSH e também estimula a ovulação devido ao seu efeito de LH, mesmo 

em fêmeas que não estejam ciclando (BARUSELLI et al. 2008).  

De acordo com Dias et al. (2009), ao administrar o eCG após a retirada do 

dispositivo intravaginal de progesterona, os animais apresentaram melhora na taxa de 

ovulação. O uso desse hormônio teve efeito positivo, principalmente, quando os animais 

estavam na fase de anestro. Quando administrado no oitavo dia do início da 

sincronização, houve um aumento na taxa de prenhez de animais em anestro pós-parto 

(BARUSELLIet al.2004;BARUSELLI; JACOMINI; SALES e CREPALDI, 2012).Em 

contrapartida, Ereno et al. (2007) observaram que a utilização do eCG ao protocolo de 

IATF não melhorou a taxa de prenhez de vacas Nelore lactantes ciclando e em boa 

condição corporal. No presente trabalho, as vacas apresentavam bom escore corporal e 

estavam apresentando ciclicidade ovariana o que poderia justificar a semelhança na 

taxa de prenhez dos dois grupos.  

Baruselli et al. (2004) ressaltaram que animais de baixo escore corporal podem 

responder ao tratamento com eCG. Corroborando seus achados, Ferreira et al. (2013) 

observaram que o estado nutricional influencia no desempenho reprodutivo das vacas e 

que vacas com baixo escore corporal são capazes de responder ao protocolo com a 

administração de eCG no dia da retirada do implante de progesterona. Os 

pesquisadores observaram que animais que apresentavam escore corporal de 3 a 5 

(escala de 1 a 5) apresentaram taxa de prenhez de 86,5%, ao passo que em vacas com 

escore corporal de 2 a 2,5, a taxa de prenhez foi de 55,9%. 

Marques et al (2005), trabalhando com novilhas Nelore cíclicas, utilizaram eCG 

no protocolo hormonal e observaram taxa de prenhez de 34,9% (68/195), já no grupo 

controle (sem protocolo hormonal), a taxa de prenhez foi de 15,7% (31/197). A utilização 

desse hormônio foi fundamental para se obter melhores resultados uma vez que sua 

utilização proporciona um aumento do diâmetro folicular e novilhas ocorre uma resposta 

hormonal inferior aos animais multíparas. 
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Um estudo — avaliandoa taxa de prenhez utilizando diferentes doses de eCG 

(200 ou 300UI), no dia da retirada do implante em vacas Nelore lactante entre 35 -75 

dias pós-parto — foi realizado por Doroteu; Oliveira e Pivato (2015). Os autores não 

observaram diferença estatística entre os dois tratamentos, mas os animais que 

receberam o eCG apresentaram, aproximadamente, três vezes mais chances de 

melhorar a taxa de prenhez do que o grupo controle. 

O GnRH vem sendo utilizado nos protocolos de IATF, a fim de estimular os 

gonadotrófos a liberarem FSH e LH regulando a função ovariana. Neste trabalho a 

administração do eCG sem associação ao GnRH apresentou estatisticamente a mesma 

taxa de prenhez do grupo em que foi administrado o eCG e no mesmo dia o GnRH.  

Torres-Junior, Ribeiro, Pereira e França (2016) ressaltaram que a utilização do 

GnRH em bovinos leiteiros,Bos taurus, apresentou bons resultados, porém em bovinos 

de corte os resultados não foram satisfatórios. Crepaldi (2009) ressaltou que o estresse 

ambiental compromete a liberação do GnRH afetando sua frequência e amplitude, 

causando atraso no pico pré-ovulatorio interferindo diretamente no ciclo estral dos 

animais.  

Shimitt (2007), em seu estudo em vacas Nelores lactantes, ressaltou que a 

associação de eCG com GnRH não melhorou o desempenho reprodutivo dos animais 

quando a sua condição nutricional estava comprometida. O autor salientou que, além do 

estado nutricional, deve-se ter um controle da sanidade do rebanho,pois há doenças 

que provocam mortalidade embrionária ou abortamento interferem diretamente no 

desempenho reprodutivo.  

De acordo com Gottshall et al (2012), o que foi determinante para uma boa 

fertilidade foi o escore de condição corporal independentemente do uso de GnRH. Em 

acordo com esses autores, Sá Filho et al (2011) observaram taxas de prenhez de 52,9% 

e 56,2% em vacas em que foi utilizado no protocolo o uso do GnRH e sem GnRH no 

momento da inseminação, respectivamente.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A administração do eCG e GnRH do eCG no D9 proporcionaram resultados 

satisfatórios de prenhez. No entanto, não apresentaram diferenças estatísticas 

entre os grupos, o que pode ser devido ao bom escore corporal e àpresença da 

ciclicidade ovariana das vacas submetidas ao protocolo. 
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ERLIQUIOSE MONOCÍTICA CANINA: RELATO DE CASO NO HOSPITAL 
ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA UNIVÉRTIX. 

 

 

Acadêmicos: Arthur Avelar Nunes  e Flávio Cardoso de Sá 
Orientadora: : Profª. Msc Ayla Watanabe Pereira 
RESUMO 

A erliquiosemonocítica canina é causada por hemoparasita intracelular de células 
hematopoiética, é um parasita hematógena da família Anaplasmataceae, transmitido por 
um vetor: o carrapato Riphicephalos sanguíneos. Sua patogenia é dividida em três fases 
características: aguda, assintomática e crônica, e os sinais clínicos se manifestam de 
acordo com a fase em que o animal está. Esses sintomas podem variar desde 
hipertermia até anemia arregenerativa normocítica normocrômica. Trata-se de uma 
doença de distribuição mundial e comum na rotina de um médico veterinário. Não possui 
vacinas e as medidas de controle de carrapatos no ambiente aliadas a medicamentos 
antiectoparasitários são as melhores formas de prevenção. O presente relato traz o caso 
de um cão BorderCollie de dois anos e cinco meses, pesando vinte e cinco quilos. No 
caso, o veterinário observou hipertermia, anorexia e ofegância, o que levou à suspeita 
de um possível quadro de erliquiose. Para o diagnóstico, foi pedido um hemograma 
completo e teste rápido com resultado positivo. O tratamento instituído foi com: 
doxiciclina, dipirona, omeprazol, glicopam e bravecto. 

Palavras chave: doxiciclina; anemia; trombocitopenia 
Linha de pesquisa: Patologia, Parasitologia e Microbiologia Veterinária. 
 

1.INTRODUÇÃO 

 A Erliquiose é uma das principais doenças infecciosa, causada por um 

hemoparasita da ordem Rickettsialese do gênero Ehrlichia spp. São parasitas 

intracelulares obrigatórios de células hematopoiéticas maduras ou imaturas. A 

transmissão pode ocorrer pela participação de um vetor, o carrapato 

Rhipicephalussanguineus, ou por transfusão sanguínea (SILVA et al, 2015).   

Dentre as diversas causas,aEhrlichia canis é o agenteetiológico da 

ErliquioseMonocítica Canina (EMC). A principal espécie que acomete os cães é a 

Ehrlichia canis.A doença é consideradaendêmica principalmente nas áreas onde 

abundampopulações do carrapato vetor, Rhipicephalussanguineus,principal fator de 

risco para a infecção (WITTER et al, 2009). 

Depois de um período de incubação de 8 a 20 dias, o cão infectado com E. 

caniscomeça a apresentar diversos sinais sistêmicos, iniciando a fase aguda quando o 

parasita se multiplica dentro das células mononucleares circulantes, do fígado, do baço 

e dos linfonodos, induzindo linfoadenomegalia e hiperplasia linforreticular. É 
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caracterizada por persistência variável de trombocitopenia, leucopenia e anemia na 

ausência de sinais clínicos (SOUSA et al., 2010). 

A ErliquioseMonocítica Canina é uma doença multissistêmica desintomatologia 

complexa, que varia na intensidadede acordo com as fases da doença: 

aguda,assintomática (subclínica) e crônica. Normalmente,durante a fase aguda, os cães 

infectados serecuperam espontaneamente, quando não, entramnuma fase 

assintomática, conhecida por subclínica,permanecendo infectado por longos 

períodos.Nessa fase, cães que não eliminam o agente doorganismo desenvolvem a fase 

crônica da doença,caracterizada por supressão medular e sangramentosseguido de 

morte(WITTER et al, 2009). 

Os sinais clínicos incluem depressão, letargia, anorexia, pirexia, 

linfoadenomegalia, esplenomegalia e perda de peso. Os cães podem apresentar 

tendências a sangramento, principalmente petéquias e equimoses na pele e nas 

membranas mucosas, e epistaxe ocasional. Os sinais oculares não são incomuns e 

incluem uveíte anterior e opacidade corneana(SOUSA et al, 2010). 

A Erliquiose é considerada uma importante zoonose. Na última década, ela foi 

identificada como causa de morbidade e mortalidade em animais e no homem, em 

decorrência da maior exposição humana a locais endêmicos e em regiões onde a 

erliquiose canina é enzootica(SILVA et al, 2011). 

A erliquiose canina é uma enfermidade que possui várias características atípicas 

— dificultando o diagnóstico — as quais vêm sendo notadas em cães afetados 

espontaneamente (SILVA et al, 2011). O diagnóstico é realizado com base nos sinais 

clínicos e achados laboratoriais, a visualização de mórulas no exame de esfregaço 

sanguíneo nos monócitos circulantes é indicativo de confirmação (SOUSA et al, 2010). 

O exame de PCR (reação em cadeia da polimerase) é altamente eficaz, podendo ser 

muito utilizado em casos de recidiva dos sinais clínicos e laboratoriais, sendo importante 

para conclusão do diagnóstico (SILVA et al, 2015). 

Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um cão infectado com 

erliquiosemonocítica canina no município de Matipó (MG), atendido no Hospital 

Veterinário da Faculdade Univértix, relatando, portanto, sintomatologia, diagnóstico 

clínico, laboratorial e tratamento. 

 

2 ERLIQUIOSE CANINA  
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2.1 ETIOLOGIA 

A erliquiose é causada por um parasito hematógeno do gênero Erlichiasp— uma 

bactéria componente do grupo ricketsias, ordem Rickettsiales e família 

Anaplasmataceae— sendo que há cinco espécies reconhecidas atualmente do gênero 

Erlichia: Ehrlichia canis, E. ewingii, E. chaffeensis, E. ruminantium e E. 

muris.(DONIZETE,2016).São Gram negativos, cocóides ou pleomorficos e podem 

ocorrer isoladamente (corpos elementares) ou em aglomerados (mórulas) (FRUET, 

2005). 

No Brasil, a única espécie descrita até o momento é E. canis, responsável pela 

erliquiosemonocítica canina, doença considerada endêmica principalmente nas áreas 

urbanas, onde abundam populações do carrapato vetor, 

Rhipicephalussanguineus,(AGUIAR et al,2007). Alguns sinônimos para essa doença 

são, riquetsiose canina, tifo canino, síndrome hemorrágica idiopática, febre hemorrágica 

canina, moléstia do cão rastejador e pancitopenia canina, (FRUET, 2005). 

2.2 PATOGENIA 

A infecção pode ser dividida em três fases: aguda, subclínica ou crônica, (MOTA 

2017). A infecção do cão ocorre no momento da picada do carrapato infectado e essa 

fase é variável com duração de duas a quatro semanas, com características leves a 

intensas(GALVÃO 2009).A fase aguda a doença acontece depois de um período de 

incubação que varia entre 8 e 20 dias e permanece por 2 a 4 semanas. É principalmente 

caracterizada por uma hipertermia (39,5 – 41,5°C), anorexia, perda de peso e astenia 

(SILVA, 2015). 

Na fase subclínica, que se manifesta após seis a nove semanas da infecção, não 

se observam sinais clínicos, mas pode ter a presença de trombocitopenia, leucopenia e 

anemia em hemograma de rotina, (LEMOS et al,2017). A hipoplasia medular é tida 

como característica marcante da fasecrônica, com presença de linfocitose e 

plasmocitose de vários órgãos (DONIZETE,2016). 

Na fisiopatogenia da erliquiose, no momento atual, sabe-se que a vasculite 

imunomediada desempenha um papel central e que pode esclarecer a maioria das 

lesões observadas, cuja gravidade está agregada à intensidade da atividade 

imunológica (FERREIRA, FILIPPI, PAES, LOURENÇO, 2017). 

Após a penetração no vetor canino, a primeira replicação das erliquias, acontece 

nas células mononucleares e nos linfócitos. O hemoparasita penetra na parede celular 
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por meio de fagocitose e, uma vez no interior da célula hospedeira, inibe a formação do 

fagolisossoma, desenvolvendo-se dentro dele. A princípio, no interior de monócitos e 

neutrófilos, são observados corpúsculos elementares iniciais com 0,5 a 1µm que, depois 

de se proliferam por divisão binária, formam uma introdução que recebe o nome de 

mórula, medindo 1 a 2 µmde diâmetro. Quando as mórulas se dissociam em novos 

corpúsculos elementares, deixam as células por exocitose ou por lise, seguindo para 

parasitar novas células (FIGUEREDO, 2011). 

As variações hematológicas da doença ocorrem devido às respostas inflamatórias 

e imunes estimulados pela infecção. As informações averiguadas são: diminuição da 

contagem de plaquetas causada por consumo, diminuição de sua meia-vida, sequestro 

esplênico, destruição mediada pelo sistema imune por meio da produção de anticorpos 

antiplaquetas. Esses aspectos já foram identificados em cães na fase aguda da doença 

e da citocina, fator de inibição à migração plaquetária produzida por linfócitos expostos a 

monócitos infectados pela bactéria. A hipoplasia da medula óssea tambémestá 

relacionada à diminuição da contagem de plaquetas na fase crônica da doença 

(FERREIRA, FILIPPI, PAES, LOURENÇO, 2017) 

Segundo Silva, Fernandes, Nogueira, Ambrósio (2011),os cães afetados 

severamente apresentam equimoses hemorrágicas, petéquias no abdômen e, nas 

mucosas, epistaxes, profunda, podendo-se suspeitar clínicamente de hemorragia interna 

devido à palidez das mucosas, fraqueza, hipoplasia da medula óssea, levando à 

pancitopenia e ao aumento na destruição das plaquetas, o que são manifestações de 

uma grave erliquiose crônica. 

 

2.3 SINAIS CLÍNICOS 

Na fase aguda da doença, os sinais mais comuns são o emagrecimento, 

hipertermia (39,5-41,5°C), anorexia e astenia. Além disso, observa-se, em alguns casos, 

a presença de edema de membros, vômitos, depressão e secreção nasal. 

Constantemente essa fase não é observada pelo proprietário, assim após um a quatro 

semanasa manifestação clínica conclui sem intervenção, (DONIZETE, 2016). 

 Comprovantes negativos para a erliquiose podem acontecer durante a fase inicial 

da doença. A gravidade dos sinais varia de animal por animal, assim como a intensidade 

do pico febril. (SILVA, 2015) 



33

5 

 

Além disso, também são observadas no animal petéquias, equimose na derme e 

epistaxe. Lesões oftálmicas são bem constantes e incluem uveíte anterior, cório-retinite, 

hemorragia na retina, presença de infiltrado perivascular na retina e descolamento da 

retina, (GALANT, 2010). Os animais infectados pela erliquiose podem apresentar 

trombocitopenia, anemia e leucopenia, devido à supressão difusa da medula óssea e 

glomerulopatia relacionada à deposição de imunocomplexos, que posteriormente podem 

provocar a insuficiência renal, (RODRIGUES, 2018). 

A fase subclínica ou assintomática se caracteriza pela persistência do agente no 

animal. Após uma falsa recuperação da fase aguda, os sinais clínicos podem ser 

moderados ou inexistentes, permanecendo nessa fase por meses ou anos, (DONIZETE, 

2016). Osanimais podem continuar sem apresentar os sintomas por um período de 40 a 

120 dias. Em alguns casos, podem ocorrer poliúria, polidipsia, vômitos, hematúria e 

ulcerações na cavidade oral. Alterações laboratorias como citopenia e hiperglobuliemia, 

trombocitopenia, neutropenia, linfocitose, monocitose e hipoalbuminemia podem ser 

verificadas. É valido, portanto, ressaltar que, nessa etapada doença, já se pode 

observar título de EhrlichiaCannis positivo (FIGUEREDO, 2011). 

Os sintomas da fase crônica são bem parecidos com o da fase aguda, porém 

com mais gravidade. Mucosa pálida, fraqueza, sangramento e perda de peso eminente 

são achados comum nessa fase (GALANT, 2010). O sinal clínico mais comuns nesse 

momento é que o agente se multiplica nos órgãos do sistema mononuclear fagocitário 

(fígado, baco e linfonodos), ocasionando em hiperplasia dessa linhagem celular e 

organomegalia (linfoadopatia, esplenomegalia e hepatomegalia). Nesta fase também é 

como uma trombocitopenia, com ou sem anemia e leucopenia (GALVÃO, 

2009).Também são observados sinais neurológicos na doença crônica ou severa, 

incluindo ataxia, disfunção neuromotora, disfunção vestibular central ou periférica e 

hiperestesia localizada ou generalizada, (LEMOS et al, 2017). 

Os sinais clínicos nos canídeos infectados cronicamente variam de moderado a 

intensos. As alterações fisiopatológicas resultantes da grave anemia e da infiltração 

perivascular de muitos sistemas orgânicos, com células linforreticulares e plasmáticos, 

(SILVA, FERNANDES, NOGUEIRA e AMBRÓSIO 2011). 

Palidez das membranas normalmente só ocorre na fase crônica, durante o 

desenvolvimento da pancitopenia. Hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenopatia são 

decorrentes da estimulação imune crônica (como a hiperplasia linforreticular) e são 
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detectados com maior regularidade em cães na fase crônica (NELSON e COUTO 2015). 

A erliquiose crônica ocorre em cães que não conseguem eliminar o agente 

(GENARO,2009). Edema intersticialou alveolar secundários à vasculite ou inflamação, 

hemorragia pulmonar parenquimatosa secundaria à vasculite ou à trombocitopenia, ou 

infecções secundárias decorrentes a neutropenia são mecanismos que resultam em 

dispneia ou tosse em alguns cães com erliquiose (NELSON e COUTO 2015). É muito 

relevante destacar-se que, em qualquer fase da erliquiose, o animal poderá apresentar 

hipoalbuminemia.(DONIZETE, 2016) 

 

Figura 10: Mucosa oral de um cão infectado por Erliquiose canina presença de várias petéquias e 

equimose na gengiva e mucosa oral (GALANT, 2010). 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

 O diagnóstico clinico é realizado pela suspeita em razão dos sinais clínicos 

apresentados. Já o diagnóstico laboratorial é executado em hemograma, urinálise e 

testes bioquímicos.  

No hemograma, notam-se mais comumente anemia normocítica e normocrômica, 

linfopenia, trombocitopenia, desvio de neutrófilos à esquerda e eosinopenia. 

(DONIZETE, 2016).  

O diagnóstico laboratorial mais habitual é executado por meio da observação de 

mórulas em esfregaços de sangue periférico de ponta de orelha. Entretanto, ainda 

assim, nem sempre são descobertos os parasitas quando isso sobrevém — pois é 

indispensável a inclusão de testes sorológicos, como a técnica de imunoflourecência 

indireta, e/ou PCR, este especialmente afim de identificar a espécie envolvida 

(FIGUEREDO, 2011). Lamentavelmente, a busca por mórulas é difícil e gasta muito 

tempo, pois apenas considera-se ter sucesso em apenas 4% das vezes. Pode-se, 

portanto, fazer a separação da camada de leucócitos no sangue com anticoagulante, 
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aumentando a sensibilidade do exame para 66%, enquanto a raspagem de aspirado da 

medula óssea tem uma sensibilidade de 34%. Apesar disso, esses exames tem uma 

duração de 50 a 60 minutos,(GALANT, 2010). 

 Os testes rápidos de “Dot-Elisa” que podem ser realizados nas clínicas 

veterinárias são bem práticos e de baixo custo para o veterinário, portanto tornaram-se 

um exame de rotina para diagnóstico de erliquiose (FRUET, 2005). Isso se deve ao fato 

de o teste identificar anticorpos, diagnosticando como positivos os animais que já 

estiveram em contato com o antígeno (DONIZETE, 2016). 

 A técnica de PCR (polymerasechainreaction) concede um diagnóstico rápido e 

com alta sensibilidade. Apesar disso, o exame tem um custo muito elevado e isso faz 

com que ele não seja muito acessível ao cliente (GALANT, 2010). 

Um outro tipo para diagnosticar a erliquiose é a necropsia. Osachados 

macroscópicos mais comuns são hemorragias no tecido subcutâneo e em outros 

órgãos, podendo ser na serosa ou na mucosa, variando em pulmões, coração, trato 

gastrointestinal e urogenital como os mais afetados. (GALANT, 2010). 

 

2.5 TRATAMENTO 

 O fármaco de eleição para o tratamento da erliquiose é a doxiciclina ou outras 

tetraciclinas. O tratamento para a fase aguda habitualmente consiste em administração 

de doxiciclina, na dosagem de 5 a 10 mg/kg, durante 28 dias, sendo administrada um ou 

duas vezes ao dia dependendo da dosagem no medicamento (GALANT, 2010). O 

tratamento pode durar entre três a quatro semanas nos casos agudos, mas, em casos 

crônicos, esse tempo se entende até oito semanas, e a doxiciclina deverá ser fornecida 

2 a 3 horas antes ou após a alimentação para que não corram alterações na absorção 

(FRUET, 2005). 

Outros autores recomendam o uso do dipropionato de imidocarb. No entanto, 

pesquisas novas revelaram que este medicamento não é eficaz na eliminação da 

Erliquiose canina (FIGUEREDO, 2011).A prednisona ou prednisolona na dose de 1 a 2 

mg/kg, via oral, 12-12 horas (BID), por 5 dias, é capaz de ser indicada quando a 

trombocitopenia for risco de vida, isso porque acredita-se que ela seja imunomediada. 

Como uma trombocitopenia inumomediada estabelece um diagnóstico diferencial 

principal, também se pode indicá-la até que resultado dos testes sorológicos fiquem 

prontos, (FRUET, 2005). 
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Para incentivar o apetite do cão, podem ser utilizadas vitaminas do complexo B 

ou ainda diazepam 5mg/kg, intravenoso (IV) ou via oral(VO) dez minutos antes da 

alimentação para dar fim ao estado de anorexia do animal (DONIZETE, 2016). 

Regularmente deverá ser fornecido um tratamento de suporte, de preferência nos casos 

crônicos. Assim, deve-se reparar a desidratação com fluidoterapia e as hemorragias 

devem ser compensadas pela transfusão sanguínea. Sangue total fresco ou plaquetas 

ricas em plasma podem ser usados. Os cãesdoadores de sangue devem ser 

primeiramente testados para Erliquiose(FRUET, 2005). 

 

2.6 PROFILAXIA  

 A profilaxia deve se concentrar no controle efetivo dos carrapatos, mas também 

pode ser feita com o uso prolongado da tetraciclina, pois, apesar de algumas tentativas, 

não existe uma vacina eficaz e os animais não desenvolvem imunidade protetora 

(CANTADORI, 2014) 

Em época de primavera e verão, as estações mais quentes do ano, a proliferação 

de carrapatos é maior que as outras épocas. Alguns veterinários usam baixas doses de 

tetraciclina ou doxiciclina nos cães (GALANT, 2010). 

Um diagnóstico antecipado é uma das melhores alternativas para o tratamento da 

erliquiose canina. Quando a doença for diagnosticada noinício dos sintomas, há grande 

chance de cura e um bom prognóstico. A prevenção é potencializada pelo controle dos 

carrapatos(SILVA, 2011). 

 

2.7 PROGNÓSTICO  

Vai depender a gravidade da lesão, ou melhor, qual a fase que a doença será 

diagnosticada. Nos casos de estagio médio a moderado, o prognóstico é favorável, já 

em circunstâncias mais graves é reservado. Quando acontece de problemas 

secundários ou quando os sinais clínicos são piorados, o prognóstico é de reservado a 

pior (SILVA, 2011). 

Observa-se uma melhora no quadro clínico após 24 a 48 horas de quando é 

iniciado o tratamento, isso na fase inicial da doença. Normalmente, na maioria dos 

casos, o prognóstico é favorável para cães que estão com o caso na fase aguda. Para 

os cães que estão com erliquiose crônica e com comprometimento de medula óssea, o 

prognóstico é reservado, somente aqueles que estejam na fase crônica da doença 

(FIGUEREDO, 2011). 
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3. RELATO DE CASO  

 Foi atendido no Hospital Escola da Faculdade Univértix, situado na cidade de 

Matipó, uma cadela, prenhe, da raça BoderCollie, com idade de dois anos e cinco 

meses e peso de 25 quilos. Durante a anamnese, o tutor relatou que o animal não se 

alimentava há dois dias e estava apático. Informou, também, que a cadela havia 

cruzado há mais de um mês e que, após a cópula, teria apresentado sangramento 

intenso na vulva. A alimentação era com Ração Especial de filhote, a vermifugação e a 

vacinação estava em dia. O ambiente em que a cadela vive possuía infestação de 

ectoparasitas, portento o tutor administrou Simparic® 80 mg para controle.  

 O médico veterinário realizou o exame físico do paciente cujos dados estão 

descritos na Tabela 1.  

Tabela 1. Parâmetros vitais avaliado pelo médico veterinário durante atendimento do animal do presente 

relato. FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; TPC: tempo de preenchimento capilar; SEGS: 

segundos; DESIDRAT: desidratação; TEMP: temperatura 

FONTE: (FEITOSA,2014) 

Após o exame físico, foram solicitados, pelo veterinário, exames complementares 

como hemograma completo e teste rápido para erliquiose. O sangue foi coletado na veia 

cefálica e encaminhado para o laboratório clínico do hospital em tubo EDTA (ácido 

etileno-diamino-tetra-acético – 11%), sendo avaliado no hemograma: Volume Globular 

(VG), concentração de Hemoglobina (Hb), Volume Globular Médio (VGM), 

Concentração de Hemoglobina Globular Média (CHGM), Leucometria global e 

diferencial, Plaquetometria, utilizando o aparelho eletrônico BC – 2800 Vet auto 

analisador hematológico (MINDRAY©).Valores encontrados no hemograma completo a 

seguir na Tabela 2. 

 No resultado do hemograma completo foi observado: anemia normocítica 

normocrômica, trombocitopenia, eosinopenia. O teste rápido (Diagnóstico veterinário 

 
F

C 

F

R 

MUCO

SA 

T

PC 

DESIDR

AT. 
TEMP. 

C

adela 

7

0 bpm 

Of

egante 

Normo

corada 

>

2 segs. 
8% 39,5º C 

V

alores de 

referencia  

6

0-160 

18

-36 

Normo

corada 

1

-2 segs 
<4% 

37,5- 

39,2 



34

0 

 

AlereErliquiose Ac Test Kit) feito no hospital, apresentando resultado positivo para 

suspeita de erliquiose.  

Tabela 2.HEMOGRAMA COMPLETO DO ANIMAL DO PRESENTE RELATO, COLETADO NO 

PRIMEIRO ATENDIMENTO. (VCM: volume corpuscular média; HCM: hemoglobina corpuscular média; 

CHCM: concentração da hemoglobina corpuscular média; PNT PLASTICAS TOTAIS: proteínas plásticas 

totais) 

 

Testes 

realizados no 

hemograma 

Resultado obtido 

do animal 

Valores de 

Referência 

Eritrócitos totais 4.43 

5.5-8 

milhões/mm3 

Hemoglobina 105 110-190 g/dL 

VCM 66.3 60-77 fL 

HCM 23,7 19.5-24.4 pg 

CHCM 358 300-380g/L 

PLAQUETAS 100 

107-460 

x109/L 

LEUCOCITOS 

TOTAIS 8.900 6.000-17.000 

BASTONETES 0 0-510 

SEGMENTADO

S 3.000 3.600-13.090 

EOSINÓFILOS 0 120-1.700 

BASÓFILOS 0 Raros 

MONÓCITOS 600 720-5.100 

LINFÓCITOS 5.300 720-5.100 

PTN. 

PLASMÁTICAS TOTAIS 7.2 5.5-8 g/dL 

VCM: volume corpuscular média; HCM: hemoglobina corpuscular média; CHCM: concentração da 

hemoglobina corpuscular média; PNT PLASMATICAS TOTAIS: proteínas plasmáticas totais 

 

O diagnóstico foi baseado no resultado do hemograma completo, teste rápido e 

sintomatologia clínica em que se suspeitou de erliquiose.  
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Figura 1teste rápido (Diagnóstico veterinário AlereErliquiose Ac test kit); figura 2: Resultado de teste 

rápido (Diagnóstico veterinário AlereErliquiose Ac test kit). 

 

De acordo com o diagnóstico estabelecido, o tratamento aplicado pelo veterinário 

foi constituído de Doxiciclina 100 mg, via oral, 12-12 horas (BID), durante 28 (vinte e 

oito) dias; Omeprazol 20 mg, 24-24 horas (SID), trinta (30) dias; Glicopam®, 5ml (BID), 

até o termino do frasco; dipirona 500mg gotas, por via oral, (BID) durante quatro dias. 

Para controle dos ectoparasitas, o veterinário indicou Bravecto comprimido 1400 mg, a 

cada 3 meses. O médico veterinário informou ao tutor que, pelo fato de a paciente ser 

gestante e ser positiva para erliquiose, havia riscos decorrentes do tratamento e da 

doença. Assim, alertou sobre a necessidade de se tratar a paciente com os 

medicamentos prescritos e da importância do acompanhamento ultrassonográfico 

semanal, devido ao risco de aborto.  O veterinário solicitou um retorno após quinze dias 

para a realização de um novo hemograma. O proprietário não retornou ao Hospital 

Veterinário para realização de um novo hemograma e para acompanhamento 

ultrassonográfico. 

 

4. DISCUSSÃO DO CASO 

Asalterações mais frequentes em um animal com erliquiose são depressão, perda 

de apetite, palidez de mucosas oral (RODRIGUES, 2018), corroborando pelo relato do 

proprietário de que o animal estava apático e com perda de apetiteAs mesmas 

alterações foram encontradas por Sá (2018), assim como Fonseca, Sousa, Moura 

(2010) 

Durante a ausculta cardíaca,o animal apresentou uma frequência cardíaca 70 

batimentos por minuto (bpm),ou seja, dentro dos valores de referência60- 120 bpm para 
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cães adultos, indicando estar entre padrões de normalidade cardíaca segundo Feitosa 

(2014). Os mesmos dados estão presentes nos relatos Paula Júnior et al (2018). 

A frequência respiratória do animal foi considerada como ofegante. Omédico 

veterinário descreveu o padrão de respiração, porém não aferiu os números de 

movimentos por minuto. Segndo Feitosa (2014), os padrões respiratórios dos cães 

variam de 20-30 mpm.Fruet (2005) afirma ser comum a presença de tosse e dispneia 

durante a fase aguda da doença, o que pode explicar a respiração ofegante da cadela, 

identificada pelo veterináriodo presente relato. 

O tempo de preenchimento capilar (TPC) do animal maior do que o valor de 

referência — até 2 segundos, conforme Feitosa (2014) — juntamenteaos achados dos 

hematócritoslevaram o veterinário à estimativa de desidratação de 8%. Segundo Thrall, 

Weiser, Allisson e Campbell (2015), animais com erliquiose podem apresentar sinais de 

desidratação, sendo considerada como moderada de (8-10%), apresentando tugor 

cutâneo reduzido, enoftalmia, reflexos palpebrais reduzidos, mucosas secas, baixa 

temperatura de membros, orelha e focinho. A desidratação foi um achado em comum 

tanto no presente relato quanto em Sá et al (2018); Garcia Filho (2010); Cunha e Martins 

(2018) 

 No presente relato, durante o exame físico, foi observadahipertermia, 

confirmando o que estabeleceDonizete (2016)que na fase aguda da doença sinais como 

emagrecimento e hipertermia entre 39,5 – 41,5º C são comumente encontrados. Da 

mesma forma, foi relatado hipertermiapor Júnior et al (2018) em um cão boxer com 

diagnóstico confirmatório por meio de teste de PCR. 

No hemograma, foi evidenciado uma anemia moderada, sendo uma alteração 

compatível com a presença da erliquiose devido à destruição de células (THRALL, 

WEISER, ALLISSON e CAMPBELL, 2015; BORIN, CRIVELENT e FERREIRA, 

2009).Confirmando com o presente relato eos de Júnior (2018), Sá et al (2018), Filho 

(2010) que também observaram que a anemia moderada éum achado em comum. 

A redução de glóbulos vermelhos assim como dos glóbulos brancos é justificada 

pela destruição imunomediada de células circulantes e pela presença de anemia 

aplásica, que é quando a medula deixa de produzir células. (GENARO,2009) 

 Animais infectados pela doença apresentam anemia devido à supressão difusa 

da medula óssea. Outra justificativa para a anemia moderada normocítica normocrômica 

é relacionada a doença endócrina, uma vez que ocorre deposição de imunocomplexos 

no rim, desencadeando insuficiência renal, não realizando a secreção de eritropoietina 
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(THRALL, WEISER, ALLISSON e CAMPBELL, 2015; RODRIGUES, ARAÚJO, RIBEIRO 

e RIBEIRO, 2018). O animal do presente relato também apresentou anemia moderada 

normocítica normocrômica concordando com os achados de Galvão, Silva, Pereira, 

Craveiro, Rêgo (2009). 

De acordo com Nelson e Couto (2015), o animal estava na fase crônica da 

doença, uma vez que, na fase aguda, ocorre aumento da produção de células. Já na 

fase crônica, a medula diminui a produção de células, (TABELA 3). O animal do 

presente relato apresentava pancitopenia, que é a diminuição das células sanguíneas, 

assim como apresentado por Genaro (2009) que relatou pancitopenia em seu trabalho, 

justificando que o animal estava na fase crônica. 

Tabela 3. Alterações encontradas no hemograma completo em diferentes fases da Erliquiose canina. 

Fases da 

Erliquiose 

Alterações mais encontrada no hemograma 

Aguda Trombocitopenia, leucopenia seguida de 

leucocitose neutrofílica e monocitose, Anemia discretas 

não regenerativa, a não ser que ocorram hemorragias. 

Assintom

ática 

Trombocitopenia,Neutropenia, Linfocitose, 

Monocitose. 

Crônica Monocitose, Linfocitose, Trombocitopenia 

Anemia não regenerativa, Hipocelularidade da medula 

óssea Plasmocitose de medula óssea/baço 

Hipoalbuminemia 

FONTE: Nelson e Couto (2015)  

 

Os animais portadores da doença irão manifestar alterações no hemograma 

como anemia, trombocitopenia, linfocitose, neutropenia e eosinopenia, (THRALL, 

WEISER, ALLISSON e CAMPBELL, 2015; BORIN, CRIVELENT e FERREIRA, 2009). 

No presente relato, o animal apresentou essasalterações descritas. Filho, Dias, Isola e 

Martins (2010) e Sá et al (2010) também relatam anemia, trombocitopenia, linfocitose, 

neutropenia e eosinpenia como achados em seus respectivos trabalhos. 

O tratamento que deve ser instituído é a doxiciclina na dose de 5mg/kg por via 

oral, 2 vezes ao dia (BID) durante 20 dias; Vitaminas B1 na dose de 0,1ml/kg por via 

oral, 2 vezes ao dia (BID), durante 20 dias seguidos; Omeprazol na dose de 1mg/kg por 
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via oral, 1 vez ao dia (SID) durante 30 dias;  Ectoparasita na dose de 2 mg, repetindo a 

administração a cada 35 dias; Silimarina na dose de 2mg/kg por via oral, 1 vez ao dia 

(SID), durante 10 dias; Hemolitam na dose de 1gt/kg por via oral, 2x ao dia (BID), 

durante 10 dias. (SÁ, 2018; CUNHA e MARTINS 2018) O veterinário prescreveu 

doxiciclina, assim como indicado na literatura, concordando com Galvão (2009).Além 

disso, foi utilizado Glicopan Porem Satna (2010), optando-se pela utilização da vitamina 

B1 e vitamina C duas vezes ao dia como alternativa ao Glicopan 

De acordo com Viana (2014), a doxociclina é um antibiótico bacteriostático de 

amplo espectro, agindo contra as Rickettsia. Ela também foi receitada pelo médico 

veterinário para o tratamento da erliquiose, assim como sugerido por Galvão, Silva, 

Pereira, Craveiro e Rêgo (2009). Viana (2014) descreve a dipirona como um derivado 

pirazolônico, sendo um analgésico, antiespasmódico e antitérmico. No presente relato, o 

veterinário utilizou-se da dipirona para controle da hipertermia.   O omeprazol em sua 

ação é um inibidor da bomba de prótons para redução de secreções gastroduodenais 

(VIANA,2014). Assim como Branco (2009), o médico veterinário informou que os 

medicamentos são contraindicados para gestantes e lactantes. Entretanto, mesmo 

sabendo dos riscos, o tutor do animal optou por seguir o tratamento. 

 

5. CONCLUSÃO 

Sinais clínicos inespecíficos e ausência de vacinas demostram a importância de 

métodos diagnósticos como exames hematológicos, testes rápidos e PCR para a 

identificação da doença. Esses métodos são importantes para o rápido início do 

tratamento e melhor prognóstico da doença. 
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INFLUÊNCIA DA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR E PÓS-TRANSPORTE SOBRE 
A AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE ERITROGRAMA E LEUCOGRAMA EM 

FELINOS DOMÉSTICOS 
 

 
Acadêmicos: Caio Augusto Calazani de Morais e Henricida Klen Mariano 

Orientadora: Profa. Msc Ayla Watanabe Pereira 

RESUMO 

O bem-estar de felinos, bem como o de outros animais, é associado a fatores externos, 
no que tange às causas de estresse que impedem um comportamento harmonioso com 
o ambiente e outros seres. O estresse pode gerar várias alterações no hemograma e 
leucograma destes animais, mediados pela ação do cortisol e da adrenalina. Para o 
presente estudo, cujo objetivo é avaliar as alterações de eritrograma e leucograma de 
felinos domésticos, foi realizada a coleta de sangue venoso em cinco felinos 
domiciliados. A coleta foi realizada em dois momentos: em domicílio (M0) e em clínica 
veterinária após o transporte (M1). Como resultado, houve um aumento do número 
médio de leucócitos totais na coleta em M0, sendo que em todos os leucogramas 
evidenciou-se linfocitose, com exceção de um animal. No resultado de leucograma M1, 
a média de leucócitos totais não ultrapassou os limites de referência, entretanto dois 
animais apresentaram leucopenia. Associada ao momento da coleta, foi realizada a 
avaliação do grau de estresse dos animais. Em dois animais, o grau de estresse em M0 
foi mais evidente. A avaliação do leucograma de felinos deve ser realizada levando em 
consideração as alterações provocadas pelo estresse. Para tanto, é necessária uma 
compreensão do processo psicológico pelo qual os gatos passam que resultam em 
situações estressantes para que, em seguida, seja possível interpretar resultados que 
aparecem em exames laboratoriais, visando demonstrar as alterações sofridas pelo 
organismo em resultado desses estímulos em certos períodos de tempo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: saúde, estresse, adrenalina, exames laboratoriais. 

  LINHA DE PESQUISA: Clínica e Cirurgia Animal. 

1. INTRODUÇÃO 

O bem-estar tem associação direta com as condições físicas e psicológicas em 

que vivem os animais, por isso são necessárias medidas preventivas para redução das 

situações de estresse,buscando sempre novas estratégias para a melhoriana qualidade 

de vida(MOLENTO, 2007).Para perpetuar o bem-estar, é necessário manter condições 

de liberdade e felicidade, além de avaliar possíveis sofrimentos, dor, ansiedade e 

estresse (BROOM e MOLENTO, 2004).O estresse é associado a uma resposta do 

organismo à quebra da homeostasia, assim, o corpo do animal busca formas de 

adaptação a essas alterações (SANTOS, 2005). 

A ação de estresse pode ser encontrada no leucograma do hemograma do 

animal (MEYER, 1995; SANTOS 2005) decorrente de um aumento de estresse, como o 

medo de captura e a própria liberação de adrenalina, especialmente nos felinos (ISOWA 

et al, 2004).Em questão das condições desagradáveis relacionada às clínicas, o 
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estresse é um fator muito relevante, sendo importante a prevenção dessas condições 

em domicílio e na clínica(RODAN, 2010). 

A liberação de adrenalina vai influenciar no leucograma, principalmente no 

número de neutrófilos, que tende a aumentar durante situações de estresse agudo 

(ISOWA et al, 2004). Se o animal estiver sob estresse crônico, espera-se encontrar no 

hemograma o leucograma de estresse mediado pelos glicocorticóides (MEYER, 

1995).Como o estresse aumenta o número de neutrófilos, é considerável saber de como 

ele age no organismo de seu animal, pois serão encontradas diferentes alterações 

leucocitárias (MEYER, 1995).  

Sendo assim, esse trabalho tem por objetivo avaliar as alterações de eritrograma 

e leucograma de felinos domésticos na coleta de sangue domiciliar e da coleta pós 

transporte. 

 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 MANEJO DE FELINOS DOMÉSTICOS 

Há certos requisitos necessários para viabilizar o processo de manejo dos 

animais. Garantir boa alimentação ao animal e deixá-lo livre de desconforto, 

proporcionando uma área onde o felino possa se sentir abrigado e possa descansar, 

além de protegê-lo de situações que possam estimular medo ou algum tipo de 

sofrimento físico e/ou psicológico fazem parte desses requisitos.  (HEATH e RODAN 

2016). 

Somado aos cuidados supracitados, Cannon (2016) defende que existem outros 

fatores que podem dificultar o processo de cuidado e bem-estar dos felinos domésticos. 

Odores acidentais causados por ações que possam alterar o ambiente a que está 

acostumado, tais como o derramamento de líquidos, podem acabar causando um 

estresse precoce, mesmo antes de o gato iniciar a consulta médica. Além disso, outros 

odores marcantes, como desinfetantes, também interferem no bem-estar do paciente, e, 

dessa forma, o espaço deve ser bem ventilado evitando que novamente estímulos 

odoríferos proporcionem desconforto ao gato (CANNON et al, 2016). 

Bowen e Heath (2016) afirmam que é possível identificar o status comportamental 

do gato por meio de sua postura corporal e alterações faciais, sendo essas 

manifestações relacionadas à posição das orelhas, contração ou não das pupilas, 

formato da língua ou expressão do rosto como um todo (RODAN et al, 2010). 
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Com o intuito de verificar o estado emocional de animais, veterinários utilizam o 

estudo da postura, expressão facial, vocalizações e outros comportamentos. Tendo em 

questão os gatos domiciliados, as marcas caracterizadoras de estresse se apresentam 

por comportamento inibido, comportamento defensivo e comportamento estereotipado, 

algo que não é convencional em situações naturais dos felinos (GRIFFIN & HUME, 

2006). 

Afim de iniciar uma análise voltada para cada caso causador de estresse, os 

comportamentos devem ser abordados de maneira a ilustrar seus padrões mais 

comuns. O comportamento inibidoé reconhecido pela depressão e ausência dos 

comportamentos normais: alimentação, higienização, sono, defecação e micção. O 

comportamento defensivo envolve posturas corporais e de vocalização características, 

sempre motivadas pelo medo, evidenciando os estímulos aos quais o gato é exposto, 

ilustrando que eles podem alterar significativamente seu nível de estresse, e, em 

consequência, levando-o a não demonstrar seu comportamento natural (GRIFFIN & 

HUME, 2006). 

Entende-se que o comportamento estereotipado nos gatosacaba por mostrar 

resultados que beiram princípios violentos, tais como a destruição da caixa de transporte 

e criação e a busca de um local seguro a fim de não ser exposto às situações 

causadoras de estresse.Também costumam andar em círculos, caminhar 

incessantemente em uma mesma direção e palpar com as patas, mostrando umcerto 

descontrole ativado pela situação estressante, manifestando sinais comoansiedade, 

medo, agressão e submissão. Esse quadro também pode ser acompanhado de 

vocalização específica e marcação (urina, fezes, arranhaduras e marcação pelas 

glândulas corpóreas) e permitem reconhecer que o animal não se encontra em um 

estado favorável de harmonia com o espaço, uma vez que o medo pode ser um fator 

gerado pela não familiaridade com o espaço (GRIFFIN & HUME, 2006). 

O medo é comumente manifestado quando o gato é submetido a um local não 

familiar. Nessa situação, podem assumir uma postura agressiva, afim de usar o estímulo 

para se esconder ou fugir da situação na qual está inserido (BEAVER, 2003; GRIFFIN & 

HUME, 2006). Mesmo assim, caso não haja uma rota de escape e o estímulo persista, o 

animal pode manifestar um comportamento de agressão defensiva, a exemplo de 

relatos de animais que, quando acuados, apresentam um estado de catatonia (KORTE, 

2001; GRIFFIN & HUME, 2006). 



35

0 

 

A vida e saúde do felino estão propensas a sofrerem mudanças devido a fatores 

causadores de estresse. No que diz respeito às condições clínicas ou comportamentais, 

desfavoráveis em vários casos, alguns animais podem, até mesmo, vir a óbito, em 

função da falta de compreensão da complexidade dos estímulos que os colocam em 

situações que lhes são desfavoráveis, embora, possam ser evitáveis de alguma maneira 

(RODAN, 2016). Sendo assim, a população de felinos domiciliados exige melhor 

entendimento das suas particularidades, reduzindo a dificuldade no seu manejo, visando 

à segurança do paciente e do profissional (RODAN, 2010), já que esses animais são 

uma espécie de difícil manuseio (BARKER, 2015). 

 

2.2 FISIOLOGIA DO ESTRESSE 

A resposta ao estresse consiste em comportamentos, respostas neurais, 

fisiológicas e endócrinas que vão auxiliar nesse ajuste de situações modificadas e no 

reestabelecimento da homeostase, segundo Sapolsky (1986).Como definição do 

estresse, eventos fisiológicos e comportamentais associam-se a conteúdos emocionais 

constituindo acontecimentos no animal que possam alterar a homeostase liberando uma 

resposta de estresse (SAPOLSKY et al, 1986).   

Como fundamentais componentes da resposta ao estresse,temos dois 

mecanismos. O primeiro é o eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) que, por meio da 

estimulação da zona fasciculata do córtex da adrenal, irá liberar na corrente sanguínea 

glicocorticóides. No segundo, teremos a resposta ao estresse pelo eixo simpático-

adrenal (SA), liberando adrenalina e noradrenalina pela medula adrenal causado por 

estresse agudo, na resposta de “luta-fuga” (GRIFFIN & HUME, 2006). 

Os glicocorticóides e catecolaminas provocarão alterações metabólicas 

fornecendo ao organismo energia para que o corpo restabeleça equilíbrio por meio da 

lipólise, da glicogenólise e da degradação de proteínas (GONZÁLEZ e SILVA 2003).O 

cortisol é um dos hormônios indicativos do estresse que vem do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal que atua por um mecanismo de retroalimentação negativa. Esse 

mecanismo precisa de que um agente estressor estimule o hipotálamo para liberar a 

corticotropina (CRH) que estimulará a pituitária anterior secretando outro hormônio, o 

adrenocorticotrópico (ACTH), que assim estimulará as glândulas adrenais a 

liberaremcortisol (SAPOLSKI,1986). O cortisol é principal glicocorticóide secretado pelas 

adrenais dos gatos (KUDIELKA & KIRSCHBAUM, 2005), interferindo nas funções no 

sistema imune e no eixo simpático-adrenal (KUDIELKA & KIRSCHBAUM, 2005).  
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Devido a uma grande parte de receptores desse hormônio no cérebro, o cortisol 

agirá de maneira importante para agir (KORTE, 2001). Devido a sua lipossolubilidade, o 

cortisol pode penetrar nas membranas celulares atingindo o citoplasma e se ligar a 

receptores específicos: mineralorreceptor e mais importante, o glicorreceptor. O 

complexo receptorcortisol passa para dentro do núcleo da célula, fixando-se em uma 

área específico do cromossomo, que irá produzir um novo RNA mensageiro que 

modelará o tipo de proteína a ser formada (MCDONALD, 1987). Os níveis de 

glicocorticóides livres aumentando poderão ocorrer várias modificações fisiometabólicas 

em resposta de situações por estresse (GRIFFIN & HUME, 2006). Por isso é utilizadaa 

mensuração da cortisolemiapara a identificação do estresse em animais (KORTE, 

2001).  

O cortisol tem uma meia-vida curta em gatos sendo eliminado praticamente todo 

pela urina, quase não sendo excretado pela bile. * O ciclo circadiano do gato é 

predominantemente diurnoe em seus picos a cortisolemia chega a se elevar cinco vezes 

quando comparada com seus níveis basais (PETERSON et al,1994). Se os níveis 

séricos de cortisol se mantém aumentados por causa de influência das adrenais pelo 

hipotálamo, pode acontecer uma baixa de imunidade se o estresse for extenso 

(BEAVER, 2003). A cortisolemia alta crônica levará a uma atrofia nos tecidos do sistema 

imunológico, provocando uma diminuição da mitose linfocitária (MORI et al, 2001). Em 

animais adultos, foi encontrada uma combinação entre estresse crônico, cortisolemia 

alta e distúrbios comportamentais (KORTE, 2001).  

Segundo Kociba (2004), ambientes estressantes, medo, excitação e punção 

venosa levam à liberação de adrenalina. A adrenalina é formada e fica armazenada em 

células da camada medular da glândula (CORCORAN, 2009). A estimulação causada 

pelo ACTH aumenta a liberação de adrenalina que, ao agir nos tecidos, gera 

hiperglicemia e contração esplênica (GARCIA-NAVARRO, 1994). 

O estresse agudo — causado pelo medo, pela dor e pelo transporte — vai gerar o 

aumento das catecolaminas representadas pela norepinefrina e a epinefrina, 

(GONZÀLEZ et al, 2003).  Assim, aparecerá, no leucograma, um quadro de leucocitose 

fisiológica quando houver secreção das catecolaminas (GONZÀLEZ et al,2003). Isso 

ocorrerá pouco tempo depois do estímulo, sendo de breve efeito das catecolaminas 

podendo durar de 20 a 30 minutos (FELDMAN, 2000). 

 

2.3 ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DO ESTRESSE EM FELINOS DOMÉSTICOS 
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O estresse é associado a uma resposta do organismo à quebra da homeostasia, 

quando o corpo do animal busca formas de adaptação para estas alterações (SANTOS, 

2005), sendo elas comportamentais ou fisiológicas. O estresse desencadeia respostas 

hormonais que alteram a concentração das células sanguíneas (LEANDRO, 2006).É 

notado, no hemograma do animal, um leucograma de estresse. Situações patológicas 

como insuficiência renal, desidratação, doença inflamatória e a dor induzem resposta ao 

estresse (SANTOS, 2005). 

Os glóbulos vermelhos (hemácias) eos glóbulos brancos (leucócitos) são os dois 

tipos de células que formam o tecido sanguíneo, o qual corresponde a 7,5% do peso do 

animal ao sangue (FELDMAN, 2000).O aumento no número de hemácias é efeito dos 

hormônios que causam deslocamento sanguíneo esplênico. A epinefrina vai 

alteraresses valores (WEISER, 2015). 

A apresentação de possíveis disfunções no sangue é auxiliada pela interpretação 

das contagens de leucócitos (LAURINO, 2009) que, em razão dos fatores 

fisiológicos,tem a reação imediata em felinos domésticos (GARCIA NAVARRO, 

1994).Segundo Wills & Wolf (1995), diferenças leucocitárias irão acontecer no 

organismo do animal e vão depender do mediador de estresse que está agindo. Com 

estresse ou não, a imunidade do animal se reduzirá (LEANDRO et al, 2006).  

Na quimiotaxia do tecido inflamado, ocorre a resposta inflamatória com a 

presença dos neutrófilos. Após a fagocitose, a resposta inflamatória também tem 

participação dos monócitos (LAURINO, 2009). Funções imunorreguladoras são 

desempenhadas por essas células, os linfócitos T. A destruição normal de hemácias 

ocorre por conta dos monócitos. Os eosinófilos possuem proteínas que ligam e lesionam 

as membranas de parasitas, agindo na defesa contra os estágios de larvas desses 

parasitas, podendo ser encontrados na modulação de reações alérgicas inflamatórias e 

imonucomplexos. Já os basófilos contêm e fazem a liberação de duas importantes 

substâncias: a histamina que atua nas alergias e a heparina como anticoagulante, 

compreende também funções sobre o ácido aracdônico, choque anafilático e leucotrinos 

(THRALL, 2007). 

 Segundo Santos(2005), a homeostasia pode ser alterada por meio de um agente 

agressor que provoca a ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal. Como 

exemplos temosdor, medo, transporte, mudanças de ambiente que geram ansiedade, 

podendo influenciar no aumento da liberação o hormônio adrenocorticotrópico (THRALL, 

2007).Processos inflamatórios, infecciosos e o estresse alteram o número de neutrófilos, 
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assim é importante evitar erros no diagnóstico de doenças (MEYER, 1995).É 

fundamental a prevenção porque todas as possíveis alterações na hora da coleta 

sanguínea geram falhas que poderão ser confundidas com algumas doenças que serão 

confirmadas no hemograma (WEISER, 2015).Para um diagnóstico de uma doença ou 

alterações hematológicas, precisamos da interpretação das anormalidades leucocitárias 

e dos achados clínicos (LAURINO, 2009). 

O protocolo clínico assumido pelo médico veterinário pode ser prejudicado em 

consequência de interpretações incorretas dos resultados, alterando seu perfil 

hematológico (WEISER, 2015).Sendo assim, o teste do tipo de anticoagulante e o 

esfregaço sanguíneo, são algumas das soluções recomendadas quando ocorrem falhas 

técnicas nas etapas do procedimento das alterações hematológicas (SILVA, 2017). 

 

3. METODOLOGIA 

Participaram deste estudo cinco felinos domésticos provenientes da cidade de 

Manhuaçumediante autorização do proprietário. Os animais possuíam entre cinco 

meses e dois anos de idade, todos eram fêmeas, e não tinham raça definida (SRD). 

Além disso, eram vermifugados e saudáveis. Somente um dos animais é castrado e 

possui a vacinação completa e em dia.Não houve avaliação clínica por parte do médico 

veterinário e as amostras foram coletadasno domicílio do proprietário dos animais e em 

uma clínica veterinária, ambas na cidade de Manhuaçu.  

Foram obtidas amostras de sangue por punção da veia jugular em dois 

momentos distintos: o primeiro foi realizado no domicílio dos animais (M0) que foi uma 

coleta bastante estressante e o segundo dois dias após na clínica veterinária. Em 

seguida, os animais terem sidos submetidos ao transporte (M1), sendo agrupados mais 

de um animal na mesma caixa de transporte por aproximadamente 30 minutos. Os 

resultados não tiveram influência por causa do diferente horário das coletas e o espaço 

de dois dias é decorrente da disponibilidade do médico veterinário.Os animais foram 

submetidos ao uso de cobertas durante a contenção físicaem ambos os momentos.  

Para as coletas de sangue,foram feitas a tricotomia e a antissepsia do local da 

coleta com algodão embebido com álcool 70%. O sangue foi coletado em seringa de 

3mL e agulha de calibre 25x7mm e transferido para um tuboVaccuteiner®contendo 

anticoagulante EDTA. As amostras coletadas em domicílio foram armazenadas em 

caixa térmica, para impedir a deterioração do material, e levadasao laboratório da clínica 

para processamento e análise.As coletas de sangueocorreram em pouco espaço de 



35

4 

 

tempo de uma para a outra, além de serem realizadas pelo mesmo profissional em 

ambos os momentos. 

Foram realizados o eritrograma e leucograma das amostras coletadas em 

analisador automático de célulasMindray®. Os parâmetros do eritrograma avaliados 

foram o volume globular (VG); a contagem total de eritrócitos; a concentração de 

hemoglobina; o volume corpuscular médio (VCM) e a concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM). No leucograma, foram avaliados o número de leucócitos 

totais, além da diferencial dessas células. 

 Durante a contenção física dos animais para a coleta de sangue, nos momentos 

M0 e M1, foi avaliado o estresse dos animais de acordo com o estabelecido por Volpato 

(2013) e demonstrado no Quadro 1. 

Os animais foram submetidos ao teste rápido da marca Alere® para Vírus da 

imunodeficiência felina (FIV) e Vírus da leucemia felina (FELV). O FELV se replica em 

células do sistema imune como,linfócitos, neutrófilos, monócitos causando infecção.O 

teste para diagnóstico das duas doenças citadas acima foi realizado antes da coleta das 

amostras em M0 e todos os participantes do estudo apresentaram resultados negativos 

para ambos os testes. 

 
Quadro 1-Escala utilizada para avaliação do estresse de felinos domésticos durante a coleta a domicílio 
M0, com a coleta após transporte M1 (VOLPATO 2013).  
Escala  Grau  Alterações encontradas 

0  Ausência de estresse  
Nenhum grau de estresse, paciente não apresenta 
resistência à contenção física. 

1  Estresse discreto 

Paciente apresenta discreta resistência à contenção 
física, apresentando alguma movimentação. 
Apresenta-se inquieto. Sem interferência na colheita 
das amostras. 

2  Estresse moderado 

Paciente apresenta moderada resistência à contenção 
física, apresentando movimentação constante, porém 
não vigorosa. Apresenta-se inquieto e pode vocalizar 
quando manuseado. Pode ocorrer interferência na 
colheita das amostras. 

3  Estresse intenso 

Paciente apresenta intensa resistência à contenção 
física, apresentando movimentação constante e 
vigorosa. Apresenta-se inquieto e vocaliza quando 
manuseado. Paciente pode apresentar agressividade 
(mordedura e arranhadura). Pode apresentar 
micção/defecação durante a contenção. Pode ocorrer 
interferência na colheita das amostras 

 

Os resultados foram organizados no Microsoft Office Excel® e avaliados por 

estatística descritiva. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados do eritrograma e leucograma estão detalhados nas Tabelas 1, 2, 3 

e 4.Os valores de referência utilizados para eritrograma e leucogramaforam de acordo 

com Moritiz et al, (2004).Esses valores são relativos a animais com idade acima de 

cinco meses. 

 
Tabela 1- Resultado do eritrograma da coleta de sangue em domicílio (M0) dos cinco felinos avaliados 
(RBC: valor total de eritrócitos; Hb: hemoglobina total; VG: volume globular; VCM volume corpuscular 
médio; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular media) 

ID Idade 
RBC  
(p/mm3) 

Hb 
(g/%) 

VG  
(%) 

VCM  
(fL) 

CHCM 
g/dl 

VR 
 

(5,92 – 11,16) (8,17 – 15,26) (24-46) (36,96 – 54,98) (26,24 – 35,91) 

A 5 Meses 8,75 11,30 39,70 45,40 28,40 

B 5 Meses 8,06 11,20 39,50 49,10 28,30 

C 10 Meses 9,22 14 45,10 49 31 

D 1 ano 9,04 13,60 43,50 48,20 31,20 

E 2 anos 9,35 15 49,50 53 30,30 

ID: Identificação do Animal / VR: Valores de Referência (MORITZ et al, 2004) 
 
 
Tabela 3 Resultado do eritrograma da coleta de sangue na clínica veterinária (M1) dos cinco felinos 
avaliados (RBC:valor total de eritrócitos; Hb: hemoglobina total; VG:volume globular; VCM volume 
corpuscular médio; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular media) 

ID Idade 
RBC  
(p/mm3) 

Hb 
(g/%) 

VG  
(%) 

VCM  
(fL) 

CHCM 
g/dl 

  
(5,92 – 11,16) (8,17 – 15,26) (24-46) (36,96 – 54,98) (26,24 – 35,91) 

A 5 Meses 6,90 8,80 30,40 44,10 28,70 

B 5 Meses 7,22 10,30 34,50 47,90 29,80 

C 10 Meses 7,90 11,80 38,10 48,30 30,90 

D 1 ano 8,65 12,70 41 47,40 30,90 

E 2 anos 9,17 14,50 48,90 53,40 29,60 

ID: Identificação do Animal / VR: Valores de Referência (MORITZ et al, 2004) 
 

Por meio da avaliação dos resultados de Eritrograma, apenas o animal E 

apresentou aumento discreto no valor de Volume Globular (VG) nos dois momentos de 

coleta (TABELAS 1 e 3). A policitemia pode ser classificada entre relativa e absoluta 

(STOCKHAM & SCOOT, 2011), no caso do animal E, a policitemia discreta está 

relacionada à possível contração esplênica, devido à liberação de epinefrina da medula 

da adrenal (STOCKHAM & SCOOT, 2011). Isso porque esse animal não apresentava 

patologias ou restrição hídrica que representasse outro tipo de policitemia. 

Segundo(REBAR et al, 2003) a policitemia relativa pode ser consequência da contração 

esplênica após estresse ou dor.  

 
Tabela 2 –Resultado do leucograma da coleta de sangue em domicílio(M0) dos cinco felinos avaliados 

ID Idade Leucócitos (cél/µL) Linfócitos (cél/µL) Monócitos(cél/µL) Segmentados(cél/µL) 



35

6 

 

VR  (10,570 -14,390)   (2,410 -3,990)  (290 – 470) (6,100 – 9,480) 

A 5 Meses 15200 5200 1100 8900 

B 5 Meses 13900 5000 1100 7800 

C 10 Meses 19800 9900 1000 8900 

D 1 ano 14200 3900 1600 8700 

E 2 anos 16000 6800 1200 8000 

ID: Identificação do Animal / VR: Valores de Referência (MORITZ ET AL, 2004) Média: 15.820 
 
Tabela 4-Resultado do leucograma da coleta de sangue pós transporte (M1) dos cinco felinos avaliados. 

ID Idade Leucócitos (cél/µL) Linfócitos (cél/µL) Monócitos(cél/µL) Segmentados(cél/µL) 

VR  (10.570 -14.390)   (2.410 -3.990)  (290 – 470) (6,100 – 9,480) 

A 5 Meses 12.600 4.400 700 7.500 

B 5 Meses 9.400 2.000 500 6.900 

C 10 Meses 15.800 5.900 900 9.000 

D 1 ano 8.100 3.400 500 4.200 

E 2 anos 11.100 4.300 500 6.300 

ID: Identificação do Animal / VR: Valores de Referência (MORITZ ET AL, 2004) Média: 11.400 

 

Para avaliação inicial do leucograma, foi realizadaa média dos valores de 

leucócitos totais nos dois momentos avaliados, M0 e M1. A média dos valores de 

leucócitos no momento M0 foi de 15.820 cél/µL e em M1 de 11.400 cél /µL. Portanto, é 

possível observar que o valor médio encontrado em M0 ultrapassa o limite superior de 

referência, ao passo que a média de M1 se mantém dentro dos valores de referência. A 

elevação dos leucócitos totais pode estar associada a processos de resposta 

patológicos e não patológicos (WEISS e WARDROP, 2010). Em processos 

considerados patológicos, alterações na contagem total de leucócitos frequentemente 

estão associadas à elevação do número de neutrófilos por serem os leucócitos em 

predomínio no felino. Entretanto, em processos não patológicos devido à ação da 

adrenalina, por exemplo, pode ocorrer neutrofilia leve e linfocitose, mas a linfocitose é 

frequentemente de maior magnitude que a neutrofilia (WEISS e WARDROP, 2010).  

Assim, o valor médio elevado de leucócitos em M0 pode estar associado à 

influência de adrenalina, também conhecida como leucocitose fisiológica (STOCKHAM 

& SCOOT, 2011). Nessa condição, as alterações do leucograma são imediatas, mas 

transitórias, durando aproximadamente de 20 a 30 minutos (WEISS e WARDROP, 

2010) e a média dos leucócitos não permaneceu elevada em M1, com coleta dois dias 

após a avaliação em M0. 

Esperava-se que as influências de estresse evidenciadas na coleta em M1 

gerassem uma leucocitose similar ou até mesmo maior que em M0, uma vez que os 

animais domésticos —  ao deixarem seu local habitual para serem levados ao 



35

7 

 

veterinário, por exemplo — passam por situações de medo, excitação ou estresse, que 

podem desencadear respostas hormonais alterando a concentração das células 

sanguíneas (MEYER et al., 1995). O ciclo circadiano se mostrou oposto aos resultados 

esperados do nosso trabalho em que, mesmo havendo predominação diurna, não houve 

aumento. Segundo Peterson et al (1994), o ciclo circadiano do gato é 

predominantemente diurno.No entanto, realizando uma comparação do estresse exibido 

por gatos examinados em uma clínica e em um ambiente doméstico, Nibblett et al(2015) 

descrevem que houve uma redução dos níveis de cortisol quando os animais estavam 

na clínica veterinária em comparaçãoao ambiente doméstico, o que levou aos autores 

sugerirem que a familiaridade com o veterinário e manipulador podeter influência na 

redução do estresse. Por consequência, esse fator reduziria a interferência nos valores 

de leucócitos, o que pode estar associado à não interferência na média dos valores 

totais de leucócitos em M1. O ciclo circadiano do gato é predominantemente diurno  

Como dito anteriormente, a linfocitose possui maior magnitude que a neutrofilia, 

em casos de leucocitose fisiológica (WEISS e WARDROP, 2010) e, no presente 

trabalho, a linfocitose foi evidenciada em todos os leucogramas em M0, com exceção do 

animal D. Essa condição é provavelmente causada pela redistribuição linfócitos entre o 

sangue, vasos linfáticos e órgãos linfoides (STOCKHAM & SCOOT, 2011; WEISS e 

WARDROP, 2010),visto que, em nenhum dos animais foi evidenciada a neutrofilia.No 

trabalho, esperavam-se maiores alterações em neutrófilos mediado pela ação da 

adrenalina.  

Em todas as amostras, foi evidenciado monocitose. A monocitose ocorre em 

muitas condições, incluindo tanto processos inflamatórios agudos quanto crônicos e 

destruição tecidual (WEISS e WARDROP, 2010). Entretanto, a monocitose é um achado 

inespecífico que tem sido relatado em aproximadamente 11% dos leucogramas de gatos 

hospitalizados (WEISS e WARDROP, 2010). Em relação a condições estressantes que 

levem a alterações hematológicas, a monocitose não é uma característica do estresse 

de leucograma em gatos como é em cães. 

 Pedro (2011) relatou que fatores ambientais como acesso ao exterior, número de 

gatos na mesma habitação, quantidade de água e comida disponíveis são fatores que 

influenciam diretamente na elevação da pressão arterial e, por consequência, se tornam 

um indicativo de estresse, podendo levar a alterações de leucograma.A coleta em 

domicílio foi a que apresentou maiores alterações, apesar de os animais viverem com 

acesso ao ambiente externo e disporem de água e comida. 
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Quando grupos são compostos de indivíduos não relacionados ou 

desconhecidos, o agrupamento pode se tornar problemático. Apesar disso, gatos são 

frequentemente alojados em grupos, por exemplo, em gatis, abrigos para gatos, as 

colônias de investigação e as casas particulares Hirsch et al(2016). Os animais A e E 

sofreram menos influência do estresse de acordo com a graduação utilizada por Volpato 

(2013) (QUADRO 2). Entretanto, em seus leucogramas, em M0 foi evidenciado 

leucocitose por linfocitose, o que contradiz suas características comportamentais.O 

estresse pode vir a desencadear alterações nas células sanguíneas devido às respostas 

hormonais (LEANDRO et al, 2006). 

 

Quadro 2-Grau do estresse dos felinos no momento da coleta domiciliar (M0) e no momento pós-
transporte (M1), de acordo com a graduação utilizada por Volpato (2013). 

Animal A B C D E 

Momento 
de coleta 

M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1 

Grau de 
estresse 

0 0 2 1 3 2 2 3 1 1 

 

Os animais C e D evidenciaram maiores graus de estresse (QUADRO 2) com 

resistência à contenção e eventual vocalização. Possíveis quadros de estresse podem 

ter interferência na coleta das amostras. Contudo, apenas o animal C evidenciou 

elevação dos valores de leucócitos totais nos dois momentos, apresentando na coleta 

em domicílio monocitose, leucocitose e linfocitose. Após o transporte, continuou com o 

quadro de leucocitose, linfocitose e monocitose.O animal C apresentou as mesmas 

alterações de leucograma que o animal A em ambos os momentos de coleta, porém o 

grau de estresse apresentado foi considerado grau 3em M0 e grau 2 em M1. Segundo 

Volpato (2013) os animais com grau intenso e moderado de estresse apresentam 

inquietação no momento da coleta, vocalização podendo chegar até mordedura 

(QUADRO 2). 

O animal B no M0 apresentou um grau de estresse 2, já emM1, o mesmo 

apresentou grau 1 de estresse. Tal animal no primeiro momento não apresentou 

alterações relevantes, já emM1 apresentou um quadro de linfopenia e 

monocitose.Segundo Kociba(2004), a excitação ocasionada por punção venosa 

ocasiona um quadro de linfocitose eneutrofilia que, em conjunto, denomina-se 

leucocitose fisiológica. Contrapondo-se a essas informações, o exame realizado neste 

trabalho encontrou um caso de linfopenia ocasionado nas situações anteriores. Tal 
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alteração pode ser caracterizada por situações de dor e ambientes estressantes (YAGI, 

2004). 

Após o transporte, o animal D apresentou níveis elevados de estresse em M0 

apresentando grau 2 e em M1 apresentou grau 3. Durante ambas as coletas, em sua 

primeira coleta apresentou apenas monocitose, em M1 apresentou leucopenia, 

neutropenia e monocitose em ambas. Segundo (MEYER, 1995), por meio do estresse, 

verifica-se o aumento do número de neutrófilos. Entretanto, no exame deste animal 

verificou-se o contrário, foi apresentado uma diminuição dos neutrófilos. 

O animal E apresentou em M0 e M1 grau de estresse equivalente a 1, sendo 

evidenciado linfocitose e monocitose nos dois momentos e leucocitose em M0 

(TABELAS 3 e 4). 

A leucocitose é comumente encontrada em animais que são submetidos a níveis 

elevados de adrenalina e cortisol (STOCKHAM & SCOOT, 2011).Contudo a leucocitose 

é identificada, primordialmente, devido ao aumento dos neutrófilos, o que não foi 

encontrado em nenhum momento de coleta deste animal.A linfocitose pode estar 

presente em processos inflamatórios crônicos sendo que, neste caso, se assemelha à 

presença da adrenalina no sangue. A monocitose encontra-se comumente associada à 

adrenalina, ao cortisol e a processos inflamatórios. 

Por meio das análises realizadas e dos resultados,observa-se que os animais 

sofreram mais estresses na coleta feita em domicílio. Isso representou um contraponto 

com as expectativas da pesquisa, que eram de encontrar alterações no eritograma e 

leucograma em gatos submetidos aotransporte. Obtivemos, contudo, resultados 

opostos, como alterações no leucograma da coleta em domicílio.  

Utilizou-se, como técnica referência para a retirada de sangue em felinos 

domésticos, a venopunção da jugular. Na coleta realizada em domicílio, notou-se a 

inquietação dos animais perante ao médico veterinário que se apresentou no ambiente, 

houve tentativas de fugas. Além disso, segundo Godfrey (1997),a intolerância dos 

animais à contenção físicapode geraramostras de sangue de má qualidade. Porém este 

fato não foi observado no presente estudo. 

Depois de algumas tentativas em que o comportamento dos animais se 

mostroubastante alterado, foi possível a obtenção das amostras. Dentre os animais 

pesquisado, com o Animal C, no M0, e com o Animal D, no M1, foi necessário um tempo 

de descanso para a normalização para conseguir a coleta de sangue 

novamente.Segundo Isowaet al(2004),o processo de aproximação do homem no meio 
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animal aumenta consideravelmente os níveis de adrenalina e, como consequência, 

influencia no leucograma, principalmente em felinos domésticos. Essas alterações 

interferem diretamente nos níveis do neutrófilos e leucócitos que estão associados ao 

estresse.Assim, neste trabalho, grande maioria dos animais apresentaram alterações de 

leucocitose, linfocitose e monocitose. Não se deve descartar que essas alterações foram 

ocasionadas pelo cortisol e adrenalina, pois, em   felinos, esses fatores são 

predisponentes a várias alterações.       

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação aos felinos domésticos, a continuidade do acompanhamento pelo 

mesmo veterinário pode tentar reduzir o impacto direto do estresse. A intensa liberação 

de cortisol e adrenalina promovidos por situação de estresse e o manejo inadequado 

podem influenciar na coleta de sangue do animal, interferindo em suas avaliações 

hematológicas. 
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INFLUÊNCIA DA ESTAÇÃO QUENTE DO ANO NO TAMANHO DA LEITEGADA DE 
FÊMEAS SUÍNAS 

Acadêmicos: Augusto César Lopes Saraiva e Amintas Junior Martins 
Orientador: Profº. D.Sc. Gilberto Valente Machado. 
RESUMO  
O Brasil destaca-se em uma posição de muita importância no mercado mundial de carne 
suína, tendo destaque como o quarto maior produtor, e também o quarto maior 
exportador de carne suína no mundo. Este destaque se deve pela tecnificação, o 
aperfeiçoamento de manejos, a qualificação da mão de obra, melhorias das instalações 
e os vários avanços genéticos. Estudos apontam que a reprodução de suínos é 
diretamente afetada pelas diversidades de condições dos ambientes .No Brasil, o 
estresse calórico gera uma enorme limitação na produção causando uma preocupação 
dos produtores nos quesitos de melhoria e a adequação dos animais. O desempenho 
reprodutivo é medido principalmente pela falha na concepção do número de leitões 
totais, nascidos vivos no parto, peso total no parto ou números de leitões desmamados, 
e também leitões produzidos por porca por ano dentre outros. No trabalho adianta, 
descreveu-se a influência de elevadas temperaturas podendo ser responsáveis por 
mortalidade embrionária nos primeiros 30 dias de gestação e, por isso, reduz as taxas 
de parto e diminui o tamanho da leitegada. Também alterações no ambiente térmico 
podem levar a redução do desempenho e a incidência de patologias nos machos 
reprodutores, segundo a literatura. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência das 
estações quentes e amenas do ano sobre o desempenho reprodutivo de matrizes 
suínas de linhagem Camborough, considerando a variável de número total de leitões 
nascidos/parto, através da avaliação de uma granja comercial do Estado do Espírito 
Santo, região de Venda Nova do Imigrante. Utilizando os relatórios referentes a 
reprodução das matrizes que foram extraídos do programa de gerenciamento da granja 
e compilados em planilhas eletrônicas para posterior análise estatística. Os resultados 
encontrados foram satisfatórios, pois comparado a outros estudos utilizados demonstrou 
uma eficiência na pesquisa.  
 
Palavras-chaves: suínos, reprodução, taxa de temperatura, natalidade, mortalidade. 
Linha de Pesquisa: Reprodução Animal 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil encontra-se em uma posição de destaque no mercado mundial de carne 

suína, sendo o quarto maior produtor, estando atrás somente da China (maior produtor), 

União Europeia e Estados Unidos. Também é o quarto maior exportador de carne do 

mundo (ABIPECS, 2012). 

A posição de destaque do Brasil no cenário mundial da carne suína se deve a 

uma suinocultura de alta tecnificação com vários avanços genéticos, aperfeiçoamento 

de manejos, qualificação da mão de obra e a melhoria das instalações . Uma das 

causas é que a produção passou a ser intensiva e os animais mantidos confinados até o 

abate uma vez que , estes itens são de extrema importância para a eficiência produtiva 

e lucrativa (PERINI, 2013). 
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Nas criações suinícolas, a eficiência reprodutiva depende, entre outros fatores, da 

proporção de leitoas que atingem o primeiro estro, continuando o ciclo estral 

regularmente e concebendo na primeira cobrição (SILVEIRA et al.,1985). Diante disto, 

porcas que não apresentam estro não são cobertas e com isso reduz a taxa de parição 

e o número de leitões nascidos, influenciando negativamente na eficiência reprodutiva 

do plantel (PASCOAL et al., 2006). 

Outros fatores como, a mortalidade embrionária e a natimortalidade podem 

influenciar negativamente na eficiência reprodutiva, reduzindo o número de leitões 

desmamados e com isso causando prejuízo ao produtor (PASCOAL et al., 2006). 

           De acordo com Perini (2013) , a região Sul é a maior produtora de suínos no 

país, onde o clima é subtropical e as temperaturas mínimas giram em torno de 12°C, em 

média. Já a região Sudeste, por sua vez, apresenta clima tropical, com temperaturas 

mais elevadas no verão . 

A reprodução de suínos é diretamente afetada pelas condições adversas do 

ambiente. O estresse calórico é um dos limitantes na produção brasileira, portanto a 

capacidade de adaptação dos animais às constantes alterações de temperaturas deve 

ser alvo de observações e adequações por parte dos produtores. O clima externo 

influencia consideravelmente a produção e reprodução dos suínos. O metabolismo 

elevado, a camada de tecido adiposo na tela subcutânea e o sistema termorregulador 

pouco desenvolvido fazem dos suínos um dos animais domésticos mais sensíveis a 

altas temperaturas (SOMMERFELT & REMPEL, 2015). 

Objetivou-se com este experimento, avaliar a influência das estações quentes e 

amenas do ano sobre o desempenho reprodutivo de matrizes suínas da linhagem 

Camborough (large white x landrase x duroz) considerando a variável de “número total 

de leitões nascidos/parto”. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PRODUÇÃO DE SUINOS E BEM ESTAR ANIMAL 

A produção animal resulta da ação conjunta das forças de origens genética e 

ambiental. Em função disso , níveis altos de produção só podem ser alcançados pelo 

melhoramento simultâneo da composição genética dos animais e das condições 

ambientes da criação ; naturalmente as duas forças são igualmente importantes. Ainda , 

pode-se mencionar , que a parte genética é a base para o estabelecimento de 
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programas de melhoramento e é o fator que limita a capacidade de respostas dos 

animais aos processos seletivos (MARTINEZ & SOARES, 2012). 

Os custos de manutenção de matrizes no plantel, bem como a mão de obra e 

instalações, dentre outros, são fixos, e seu impacto na viabilidade econômica será maior 

ou menor conforme os índices de produtividade das matrizes e está diretamente ligado 

ao seu desempenho reprodutivo (PRIVADO FILHO, 2010). 

Os estudos de cientistas e filósofos sobre o bem-estar Animal (BEA) começaram 

a ser desenvolvidos na década  de 70 com o objetivo de entender e articular o bom 

relacionamento entre os animais e o homem. O BEA fundamenta nas cinco liberdades 

inerentes aos animais: a liberdade fisiológica (ausência de fome e de sede); a liberdade 

ambiental (edificações adaptadas); a liberdade sanitária (ausência de doenças e de 

fraturas); a liberdade comportamental (possibilidade de exprimir comportamentos 

normais) e; a liberdade psicológica (ausência de medo e de ansiedade) (BAPTISTA, 

BERTANI & BARBOSA, 2011). 

Os suínos vocalizam em várias situações e sua expressão vocal é citada como 

padrão de reconhecimento de estado de bem-estar, frustração ou sofrimento. Grunhidos 

curtos e longos são a forma mais comum de vocalização de suínos, e essa classificação 

está relacionada ao enfrentamento de determinada situação que gere atenção ou ainda 

exprima desconforto. A vocalização mostra potencial de ser utilizada para aferir as 

condições a que o animal está exposto (TOLON et al., 2010). 

Na produção de suínos, a avaliação do BEA é complexa, pois envolve aspectos 

relacionados às instalações, ao manejo e ao ambiente. O BEA pode ser avaliado 

através de aspectos comportamentais, fisiológicos, sanitários e produtivos. A espécie 

suína pode modificar o comportamento natural na falta de um ambiente de conforto 

térmico (BAPTISTA, BERTANI & BARBOSA, 2011). 

O ambiente de alojamento nas instalações para reprodutores suínos tem 

influência direta no desempenho dos animais (TOLON et al., 2010). 

A temperatura ambiente é um dos importantes fatores ambientais que interfere na 

reprodução de suínos pela mesma razão, alterações no ambiente térmico podem levar à 

redução do desempenho e à incidência de patologias nos machos reprodutores, sendo 

um dos maiores problemas que atingem machos suínos sexualmente ativos, uma vez 

que o estresse induz à excessiva produção de corticoides (TOLON et al., 2010). 



36

7 

 

O desempenho reprodutivo é medido principalmente pela falha na concepção do 

número de leitões totais, nascidos vivos no parto, peso total no parto ou números de 

leitões desmamados e ainda leitões produzidos por porca por ano, dentre outros. Uma 

das formas de medir a eficiência produtiva da fêmea suína e do sistema de criação 

como um todo, é por meio do número de leitões desmamados/fêmea/ano, que em 

granjas comerciais não deve ser inferior a 22 para linhagens de Camborough, tendo 

variação com a idade, raça e nutrição. (CARREGARO  et al 2006)  

Segundo Sobestiansky et al. (2012), a mortalidade embrionária e fetal pode ser 

provocada por diferentes agentes infecciosos, como também por outros fatores que 

atingem a mãe e o embrião. As taxas de mortalidade embrionária e fetal são 

relativamente altas, variando entre 30 e 40%, aproximadamente, na espécie suína. 

De acordo com Lisboa (1996), a mortalidade na espécie suína pode atingir altos 

índices, do nascimento à desmama, de 15 a 18%; dentro desses índices, 2,4 a 10% 

morrem durante o parto. 

Elevadas temperaturas podem ser responsáveis por mortalidade embrionária nos 

primeiros 30 dias de gestação e, por isso, reduzir as taxas de parto e ainda diminuir o 

tamanho da leitegada (VAN DER LENDE, 2000). 

 

2.2 MECANISMOS DE TERMORREGULAÇÃO EM SUÍNOS 

Os suínos são animais homeotérmicos e produzem calor através de sua alta taxa 

metabólica, necessitando, desta forma, trocar calor continuamente com o ambiente. A 

taxa metabólica pode ser influenciada pelo plano nutricional e pelo ambiente em que o 

animal está inserido. Além disso, os suínos adultos possuem mecanismos de perda de 

calor relativamente fracos, sendo uma forma de controle a utilização de poças para que 

haja perda evaporativa de calor. Os suínos, são mantidos em confinamento, em um 

micro ambiente onde a temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento 

são os principais componentes que afetam a sua termorregulação. Além disso, outros 

fatores como o peso, idade e a genética dos animais podem gerar variação na zona de 

conforto térmico dentro das diferentes classes de suínos (HANNAS et al ., 1999). 

Vale ressaltar que os suínos trocam calor com o ambiente à medida que a 

temperatura do meio se eleva até a zona de termoneutralidade, que é a temperatura de 

máximo conforto térmico para o animal. A partir daí, a condução, a radiação e a 

convecção têm eficiência reduzida, e o mecanismo de evaporação, principalmente pelas 

vias respiratórias (já que as glândulas sudoríparas são pouco desenvolvidas nos suínos) 
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, passa a assumir papel mais importante na dissipação de calor corporal. Como 

consequência, esses animais têm menor tolerância ao calor do que outros animais 

domésticos sendo, portanto, suscetíveis à hipertermia quando expostos ao estresse pelo 

calor (RODRIGUES, ZANGERONIMO & FIALHO, 2010). 

A manutenção da temperatura corporal é um dos mecanismos de ajuste que 

controla a homeostasia do organismo. Com isso, o clima passa a ser um dos principais 

fatores limitantes para obtenção da máxima produtividade, situação que se agrava nas 

fases finais da criação onde ocorre aumento na sensibilidade dos suínos ao calor  

(RODRIGUES, ZANGERONIMO & FIALHO, 2010). 

Torna-se imprescindível o conhecimento da capacidade fisiológica de adaptação 

dos animais a estas condições, buscando assegurar a máxima produtividade do plantel 

que, por sua vez, está ligada ao bem-estar dos animais. É sabido que , animais em 

adequadas condições de ambiente (entende-se como condições de ambiente as 

instalações que propiciem ótimas condições de temperatura e umidade, além de um 

adequado convívio social) apresentam melhor saúde e melhores condições de 

desenvolvimento corporal. Consequentemente, menores gastos com medicamentos e 

melhor eficiência alimentar podem ser observados, afetando diretamente o custo de 

produção dos animais (RODRIGUES, ZANGERONIMO & FIALHO, 2010). 

O estresse climático é aquele causado pelos elementos climáticos (temperatura, 

umidade e radiação solar, por exemplo), podendo afetar o crescimento, a produção de 

leite e a reprodução dos animais, no intuito de manter o equilíbrio interno do organismo 

(RODRIGUES, ZANGERONIMO & FIALHO, 2010). 

Em matrizes suínas, o estresse calórico durante a lactação provocou aumento de 

0,18 ºC na pele e 0,08 ºC nas glândulas mamárias para cada 1ºC acima de 20ºC, a 

queda na produção do leite associada ao menor consumo alimentar em matrizes 

submetidas a altas temperaturas. Também foi apontado que o estresse calórico dificulta 

a dissipação de calor nas glândulas mamárias, sendo verificadas até mesmo alterações 

na composição do leite em fêmeas suínas mantidas nestas condições RODRIGUES et 

al. (2010). 

Temperaturas elevadas acometem, sobretudo, fêmeas pluríparas e primíparas. A 

fêmea suína tem maior dificuldade em manter a gestação nos períodos de verão e 

outono, sendo esta tendência bem reconhecida dentro do “Complexo de infertilidade de 

verão” ( ou “infertilidade estacional”) e da “ Sindrome de abortamento de outono” ( SÃO) 

(SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 2007). 
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Alguns autores verificaram que a síndrome da infertilidade do verão ocorre 

principalmente nos meses de janeiro a março (períodos mais quentes). Os suínos 

possuem aparelho termorregulador pouco desenvolvido, sendo animais sensíveis ao frio 

quando pequenos e ao calor quando adultos. Há evidências de que a temperatura pode 

afetar a reprodução em várias fases, desde o desenvolvimento da puberdade até a 

concepção. Particularmente, as temperaturas elevadas atrasam o início da puberdade, 

diminuem a taxa de concepção, aumentam a mortalidade de embriões e comprometem 

a eficiência reprodutiva (BORTOLETTO et al., 2014). 

A primeira resposta fisiológica dos suínos quando expostos à temperatura acima 

da zona de conforto térmico é o aumento da frequência respiratória. Esse aumento pode 

ser considerado um ajuste fisiológico para a manutenção da homeotermia, facilitando o 

resfriamento pelas vias respiratórias. Porém, a frequência respiratória permanece 

elevada, principalmente nos horários mais quentes do dia, indicando claramente uma 

tentativa de manutenção da normotermia. Um aumento da temperatura retal significa 

que o animal não está conseguindo dissipar calor suficientemente, sendo submetido 

assim ao estresse por calor. Quando expostas a temperaturas ambientais elevadas, 

algumas fêmeas suínas apresentam maior dificuldade em eliminar calor, apresentando, 

como consequência, aumento da temperatura corporal, expressa pelo aumento da 

temperatura retal. Animais submetidos a estresse por calor, em temperatura de 31,8 ± 

2,0°C e umidade relativa do ar de 72,6 ± 10, 2%, apresentaram temperatura retal 

superior em relação aos submetidos ao ambiente de conforto térmico (VIEIRA, 2012). 

Geralmente, a temperatura retal média nos suínos está entre 38,5 e 39,0°C, 

apresentando variações dentro das diferentes linhagens. Estudos mostram valores 

médios entre 38,6°C para porcas gestantes em termoneutralidade. Uma elevação de 

1°C na temperatura retal já é o bastante para reduzir o desempenho na maioria das 

espécies domésticas (VIEIRA, 2012). 

Para que se obtenha o conforto térmico dentro de uma instalação , conforme 

defende Pandorfi ( 2005) , é necessário que o balanço térmico seja nulo. Neste sentido, 

o calor produzido pelo organismo animal, somado ao calor ganho do ambiente, deve ser 

igual ao calor perdido por meio de radiação, convecção, condução, evaporação, e ainda 

do calor existente nas substâncias corporais eliminadas . 

Suínos com alta deposição de proteína produzem um calor adicional, que 

aumenta a dificuldade para a manutenção da homeotermia em ambientes com 
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temperatura do ar elevada. Estas respostas fisiológicas ao estresse por calor podem 

também depender do estado nutricional, idade, prévia exposição ao calor e 

características genéticas ( VIEIRA, 2012) 

Conforme afirma Vieira (2012), a intensidade e a duração dos períodos de 

temperaturas elevadas estão associadas à dificuldade de fertilização e podem afetar a 

fixação e a sobrevivência dos conceptos, principalmente na fase inicial de gestação. 

Ainda segundo esse autor, esse estresse pode, também, causar diminuição do fluxo 

sanguíneo uterino, hipertermia maternal, alteração no metabolismo endócrino das 

fêmeas, maior taxa de retorno ao estro, menor taxa de parição e tamanho da leitegada. 

No período de calor, algumas fêmeas apresentam dificuldades em eliminar o 

calor corporal, gerando quadros de hipertermia, o que pode comprometer o 

desempenho reprodutivo das matrizes. A condição mais crítica ocorre quando o 

estresse por calor acontece no dia da cobertura ou nos primeiros dias de gestação, 

ocasionando maior taxa de retorno ao cio, menor taxa de parto, bem como menor 

tamanho da leitegada, devido ao comprometimento da sobrevivência dos conceptos. 

Porém, o efeito de temperaturas ambientais altas sobre a sobrevivência embrionária 

depende não só da temperatura em si, mas também da duração do período de calor em 

que as fêmeas estão submetidas (VIEIRA, 2012). 

Constata-se que o suíno estressado, apresenta um desequilíbrio hormonal, 

decorrente da excessiva atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Esses 

hormônios servem para preparar o organismo à ação de estressores. Várias funções 

fisiológicas e metabólicas são alteradas por causa deste desequilíbrio hormonal, como é 

o caso do crescimento, reprodução e produção; portanto, conclui-se que tanto o 

estresse térmico quanto o estresse ambiental levam ao abortamento, devido ao 

desbalanço hormonal que geram, afetando as concentrações do hormônio essencial 

para a manutenção da gestação, a progesterona (BORTOLETTO et al., 2014) 

Outro fator relevante são as levadas temperaturas, que podem ser responsáveis 

por mortalidade embrionária nos primeiros 30 dias de gestação e, por isso, reduzir as 

taxas de parto e diminuir o tamanho da leitegada (VAN DER LENDE, 2000). Nas porcas 

em gestação, a perda de calor irá ocorrer por condução, radiação, convecção e 

evaporação da água de sua pele. Essa evaporação ocorre por respostas 

comportamentais: o suíno irá procurar locais molhados ou úmidos promovendo maior 
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dissipação de calor pelo processo evaporativo. Pode ocorrer também diminuição no 

consumo de alimentos, com o objetivo de diminuir o calor produzido pelas reações 

metabólicas do processo de digestão, que deverá ser dissipado para o ambiente. O 

calor sensível é aquele que é composto por componentes não evaporativos, e 

representam 40% da produção total de calor animal. 

 Quando a temperatura está abaixo da zona de conforto da fêmea esse calor 

sensível é ativado e será dissipado, aquecendo, dessa forma, o ambiente (NUNES, 

2017).As funções de reprodução podem ser afetadas pelo estresse calórico, tais como 

ocorrência e intervalo entre ovulações, demonstração de estro, viabilidade dos gametas, 

sobrevivência dos embriões e desenvolvimento fetal. Isso pode resultar em alterações 

no desempenho como intervalo entre parto e concepção e taxa de concepção 

(SOMMERFELT & REMPEL, 2015). 

Várias situações adversas podem gerar o estresse e disparar uma resposta da 

glândula adrenal que resulta em aumento na síntese de glicocorticoides e/ou 

catecolaminas sendo este o primeiro mecanismo de defesa do sistema endócrino para 

proteção do organismo . Em função do aumento da produção dos glicocorticoides, 

aumenta a aptidão para a mobilização de energia e os animais podem apresentar 

mudanças comportamentais (ZANARDO ,2016). 

Ao considerarmos tais  mudanças comportamentais, pode-se perceber que os 

suínos se prostram, se abrigam da radiação solar sob coberturas que proporcionem 

sombras, procuram lâminas de água ou terrenos úmidos onde se refrescam, diminuem a 

ingestão de alimentos e aumentam a ingestão de água, além de alterações fisiológicas, 

como acelerar os batimentos cardíacos, aumentar a circulação periférica e a taxa de 

respiração (RODRIGUES et al., 2010). Quando mantidos sob altas temperaturas, os 

suínos se deitam com o corpo totalmente reclinado, a fim de perder calor para o piso por 

condução, sua temperatura ideal é de (12-18°C) (ANDERSEN et al., 2008). 

Para Nunes (2017), quando a temperatura retal se eleva devido a um aumento da 

temperatura ambiente, o gradiente entre as temperaturas corporal profunda e ambiental 

também se eleva, contribuindo para as perdas de calor por meio de condução. 

Nas fêmeas submetidas ao estresse térmico que tem valor T>28°C, nota-se 

retardamento da maturidade sexual, interferência na competência do óvulo, diminuição 

das taxas de fertilidade, aumento das taxas de retorno ao cio, aumento da mortalidade 
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embrionária, aumento no número de mumificados, ou mesmo redução de nascidos vivos 

(ZANARDO, 2016). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi avaliado um período de cinco anos (2014 a 2018) de uma granja comercial do 

Estado do Espírito Santo – Brasil, região de Venda Nova do Imigrante. Os relatórios 

referentes à reprodução das matrizes foram extraídos do programa de gerenciamento 

da granja e compilados em planilhas eletrônicas para posterior análise estatística. 

De cada matriz, devidamente identificada foram utilizados os seguintes dados: 

data da inseminação, data do parto e total de leitões nascidos por parto (TN).  

As parições foram agrupadas em dois períodos do ano, de acordo com a data da 

inseminação fértil. Os dois períodos foram definidos em quente (outubro a março 16,5 – 

29,8 °C) e ameno (abril a setembro 10,8 – 25,2°C). 

Para análises estatísticas foram utilizados dados de 4.545 parições. A variável 

estudada (total de leitões nascidos por parto) foi inicialmente submetida aos testes 

homocedasticidade (teste de Bartlett) e normalidade (teste de Lilliefors). Como atendeu 

as premissas de normalidade e homocedasticidade, procedeu-se a análise de variância 

(ANOVA) da variável de leitões total, de leitões nascidos por parto, a 5% de 

probabilidade (SAEG, 1999). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da influência da estação sobre o tamanho da leitegada estão 

apresentados na Tabela 1. Verificou-se um menor TN (P<0,01) no período quente, em 

comparação com o ameno (14,8 ± 3,5 e 11,4± 3,1 leitões, respectivamente). 

 

    Tabela 1 : Média e Desvio Padrão total dos leitões nascidos por parto (TN) de matrizes suínas 

inseminadas no período quente (outubro a março) e ameno (abril a setembro) do ano e os respectivos 

números de parições (N). 

 

Período do ano N TN 

Quente 

 

2.590 14,8±3,5ª 

Ameno 

 

1.955 15,3±3,5 
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Total 4.545 15,1±3,5 

ª,b : Médias seguidas de letras diferentes sobrescritas na mesma coluna são diferentes (P<0.01), pelo 

teste F. 

O estresse por calor é oriundo de fatores ambientais e a tensão orgânica é a 

resposta do organismo animal para esse estresse. Essas consequências dos fatores 

estressantes dependem das características fisiológicas de cada animal.  Dependendo 

da forma como a porca gestante se manifesta reprodutivamente, pode-se perceber o 

modo como este animal responde ao ambiente a que é submetido (VIEIRA, 2012). 

De acordo com Vieira (2012), matrizes suínas que parem na estação quente do 

ano, ou seja, todo período de gestação ocorreu na estação de temperatura mais amena, 

têm maiores tamanhos de leitegada quando comparadas às que parem em estação 

amena ou fria, ao contrário do presente estudo.  

Autores explicam este resultado devido a esses animais terem sido submetidos a 

ambiente térmico estressante durante a gestação, ocasionando perdas embrionárias 

e/ou fetais. Esses dados se apresentaram mais intensos em leitoas, indicando que estas 

são menos tolerantes ao estresse térmico. A condição mais crítica ocorre quando o 

estresse por calor acontece no dia da cobertura ou nos primeiros dias de gestação, 

ocasionando maior taxa de retorno ao cio, menor taxa de parto, bem como menor 

tamanho da leitegada, devido ao comprometimento da sobrevivência dos conceptos . 

Porém, o efeito de temperaturas ambientais altas sobre a sobrevivência embrionária 

depende não só da temperatura em si, mas também da duração do período de calor em 

que as fêmeas estão submetidas (VIEIRA, 2012). 

Assim , as altas temperaturas podem ser responsáveis por mortalidade 

embrionária nos primeiros 30 dias de gestação e, por isso, reduzir as taxas de parto e 

diminuir o  número de leitões nascidos por matriz (SOMMERFELT & REMPEL, 2015). 

Vieira (2012), relata em trabalhos desenvolvidos, que porcas estressadas pelo 

calor (40,2ºC) na fase inicial da gestação (2º ao 13º dia) apresentaram maior 

mortalidade embrionária e menores tamanhos de leitegada que as mantidas em 

ambiente termoneutro (24ºC). 

O estudo de Sommerfelt & Rempel (2015), mostrou que há diferença estatística 

significativa nas perdas dos suínos de linhagem híbrida comercial de alto potencial 

genético , sendo a média de perdas maior no verão do que no inverno. Desse modo, não 
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há diferença significativa na média de leitões mortos (mumificados ou natimortos) em 

cada estação do ano; no entanto, há diferença significativa na média de leitões nascidos 

no verão e no inverno. Também se verificou que há correlação forte, positiva e 

significativa entre a média de perdas com a temperatura ambiente. 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou verificar que a inseminação realizada no período ameno do 

ano possibilita o nascimento de maior número de leitões por parto, na região onde foi 

realizado o experimento. 
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INFLUÊNCIA DA HEMOPUNTURA NOS ACUPONTOS PISHU, BAIHUI, ZUSANLI E 
HEGU SOBRE O HEMATÓCRITO DE CÃES SAUDÁVEIS 

Acadêmicos: Rodrigo Couto Werner e Sabrina Oliveira Fonseca 
Orientadora: Profa. MSc.Mayara Cristini Ferreira de Aguiar. 
RESUMO 

A acupuntura é uma técnica milenar, utilizada em tratamentos de diferentes condições 
com finalidade de equilibrar a energia dos órgãos e tecidos, a fim de harmonizar todo o 
organismo e gerar bem estar físico com resultados terapêuticos. Consiste na introdução 
de agulhas em pontos específicos denominados acupontos que possuem alta 
concentração de terminações nervosas sensoriais. O presente trabalho avaliou o 
hematócrito de 10 cães hígidos, entre machos e fêmeas, com idade média de 1 a 5 
anos, que foram submetidos à hemopuntura nos pontos B20 (Pishu), VG20 (Baihui), 
E36 (Zusanli) e IG4 (Hegu). A amostra sanguínea coletada em tempos de  0, 7e 14dias 
(T0, T1 e T2 respectivamente) mostraram um resultado sem diferença estatística, porém 
individualmente houve diferença de hematócrito, 1 animal teve aumento e 9 animais 
tiveram redução nos tempos T0-T1, 6 animais tiveram aumento e 2 animais tiveram 
redução entre T1-T2, 4 animais tiveram aumento e 4 animais tiveram redução entre T0-
T2, e 2 animais mantiveram os mesmos valores entre T1-T2 e T0-T2. Essa diferença 
individual deve-se a condições fisiológicas de cada animal, estresse, clima ou 
desidratação.Para um melhor resultado terapêutico é de suma importância um amplo 
domínio e entendimento sobre a acupuntura, acupontos e meridianos, para potencializar 
tratamentos e curas de desequilíbrios e doenças. Na Medicina Veterinária a Acupuntura 
é, ainda, uma área pouco explorada e sabe-se, através de artigos, livros e estudos cada 
vez mais recentes, os benefícios da acupuntura e de outras terapias associadas a esta 
medicina. 

PALAVRAS-CHAVE: acupuntura; anemia; Yin; Yang; eritrócitos. 

LINHA DE PESQUISA: CLÍNICA E CIRURGIA ANIMAL – Estudo clínico e cirúrgico de 
métodos terapêuticos e de diagnóstico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A acupuntura é uma técnica terapêutica da Medicina Tradicional Chinesa, que, ao 

longo dos anos, vem sendo amplamente disseminada no Ocidente. Na Medicina 

Veterinária, a acupuntura é indicada no tratamento e controle da dor (LUNA, 2002), de 

traumas vertebrais, de doenças do disco intervertebral (HAYASHI et al, 2007), da 

Síndrome de Horner idiopática (CHO, KIM, 2008), dentre outros.A hemopuntura é uma 

técnica muito usada pelos acupunturistas veterinários, na qualse retira uma pequena 

fração de sangue venoso do animal e aplica-se nos acupontos predeterminados, 

visando tratar disfunções biológicas. Esta técnica potencializa e aumenta o efeito nos 

acupontos (SCOGNAMILLO, BECHARA, 2010). 
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O sangue oxigena, transporta substâncias para os órgãos e tecidos, nutre e 

circula por todo o corpo, mantendo a homeostase do organismo, sendo estritamente 

essencial à manutenção da vida. Assim, a redução dos eritrócitos, denominada anemia, 

é um quadro clínico considerado grave, por resultar na redução de carreamento de 

oxigênio presente no sangue, correspondendo àdiminuição da quantidade de hemácias 

com menor oxigenação tecidual.Ela édada como uma das anormalidades hematológicas 

mais frequentes constatadas na prática clínica (GUYTON, HALL,2006; THRALL, 2006). 

Segundo Kantek (2005), a anemia não é uma doença, mas uma manifestação 

secundária de uma doença em algum órgão ou sistema. Por ser resultante de uma 

doença primária, é causada pela destruição de hemácias ou hemólise, pela perda de 

sangue decorrente de hemorragia, pela menor produção de hemácias ou pela 

associação desses eventos(THRALL, 2006). 

O Hematócrito (ou volume globular) é a porcentagem de eritrócitos no 

sangue.Fatores como anemia e desidratação afetam o hematócrito, interferindo 

diretamente na proporção de células vermelhas e no plasma do sangue (LOPES, 

BIONDO, SANTOS, 2007). 

Nesse contexto, objetivou-se com este trabalho, avaliar a influência da hemopuntura 

nos pontos B20 (Pishu), VG20 (Baihui), E36 (Zusanli) e IG4 (Hegu) sobre o hematócrito 

de 10 cães saudáveis. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 TIPOS DE ANEMIA 

A anemia pode ser definida como a redução da concentração de hemoglobina no 

sangue, abaixo dos valores considerados normais para a espécie, idade e sexo do 

paciente.Em decorrência da redução das reservas, ocorre comprometimento da 

eritropoiese, observado por valores inferiores da hemoglobina corpuscular média (HCM) 

e volume corpuscular médio (VCM). Sequencialmente, observa-se a diminuição dos 

valores de hemoglobina e hematócrito, o que compromete a oxigenação tecidual, 

instalando-se então o quadro de anemia (HOFFBRAND, MOSS, 2013; RODRIGUES, 

JORGE, 2010; LAGUARDIAet al, 2012). 

São utilizados três parâmetros na classificação da anemia: tamanho das hemácias e seu 

teor de hemoglobina, resposta da medula óssea e a fisiopatogênese(THRALL, 2006).  
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Além disso, a anemia pode ser classificada como relativa ou absoluta, em termos 

de massa total de eritrócitos. A anemia absoluta é clinicamente relevante por tratar-se 

da forma mais comum de anemia e é classificada de acordo com a morfologia dos 

eritrócitos, os mecanismos patogênicos e a resposta eritróide da medula óssea. O 

objetivo de classificarem-se as anemias em vários tipos é determinar possíveis 

mecanismos patofisiológicos e causas prováveis (LOPES, BIONDO, SANTOS, 2007). 

A anemia tem sido classificada em função VCM e do HCM como observado no 

Quadro 1. Os termos usados para o tamanho celular são: normocítica (normal), 

macrocítica (maior) ou microcítica (pequena).Quantoàs propriedades de teor de 

hemoglobina, estas caracterizam-se como: normocrômica (normal) e hipocrômica 

(diminuída) (THRALL, 2006). 

 

Quadro 1 – Classificação morfológica das anemias de acordo com volume corpuscular 

médio (VCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e suas 

principais causas: 

VCM CHCM CARACTERÍSTICAS 

 

 

MACROCÍTICA 

HIPOCRÔMICA Regenerativa; 

Perda aguda de sangue/anemia hemolítica 

aguda. 

NORMOCRÔMICA Anemias não regenerativas 

Deficiência de ácido fólico 

FeLV,eritroleucemia, deficiência Vitamina 

B12. 

MICROCÍTICA HIPOCRÔMICA Deficiência de Ferro: 

Perda crônica de sangue: tumores, úlceras. 

Parasitas: Ancylostoma, Haemonchus 

NORMOCRÔMICA Doença crônica. 

 

NORMOCRÔMICA 

 

NORMOCRÔMICA 

Hemorragia e hemólises aguda 

Deficiência de ferro 

Inflamação e neoplasias crônicas 

Deficiências endócrinas  

Fonte: Adaptado de LOPES, BIONDO, SANTOS(2007) 
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As diversas causas de anemia podem estar associadas à capacidade de 

recuperação e resposta medular (TABELA 1). Estasdeficiências classificam-se como 

regenerativas ou arregenerativas. Na anemia regenerativa, o eritrograma apresenta 

regeneração ou resposta medular: anisocitose, policromasia e reticulocitose. A anemia 

arregenerativa ocorre por falha na produção de eritrócitos (medula óssea 

hipoprofilerativa) ou lesões da medula óssea, apresentando sinais clínicos crônicos e 

lentos, levando a quadros de neutropenia e trombocitopenia(LOPES, BIONDO, 

SANTOS, 2007). 

Tabela 1: Classificação das anemias quanto à resposta medular 

 

REGENERATIVA ARREGENERATIVA 

Perda sanguínea: 

 Traumas ou cirurgias 

 Intoxicação por dicumarol 

 CID 

 Doença renal crônica 

 Neoplasias crônicas e/ou 

metastáticas 

 Leucemias 

 Erlichiose 

Hemólise: 

 Hemoparasitas 

 Anemia auto-imune 

 Reação transfusional 

 Panleucopenia felina 

 Hipoadrenocorticismo 

 Linfossarcoma 

 Hipoandrogenismo 

 

Fonte: Adaptado de LOPES, BIONDO, SANTOS (2007) 

2.2 ACUPUNTURA: FISIOLOGIA ENERGÉTICA 

A acupuntura é um método terapêutico milenar da MTC. É caracterizada pelo 

estímulo sensorial periférico, provocando liberação de neuropeptídeos locais e a 

distância, devido ao envolvimento dos sistemas nervosos central e periférico 

(DAWIDSON,BLOM, THEODORSSON,  LUNDERBERG,1998).  

Terapeuticamente, a acupuntura visa à cura das enfermidades pela aplicação de 

estímulos através da pele, com a inserção de agulhas em pontos específicos chamados 

acupontos (SZABÓ, 2001), restabelecendo o equilíbrio de estados funcionais alterados, 

através da influência sobre determinados processos fisiológicos 

(YAMAMURA,2002).Pesquisas científicas explicam muitos destes efeitos, por meio da 

teoria humoral, da teoria neural não opióide, da bioeletricidade e das relações 

somatoviscerais (HARMAN, 1993; SHOEN, 1995).  
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A teoria humoral é baseada na evidência de que a acupuntura estimula a 

liberação de opióides endógenos, neurotransmissores e outros hormônios, pelo fato de 

atuar em vários locais do sistema nervoso central, além de inibira transmissão da dor da 

medula espinhal por inibição descendente, bem como a percepção dolorosa. A teoria 

neural não opióide indica que a acupuntura inibe os impulsos conduzidos pelas fibras 

nervosas e atua nos sistemas nervosos periférico e central (GIDEON, 1977; 

LUNA,TAYLOR, 1998; LUNA, 2001). Por meio de seus efeitos neuroendócrinos e 

regulação homeostática, a acupuntura apresenta benefícios para modular a motilidade 

gastrointestinal (LUNA, JOAQUIM, 1998), o sistema reprodutor (ALVARENGA et al, 

1998), a coagulação sanguínea (LUNA et al, 2003; ANGELI et al, 2005), a produção de 

leucócitos e o período de cicatrização (XIE et al, 2007). 

Acuponto é uma região cutânea com alta concentração de terminações nervosas 

sensoriais, que possuiligação direta com tendões, vasos sanguíneos, nervos, cápsulas 

articulares e periósteos. Quando estimulado, o acuponto possui um direto acesso ao 

SNC (FARBER, TIMO, 1994). Estudos apontam que os sítios receptores dos acupontos 

são elementos vasculares, feixes musculares e plexos nervosos (SHOEN, 2008). 

Diferentes pesquisas científicas vêm descobrindo que nos acupontos existe um grande 

número de mastócitos. Estes têm importante relação com enfermidades ocasionadas 

por parasitas, reações de hipersensibilidade imediata e inflamação neurogênica, sendo 

importante sua participação para ampliar as respostas inflamatórias agudas devido aos 

diversos estímulos capazes de ativar o mastócito (SZABÒ,2001). 

Especificamente na região dos acupontos, fibras e terminações nervosas 

envolvidas em uma bainha de tecido conjuntivo ou parede vascular podem ser o 

principal componente estrutural que justifica os efeitos e sensações terapêuticos da 

acupuntura (SHOEN, 2008). A combinação das características descritas torna o ponto 

de acupuntura extremamente reativo ao pequeno estímulo causado pela inserção da 

agulha (KENDALL, 1989).  

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) é tão antiga quanto a humanidade. Pode-

se dizer que ela existe desde quando o primeiro homem pressionou e massageou seu 

corpo instintivamente ao sentir dor (MANN,1982). O conceito de sangue, na medicina 

chinesa é diferente da medicina ocidental. Na medicina chinesa, o sangue, também 

chamado de Xue, é por si só uma forma de Qi(energia), muito denso e material, sendo 

definido como uma das substânciavitais. As substâncias vitais, também chamadas de 
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essências vitais, são responsáveis por executar cada manifestação de vida. O equilíbrio 

entre o excesso e a deficiência das essências direciona o estado da saúde 

(SCHWARTZ, 2008).A energia Qi movimenta o sangue Xue, de forma que eles 

encontram-seintimamente ligados. Na MTC, o Qi e o sangue (Xue) são dois elementos 

clássicos e básicos de toda a atividade fisiológica. O Qi denota função e auxilia na 

produção de sangue, enquanto o sangue nutre os órgãos que produzem o 

Qi(MACIOCIA,2007).   

Desta forma, os dois estão intimamente conectados sendo que, na ausência de 

Qi, o sangue seria um fluido inerte (MACIOCIA, 1996).A partir de uma energia única, 

temos uma diferenciação em duas energias: Yin e Yang, que são ao mesmo tempo 

opostas e complementares. Em princípio, o Yang transforma-se em Qi, e o Yin torna-se 

forma, matéria.A teoria Yin-Yang quando aplicada ao ser vivo, faz uma diferenciação 

entre órgãos (Zang) e vísceras (Fu),sendo que os primeiros apresentam características 

Yin e os segundos, características Yang. Entendendo-se que a doença é resultado do 

desequilíbrio Yin-Yang, os métodos de acupuntura devem visar reestabelecer o 

equilíbrio entre os dois elementos (MOURANT, 1990).  

Cada função possui na superfície do corpo uma série de pontos, que, ligados 

entre si, constituem os meridianos.Estes são canais condutores de energia através do 

corpo. Existem quatorze meridianos principais, doze são bilaterais simétricos e o 

restante são distribuídos na linha média dorsal e ventral pelo corpo. Cada um dos quatro 

membros apresenta 3 meridianos caudais e 3 craniais, que são ligados uns aos outros e 

conectados aos órgãos internos. (ROGERS, 1982). Quando um órgão está alterado, 

existe uma série de pontos que se tornam sensíveis e formam uma linha. Os doze 

meridianos principais correspondem àfunção dos seis órgãos (Zang) e seis vísceras (Fu) 

(MOURANT, 1990). 

2.3 PRINCIPAIS MERIDIANOS E ACUPONTOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE 

XUE 

Segundo Maciocia, (2007), na Medicina Tradicional Chinesa, o sangue (XUE) tem 

a função de nutrir e umedecer estruturas como órgãos, pelos, pele, músculos, ossos e 

qualquer tecido que necessite ser nutrido, havendo associação ao rim, baço-

pâncreas, coração e fígado. O baço-pâncreas e o rim ajudam na produção e na 

homeostasia vascular dentro dos vasos,enquanto o coração impele a 

movimentação do Xue(XIE, 2007).  
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O tratamento através da acupuntura para anemia é baseado no aumento do Qi 

(energia) do baço, do rim e da sua tonificação. A tonificação do baço, do rim e do 

próprio Xue pode ser obtida com estimulação de acupontos correlacionados, de acordo 

com a localização, função energética e principais indicações (LOURENÇO, 2004).  

Segundo XIE (2007), o fígado, baço-pâncreas e o coração são interligados ao 

sangue, onde controlam o sangue de formas diferentes e qualquer desarmonização 

pode influenciar na produção sanguínea (Xue) de forma muito negativa. Parte deste 

sistema de ligação acontece por meio dos meridianos principais, também conhecidos 

como sistema JingMai. Este sistema é o caminho pelo qual o Qi e o sangue circulam, 

estendendo-se por todo o corpo e contendo os acupontos.  

O Meridiano do baço-pâncreas inicia-se no pé, lado medial da base da unha 

entre a primeira e segunda falange, viajando medialmente até o calcanhar. Esse 

Canal segue em direção da virilha, ao longo da borda caudomedial da tíbia e medial 

ao joelho. Na coxa medial, esse Canal flui cranialmente da perna ao longo da 

parede ventrolateral do corpo e termina no peito (XIE, 2007).  

O Meridiano do intestino grosso inicia-se na região distal do membro torácico, 

parte medial da base da unha do segundo dígito, viajando proximal ao lado radial do 

segundo dígito, entre o primeiro e segundo ossos metatársicos, subindo para o membro 

torácico, para o lado lateral do cotovelo. Depois, cranialmente, sobe pelo pescoço em 

direção àcabeça, terminando na superfície lateral da narina (XIE, 2007).  

O Meridiano do estômago começa na região da cabeça, mais precisamente 

abaixo da pupila, abaixo da órbita. Descendo na região lateral do nariz, passa em 

volta dos lábios e ao longo da mandíbula curva-se na frente da orelha. Viaja para 

baixo e caudalmente ao longo da superfície ventral do pescoço, peito e abdômen. 

Esse Canal viaja cranial-lateral da coxa para a lateral do joelho, distalmente ao 

longo da perna craniolateral entre o segundo e terceiro metatarsos e termina 

lateralmente na unha do segundo dígito (XIE, 2007).  

O Meridiano do vaso governador ou Du Mai, origina-se no útero ou testículo, 

viajando dentro do baixo abdômen e emerge no períneo. Entre o ânus e a região ventral 

da cauda localiza-se o primeiro ponto do Canal denominado VG-1 (WeiJian), que 

continua cranialmente na linha dorsal média, passando por YaoBaiHui, VG-3 (Yao Yang 

Guan), VG-4 (Ming Men) e TianPing para chegar ao VG-20 (BaiHui) no topo da cabeça. 
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Esse canal desce para a linha média da face por VG-26 no filtro nasal e termina dentro 

da gengiva superior em VG-28 (XIE, 2007). 

O Du Mai é de extrema importância, pois conecta-se com todos os Seis 

Meridianos Yang (Intestino Delgado, Intestino Grosso, Estômago, Bexiga, Triplo 

Aquecedor, Vesícula Biliar), coluna espinhal e o cérebro. Sendo chamado de ‘’o mar dos 

meridianos Yang’’, o Du Mai governa o Qi de todos os Meridianos Yang a partir dessas 

conexões, sendo um Meridiano usado para tratar problemas de origem vertebral, 

doenças de disco, padrões de calor, desordens mentais e padrões de deficiência Yang 

(XIE, 2007).  

O estômago conecta-secranialmente com o esôfago e caudalmente com o 

intestino delgado. Sua função é, basicamente, receber e decompor alimentos. As 

substâncias essenciais são transformadas e transportadas pelo baço-pâncreas, 

onde é separadae extraída a essência refinada do alimento. O estômago e o baço-

pâncreas agem de forma conjunta e são os principais órgãos da digestão e 

absorção, são a origem do Qi e Sangue, sendo denominados de ‘’a fundação 

adquirida.’’ (XIE, 2007). 

Os acupontos são regiões suscetíveis a estímulo e localizam-se perto de tendões, 

vasos sanguíneos, periósteos, nervos e cápsulas articulares, com plexos nervosos e 

fusos musculares, sendo considerados órgãos receptores dos acupontos (WU 

1990).Nos acupontos, ocorre menor resistência com diferenças de potencial elétrico 

acompanhado de propriedades elétricas especiais (ALTMAN, 1997). Esses acupontos 

são chamados de pontos de baixa resistência da pele devido à baixa de células da 

derme (RIVIERE, HWANG, STROMBERG, 1981). Segundo Altman (1997), a inserção 

de agulha no acuponto leva a uma alteração de carga elétrica da hipoderme, produzindo 

corrente e igualando a diferença do potencial entre a pele e a agulha, ocorrendo 

despolarização da célula nervosa quando a agulha é inserida (HWANG, 1992). De 

início, ocorre uma resposta fisiológica ao agulhamento com vasodilatação e imune 

estimulante, sucedendo para uma ação anti-inflamatória posterior(KENDALL, 1989). 

Dentre vários pontos utilizados na acupuntura, podemos citar os principais 

acupontos de influência no sangue: 

 B20 (Pishu)  
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Indicação: Para promover as funções de transformação e transporte dobaço-

pâncreas. Para reduzir a hemorragia e a produção de sangue pelo fortalecimento da 

função do baço-pâncreas e do estômago(quandoassociado ao E36). Ponto de 

associação dobaço (XIE, 2007). 

Localização: Lateral à borda caudal do processo espinhal da décima segunda 

vértebra torácica, ao longo da linha longitudinal dos tubérculos costais (XIE, 2007). 

 

 

Fonte: Atlas de acupuntura veterinária-cão e gato,( KIM, 2013). 

 

 E36 (Zusanli) 

Indicação:Parafortalecerafunçãodobaço-pâncreasedoestômago,aformação e a 

circulação do Qi e do sangue (Xue), com isto fortalecendo tanto a debilidade 

digestiva quanto a fraqueza geral do corpo. Ponto de tonificação geral para qualquer 

condição dedeficiência. 

Localização: 3 cun abaixo do ponto E35, cerca de um dígito de largura lateralmente 

à crista tibial, na porção lateral ao músculo tibial cranial. É também conhecido como 

Hou San Li (XIE, 2007).  



38

6 

 

                                       

Fonte: Atlas de acupuntura veterinária-cão e gato, (KIM,2013). 

 

 VG20 (BaiHui)  

Indicação: Acalma o fígado, o Yang e a mente. Estabiliza o Yang ascendente. 

Localização: Na linha média dorsal do crânio, na interseção da linha coronal 

proveniente dos dois lados da base rostral da orelha, na extremidade rostral da 

crista sagital externa (XIE, 2007). 

 

Fonte: Atlas de acupuntura veterinária-cão e gato,( KIM,2013). 

 

 IG4 (Hegu) 

Indicação: Ponto de analgesia, elimina vento-calor. Resfriado com febre, problemas 

da face. Facilita o parto. Dores na garganta, dente, olho e cabeça. 
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Localização: Entre o 1º e o 2º metacarpo, na direção da base da falange proximal 

do 1º dedo. No lado radial, entre o 1º e o 2º metacarpo(XIE, 2007). 

 

Fonte: Atlas de acupuntura veterinária-cão e gato,( KIM,2013). 

3. METODOLOGIA 

Foram selecionados cães hígidos com idade entre 1 e 5 anos, 

independentemente de raça ou sexo. Os animais foram avaliados clinicamente e os 

proprietários assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1). Foi 

feita a contenção física dos animais, tricotomia, antissepsia local, garroteamento e 

punção venosa. 

Após escolhidos 4 acupontos para a realização da hemopuntura, quais sejam, 

B20 (Pishu), VG20 (Baihui), E36 (Zusanli) e IG4 (Hegu), realizou-se venopunção da veia 

cefálica dos animais, utilizando-se, para tanto, agulha 22G1” 25x0,7mm, seringa de 3 

ml.Em seguida,foram coletados 2 ml de sangue. O sangue obtido foi homogeneizado e 

aplicado, bilateralmente, 0,5ml nos respectivos acupontos. O sangue coletado foi 

acondicionado em tubo com EDTA, refrigerado e posteriormente centrifugado em tubo 

capilar de vidro. 

As coletas foram realizadas em 3 tempos: A primeira, denominada T0,foi feita 

antes do procedimento de hemopuntura. A segunda, denominada T1, foi feita 7 dias 

após o procedimento e a terceira, denominada T2, foi feita 14 dias após a hemopuntura. 
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Os dados de hematócrito obtidos foram analisados estatisticamente, comparados os 

tempos entre T0, T1 e T2. Os dados foram submetidos aos testes de normalidade 

Shapiro-Wilk e Análise de Variância (ANOVA). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foram analisados os valores de hematócrito dos animais nos momentos T0, T1 e 

T2. Na análise estatística não houve diferença significativa entre os tempos (p>0,05). Os 

resultados dos valores obtidos estão demonstrados na Tabela 2: 

Tabela 2 : Valores de hematócrito em cães submetidos a hemoterapia nos pontos B20 

(PISHU), VG20 (BAIHUI), E36 (ZUSANLI) E IG4 (HEGU)nos dias 0 (T0), 7 (T1) e 14 

(T2). 

Animal Ht (%)* T0 Ht (%)* T1 Ht (%)* T2 

1 36a 38 a 42 a 

2 47 a 37,9 a 46,5 a 

3 32 a 29,4 a 37,9 a 

4 44 a 38 a 31 a 

5 41 a 44 a 33 a 

6 46 a 51 a 43 a 

7 52 a 47 a 41 a 

8 42 a 42 a 36 a 

9 43 a 43 a 39 a 

10 58 a 55 a 53 a 

Legenda: Ht: hematócrito; a – valores seguidos por letras diferentes diferem estatisticamente (p<0,05); 

*Valores de Referência: 37 a 55% (1 a 8 anos) - SCHALM ́s VeterinaryHematology (2000). 

Os resultados obtidos no presente estudomantiveram-seconcordes com os 

citados por Zanattaet al,(2011), que,ao realizar a avaliação de variação dos valores de 

linfócitos, leucócitos, concentração de hemoglobina corpuscular média e plaquetasem 

cães esplenectomizados e submetidos a eletroacupuntura uni e bilateral, além de 

acupuntura com agulhamento a seco bilateralmente nos acupontos E36, IG4 e IG11, 

não encontrou diferença estatística. O autor sugeriu que a ausência de alteração nas 

variáveis observadas deve-seà trombocitopenia originada de estímulo parassimpático. 
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Todavia, esses resultados são diferentes do artigo de Lapertosa(2009), o 

qualavaliou laboratorialmente a resposta de parâmetros hematológicos (volume globular, 

valor total de eritrócitos, valor total de leucócitos, hemoglobina e proteínas totais) de 

sete cães submetidos ao tratamento com agulhamento a seco, bilateralmente em 

11acupontos BP 6,E36,B10,B17, B18,B20, VB39, F8, IG11, Pe3 e VG20, eobteve 

aumento nos valores de hematócrito, devido àliberação de reserva celular por contração 

esplênica, comaumento significativo na contagem celular. 

Por outro lado, Lapertosa (2009) avaliou os animais apenas 24 horas após o 

agulhamento a seco com permanência nos pontos por 15 minutos sem manipulação 

adicional. Este é um diferencial entre o presente trabalho e o estudo do autor citado, já 

que há uma diferença nos tempos de avaliação, dando tempo para uma resposta 

medular à hemopuntura, o aumento também pode ter ocorrido devido a uma contração 

esplênica ou produção e liberação medular, havendo certa dificuldade na conclusão por 

conta do tempo de intervalo das coletas.  

A elevação no valor da contagem do hematócrito, por mais que não 

tenhaestatisticamenterepresentado significância, obteve variação dos valores, conforme 

descrito na Tabela 3. Não houve análise morfológica destas células, o que impediua 

verificação da origem das mesmas. 

Tabela 3 : Variação percentual dos valores do hematócrito entre as coletas T0-T1, T1-

T2 e T0-T2. 

Animal T0-T1* T1-T2* T0-T2* 

1 -5,5 +10,52 +16,66 

2 -19,36 +22,69 -1,06 

3 -8,12 +28,1 -10,84 

4 -13,63 +18,42 +29,54 

5 -7,31 +25 -19,51 

6 -10,86 +15,68 -6,52 

7 -9,61 -12,76 +21,15 

8 -2,38 +14,28 +14,28 
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9 -2,32 +9,30 +9,30 

10 +5,17 -3,63 +8,62 

Legenda: +aumento;- diminuição;*tempo entre as coletas 

(Fonte: Os autores) 

Assim como observado na Tabela 3,obteve-se variação dos valores individuais 

dos animais entre os tempos de coleta. O aumento do hematócrito dos animais citados 

na tabela pode resultar da elevação de eritropoietina ou por policitemia absoluta, que é 

caracterizada por umaumento absoluto de hemácias, o qualeleva o hematócrito e 

também expande o volumetotal de sangue (REBAR et al, 2003).  

A desidratação também é um fator muito importante, pois reduzo volume 

plasmático e aumenta a concentração das proteínas plasmáticas e hemácias(BUSH, 

2004). Além disso, alguns experimentos investigaram os efeitos da acupuntura nas 

respostas ao estresse, mostrando evidências de que a acupuntura pode reduzir os 

níveis de noradrenalina em regiões do cérebro bem como na circulação sanguínea, 

favorecendo a contração esplênica com consequente liberação de grande massa de 

eritrócitos na corrente sanguínea e aumento do hematócrito (CAO et al, 1983). 

A contração esplênica pode resultar em aumento da massa eritróide e 

consequente eritrocitose, pois as hemácias que ficam estocadas no baço podem ser 

lançadas na corrente sanguínea, o que ocorre, frequentemente, durante o esforço 

mediado por epinefrina (SILVA, 2017). 

A escolha dos acupontos do presente trabalho também favoreceu o aumento do 

hematócrito.Oacuponto B20 (Pishu) associado ao E36 (Zusanli)promove produção 

sanguínea e circulação do Qi e sangue (Xue), tonificando e fortalecendo a função 

baço-pâncreas (XUE, 2007).Possivelmente, isto deve-seà resposta individual do 

animal à ação da hemopuntura, já que a acupuntura busca harmonizar o indivíduoe 

atingir um efeito homeostático (MACIOCIA, 2007). 

Alguns animais obtiveram queda no valor do hematócrito, o que pode ser 

justificado por uma possível hemólise intravascular, a qual é definida pela ruptura dos 

eritrócitos dentro dos vasos sanguíneos, enquanto a hemólise extravascular refere-

seàretirada exacerbada dos eritrócitos pelo sistema fagocíticomononuclear, sendo esta 

uma causa importante para a redução do hematócrito (FIGHERA, 2001). 
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Outro fator de importância que causa redução é o sequestro esplênico, uma 

complicação aguda com queda progressiva nos valores sanguíneos e diminuição da 

concentração de hemoglobina, com sinais de aumento da atividade eritropoética e 

aumento súbito das dimensões do baço (NATHAN, ORKIN, GINSBURG, LOOK, 2003). 

O mesmo foi relatado por Cristina(2012), que realizou o experimento em 

humanos com 25 indivíduos, dos quais 2 apresentavam anemia e foram convidados a 

receber tratamento com 5 sessõescom agulhamento a seco bilateral, na frequência de 

duas vezes na semana, com manutenção das agulhas por 20 minutos nos acupontos 

BP6, E36, BP10, VB39, B17, B18. Obteve-se aumento percentual, embora não 

estatístico, da dosagem de hemoglobina e contagem de hemácias (11% e 9% 

respectivamente), devido àescolha dos pontos que movimentam o Qi do fígado e 

revigoram o sangue esplênico(MACIOCIA, 2007).O fato de,no experimento daquela 

estudiosa, terem sidorealizadas 5 sessões de acupuntura e, no presente trabalho,ter 

ocorrido apenas 1 sessão, dificulta a afirmação de quea hemopuntura sejaeficaz para a 

obtenção deaumentos eritrocitários. 

Consultando a literatura, observa-se que não há muitos trabalhos referentes à 

hemopuntura, porém é importante analisar que a diferença das técnicas influencia no 

resultado final, o que sugere que seja necessária a realização de mais estudos para 

avaliar o impacto da hemopuntura sobre o hematócrito de cães. 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a aplicação de hemopuntura em cães saudáveis nos acupontos 

B20 (Pishu), VG20 (Baihui), E36 (Zusanli) e IG4 (Hegu) não resulta em aumento do 

hematócrito quando avaliado entre 7 e 15 dias. Novos estudos são necessários para 

evidenciar a influência da hemopuntura nos hematócritos de cães, incluindo a escolha 

de outros acupontos e outros estímulos. 

De fato, constata-se que aacupuntura ainda é uma área pouco explorada na 
Medicina Veterinária. Não obstante a isso,por meio de estudos recentes, demonstrados 
por meio de artigos, livros,dentre outras publicações, vem sendo comprovadosos 
benefícios da acupuntura e de outras terapias associadas a esta medicina. 
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INFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO HORMÔNIO LIBERADOR DE 
GONADOTROFINAS (GnRH) NA TAXA DE PRENHEZ EM REBANHOS DE FÊMEAS 

BOVINAS MESTIÇAS COM APTIDÃO LEITEIRA SUBMETIDAS À IATF NOS 
MUNICÍPIOS DE BOCAIUVA E MATIPÓ – MG 

 
 

Acadêmico: Igor Jefferson Pereira Tavares 

Orientador: Prof. D. Sc. Rogério Oliva Carvalho. 

RESUMO 
Visando o melhoramento genético dos bovinos, várias biotecnologias foram empregadas 
na reprodução animal, dentre elas a inseminação artificial (IA), cujas limitações práticas 
se tornam um grande problema. A fim de reduzir essa situação em relação à IA, 
surgiram os protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), buscando a 
sincronização do estro e o momento preciso da ovulação, assim como o aumento na 
fertilidade dos animais por meio do uso do hormônio liberador de gonadotrofinas 
(GnRH). Sendo assim, o objetivo deste trabalho é investigar a influência do GnRH na 
taxa de prenhez em rebanhos de fêmeas mestiças com aptidão leiteira submetidas à 
IATF. A seleção dos animais ocorreu por meio da ultrassonografia e, em seguida, foram 
sincronizadas 350 fêmeas. O protocolo de sincronização ocorreu da seguinte forma: 
colocação do implante intravaginal de progesterona (P4) e Benzoato de Estradiol (BE) 
por via IM (D0), oito dias depois foi retirado o implante de P4 e administrados de CP, 
eCG e PGF2α por via IM. A IA ocorreu no dia 10, utilizando sêmen criopreservado e no 
momento desta foi administrado o GnRH por via IM. O diagnóstico de gestação foi 
realizado 60 dias após a IA e os dados obtidos foram submetidos ao teste estatístico do 
“Qui-quadrado”. Após as análises estatísticas, observou-se não haver diferença entre o 
grupo tratado e não tratado, assim como a não influência da utilização deste -hormônio 
sobre a taxa de prenhez dos animais tratados. Diversos fatores podem ter influenciado 
no insucesso do tratamento, necessitando-se, assim, de novos estudos. 

Palavras-chave: reprodução; fêmeas; prenhez; GnRH; IATF. 
Linha de Pesquisa: Produção e Reprodução Animal – Biotécnicas da Reprodução 
Animal 
 

1. INTRODUÇÃO 

No intuito de proporcionar o melhoramento genético, várias biotecnologias 

aplicadas à reprodução animal contribuíram de forma positiva (FURTADO, TOZZETTI, 

AVANZA, DIAS, 2011). A inseminação artificial (IA) foi um grande avanço tecnológico 

pelo método tradicional da seleção reprodutiva e foi também considerada como uma 

ferramenta importante para a produção animal (VIEIRA, 2012). 

A inseminação artificial na bovinocultura é uma técnica de grande importância 

devido à possibilidade de difusão do material genético superior dos reprodutores, por 

meio da utilização do sêmen convencional ou sexado, quando bem implantada e 

executada de forma correta nas propriedades a técnica apresenta inúmeras outras 

vantagens (SOUSA et al, 2012;  MARTINS et al, 2009). 
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No entanto, quando essa biotecnologia não é empregada de forma apropriada e 

adequada aos manejos das propriedades, pode apresentar algumas limitações práticas 

como diminuição na natalidade e manipulação inadequada durante o processo de 

descongelamento do sêmen. Considera-se, também, como entrave a  baixa qualificação 

da mão de obra,  a carência de uma assistência técnica e, principalmente, a falha na 

detecção do estro e do horário correto para as inseminações (SOETHE et al, 2014). 

Com esses fatores limitantes da IA — em especial as falhas na observação da 

manifestação do estro — muitos fazendeiros interrompem os programas de inseminação 

artificial nas propriedades devido às falhas refletirem no aumento do período de serviço, 

do intervalo entre os partos (IEP) e do intervalo parto-concepção (IPC) (CLIMENI & 

PICCININ, 2008; LEAL et al, 2013). Além das limitações da IA, vários outros fatores 

interferem diretamente na ciclicidade das fêmeas bovinas de modo geral, afetando, 

assim, a eficiência reprodutiva dos rebanhos, a infertilidade (RODRIGUES et al, 2008; 

ALVES, PEREIRA, COELHO, 2009), e o retorno da atividade ovariana no pós-parto 

(EMERICK et al, 2009).  

Devido à grande quantidade de limitações no emprego da IA, tem-se observado 

nos últimos anos crescente interesse econômico no desenvolvimento de protocolos 

hormonais sem a necessidade da observação do estro (BARUSELLI, CARVALHO, 

JACOMINI, 2009) visando buscar a sincronização do ciclo estral e da ovulação em um 

único momento pré-determinado, correspondendo à técnica de inseminação artificial em 

tempo fixo (IATF) (SÁ FILHO et al, 2008; BARBOSA et al, 2011). 

O uso da IATF nos rebanhos bovinos permite que as fêmeas tenham um aumento 

na taxa de prenhez em um curto período de tempo no início da estação de monta, 

quando comparado aos outros sistemas reprodutivos como a IA e a monta natural (MN) 

(GOTTSCHALL et al, 2012). Nesses protocolos, podem ser realizadas diversas 

combinações hormonais por meio da associação de progesterona (P4), estradiol (E2) e 

outros. Quando há de redução desses hormônios, especialmente da progesterona, o 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) será secretado e, posteriormente, o 

hormônio folículo estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH), visando atingir o 

pico de ovulação (PINTO-NETO, SILVA, MOTA, ALBERTON, 2009) 

Uma das formas para proporcionar o pico de LH, em um protocolo de 

sincronização, ocorre pela administração exógena do GnRH que promove a indução e a 

ovulação do folículo dominante iniciando-se, aproximadamente, em torno de 15 minutos 

após a sua aplicação (LIMA et al, 2010; SIQUEIRA et al, 2008). 
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Portanto, o objetivo deste trabalho é investigar da influência do hormônio 

liberador de gonadotrofinas (GnRH) na taxa de prenhez em rebanhos de fêmeas 

mestiças com aptidão leiteira submetidas à inseminação artificial em tempo fixo (IATF). 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ANATOMIA REPRODUTIVA DAS FÊMEAS BOVINAS 

 O sistema reprodutivo genital das fêmeas é formado pelas estruturas internas 

como os ovários, os ovidutos, o útero, a cérvix e a vagina, externamente é formado pela 

vulva (FURTADO, TOZZETTI, AVANZA, DIAS, 2011). Internamente, as estruturas são 

sustentadas pelo ligamento largo, sendo o mesovário responsável pela sustentação dos 

ovários; o mesossalpinge por ancorar os ovidutos e o útero; e o mesométrio unicamente 

pela sustentação do útero (FEITOSA, 2014). 

 Quando comparados em relação ao tamanho e forma, os ovários apresentam 

uma grande variação entre as espécies. Seu tamanho varia conforme a idade, a raça do 

animal, o número de partos, a condição nutricional e o estágio do ciclo estral do 

indivíduo. Em relação à forma, na espécie bovina e na ovina, possuem um formato de 

azeitona quando comparados aos da espécie suína em que se apresentam como 

cachos de uva; já na equina, os ovários apresentam-se em formato de rim com a fossa 

de ovulação presente (FEITOSA, 2014). Em relação às funções dos ovários, na forma 

exócrina, eles liberam os oócitos e, na forma endócrina, são os responsáveis pela 

produção dos hormônios esteroides, estradiol (E2) e progesterona (P4) e dos hormônios 

proteicos, relaxina, folistatina, activina e inibina (PANSANI, BELTRAN, 2009). 

O útero é dividido em corpo, cornos e colo e os cornos são separados pelo septo 

intercornual. A principal função do útero é abrigar o embrião e, posteriormente, o feto, 

sendo responsável também pela proteção e nutrição correta durante o desenvolvimento 

gestacional, além do transporte dos espermatozoides e da participação direta da 

regulação da função do corpo lúteo (CL) (PANSANI, BELTRAN, 2009). 

 Localizada na vagina, a cérvix uterina é um órgão fibroso que possui anéis e tem 

a função de selecionar e o armazenar os espermatozoides viáveis, além de proporcionar 

proteção para o útero durante a gestação por meio do seu fechamento e produção do 

muco cervical (PANSINI, BELTRAN, 2009; FEITOSA, 2014). Nos mamíferos, a vagina é 

o órgão copulador, em cuja porção final os espermatozoides são depositados. Já em 

contato com o meio externo, a vulva é o órgão responsável pelo fechamento do trato 

genital feminino (PANSANI, BELTRAN, 2009). 
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2.2 PUBERDADE, CICLO ESTRAL E CONTROLE HORMONAL DA FÊMEA BOVINA 

 O período correspondente à puberdade dos bovinos em média se inicia aos 12 

meses de idade e o ciclo estral desta espécie é classificado como um ciclo poliéstrico 

contínuo, que ocorre o ano inteiro. Já o estro, na vaca, dura, em média, 

aproximadamente 18 horas, representando o crescimento folicular de 2 a 3 ondas e, 

consequentemente, ocorre a ovulação do folículo dominante (FD) cerca de 10 a 12 

horas após o fim da manifestação estral (NEVES, MIRANDA, TORTORELLA, 2010; 

SILVA et al, 2011). 

 O retorno do ciclo estral das fêmeas bovinas ocorre em média a cada 21 dias e 

esse retorno está associado à função reguladora dos ovários. Esse ciclo de 

manifestações estrais é controlado pelo eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal (HHG) 

(SILVA et al, 2011; GODOI, SILVA, PAULA, 2010). Esses ciclos também podem ser 

classificados em quatro fases: a primeira fase de classificação é o proestro; a segunda 

constitui a fase do estro ou cio; a terceira é a fase do metaestro e a quarta e última é o 

diestro (PANSANI, BELTRAN, 2009; FERREIRA, 2012). 

 Cada fase do ciclo estral classificada é marcada por um acontecimento 

fisiológico: no proestro, ocorre a maturação dos folículos; no estro, ocorrem  as 

manifestações comportamentais como a aceitação ou a recusa da monta; no metaestro, 

há ovulação e a formação do CL e, por fim, no diestro ocorrem a  atividade do CL e a 

secreção de P4 constante (ALVAREZ, NICIURA, SANTOS, FRANCESCHINI, 2011; 

PANSANI, BELTRAN, 2009). 

 Regulado por meio de interações endócrinas, parácrinas e autócrinas, o ciclo 

reprodutivo da fêmea bovina é comandado pelo eixo HHG, sendo o hipotálamo o eixo 

central responsável pela liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), 

atuando diretamente sobre a hipófise e fazendo com que ela libere o hormônio folículo 

estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH), responsáveis pelo recrutamento, 

crescimento, diferenciação, seleção, atresia e a ovulação do folículo dominante. Essas 

estruturas estão diretamente sob a ação do LH e do FSH produzindo também hormônios 

esteroides como a progesterona (P4), o estradiol (E2) e outros fatores e hormônios 

reguladores (SILVA et al, 2011; EMERICK et al, 2009). 

2.3 DEFINIÇÃO, FUNÇÕES E ATUAÇÕES DOS HORMÔNIOS NA REPRODUÇÃO 

DAS FÊMEAS BOVINAS 
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Na literatura, podem ser encontradas diversas definições dos hormônios. 

Basicamente, eles são definidos como substâncias químicas liberadas por células 

especializadas e conduzidas pela corrente sanguínea para as células-alvo. Essas 

células especializadas podem estar longe da célula produtora — correspondendo à 

função endócrina — ser paralelamente vizinhas — com função parácrina — ou, ainda, 

ser a própria célula produtora de hormônio — caracterizando a função autócrina 

(ALVAREZ, NICIURA, SANTOS, FRANCESCHINI, 2011). Assim, os hormônios 

produzidos possuem funções de inibição, estimulação ou regulação da atividade 

funcional dos órgãos e tecidos-alvo (MADELLA-OLIVEIRA, QUIRINO, PACHECO, 

2014).  

 O estudo e o conhecimento do ciclo reprodutivo das fêmeas bovinas e do seu 

mecanismo de controle são de extrema importância para o entendimento preciso da 

atuação de cada hormônio reprodutivo (FERREIRA, 2010). Na reprodução das fêmeas, 

os hormônios principais envolvidos na ocorrência das manifestações reprodutivas são 

classificados em gonadotróficos (LH, FSH e o GnRH que é secretado pelo hipotálamo), 

esteroides (E2 e P4) (SARAIVA et al, 2010; CREMA, 2012) e outros como a 

gonadotrofina coriônica equina (eCG) que é produzida nos cálices endometriais da égua 

gestante e possui uma ação similar ao FSH e LH e a prostaglandina (PGF2α) que é 

produzida no útero das fêmeas e atua na regressão do CL (MELLO, FERREIRA, 

MELLO, PALHANO, 2014; MADELLA-OLIVEIRA, QUIRINO, PACHECO, 2014; GODOI, 

SILVA, PAULA, 2010; ZANÃO, 2015). 

 Secretadas pelas células gonadotróficas na hipófise anterior, o LH e o FSH são 

glicoproteínas que agem de forma coordenada no crescimento e na diferenciação 

gonadal, embora a origem seja parecida, a forma de secreção e atuação destes é 

diferente. O LH é liberado na forma pulsátil e atua na estimulação da ovulação e na 

luteinização dos folículos ovarianos (FO) (SARAIVA et al, 2010; ZANÃO, 2015). Já o 

FSH, é liberado na forma constitutiva— na qual grande quantidade é liberada na medida 

em que é produzido e uma pequena quantia é armazenada para ser liberada mediante 

resposta do GnRH — e irá atuar no crescimento e maturação das gônadas, na produção 

dos gametas e está relacionado à manifestação estral e à ovulação (SARAIVA et al, 

2010; COSTA et al, 2014). 

 Secretado de forma pulsátil pelos neurônios do hipotálamo, o hormônio liberador 

de gonadotrofinas (GnRH) atua na estimulação e secreção dos hormônios folículo 

estimulante (FSH) e luteinizante (LH) que estão localizados na hipófise com intuito de 
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proporcionar a ovulação do folículo dominante (FD), assim como promover uma nova 

sincronização do crescimento folicular e estimular também a produção de P4, 17β 

estradiol e inibina pelas gônadas (ROCHA et al, 2011; LIMA et al, 2010; ALMEIDA, 

PINHO, LIMA, MARTINS, 2013). 

 Os hormônios esteroides são derivados do colesterol, sintetizados e secretados 

pela adrenal, gônadas e placenta. Esses hormônios podem agir na hipófise diretamente 

ou no hipotálamo de forma indireta alterando a pulsatilidade do GnRH de forma 

estimulatória ou inibitória, variando com a condição fisiológica do animal (ALMEIDA, 

PINHO, LIMA, MARTINS, 2013). O E2 é produzido pelos ovários e pelo folículo 

dominante da fêmea e possui como funções fisiológicas o desenvolvimento das 

características sexuais secundárias, atuação na liberação das gonadotrofinas para 

ovulação do FD, estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias e induz o 

comportamento da manifestação estral (ZANÃO, 2015; MADELLA-OLIVEIRA, QUIRINO, 

PACHECO, 2014; CREMA, 2012; LIMA-VERDE, ROSSETTO, FIGUEIREDO, 2011).  

Já a progesterona é lipossolúvel e está presente no sangue, ligada às globulinas 

que são importantes proteínas transportadoras desse hormônio, é sintetizada no ovário 

pelo CL, placenta e pela glândula adrenal e está associada com à ovulação e 

principalmente à manutenção da gestação das fêmeas (MARQUES, 2012). 

2.4 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL (IA) X INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 

(IATF): VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 Com o intuito de cada vez mais melhorar os indicadores da eficiência reprodutiva 

e da produção dos rebanhos, várias biotecnologias estão sendo empregadas no setor 

agropecuário para proporcionar avanços na produção e no melhoramento genético dos 

animais, permitindo assim ao produtor criar poucos animais com um menor custo e uma 

maior eficiência (FERREIRA et al, 2013; FALEIRO, ANDRADE, REIS JUNIOR, 2011; 

SANTOS, TORTORELLA, FAUSTO, 2018).  

 A técnica de inseminação artificial relatada na literatura e com sucesso ocorreu 

em 1779, quando um monge italiano realizou em uma cadela a deposição mecânica do 

sêmen coletado do macho no útero da fêmea por meios artificiais no lugar da monta 

natural (MN) (GORDO, 2011; ALVAREZ 2008). Já nos bovinos e pequenos ruminantes, 

o emprego da IA com sucesso foi alcançado em 1922 pelo pesquisador russo Elias 

Ivanoff que realizou outros estudos sobre a reprodução e praticou intensamente a IA, 
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proporcionando, assim, anos à frente a prática da técnica em longa escala na Rússia 

(GORDO, 2011). 

 A IA tem como vantagem a redução do número de reprodutores no rebanho, a 

diminuição das disseminações de doenças sexualmente transmissíveis e possibilita 

também o aumento do valor genético e zootécnico da propriedade, assim como o uso de 

animais geneticamente superiores e a continuação da descendência por meio das 

progênies após morte dos pais (TAVARES & CHAYA, 2017). Quanto às desvantagens e 

fatores que limitam a prática da IA quando executada de forma incorreta destacam-se: a 

diminuição da taxa de nascidos vivos da propriedade, o aumento do estresse das 

matrizes, o surgimento de problemas clínicos e ginecológicos. Além disso, vale ressaltar 

o fator mais importante que causa inviabilidade prática da técnica que é a detecção 

exata do momento do cio e o momento correto de realizar a inseminação artificial 

(VENDRUSCOLO et al, 2005). 

 Visando corrigir essas desvantagens da IA e reduzir os fatores limitantes da 

técnica, assim como buscar a melhoria nos índices reprodutivos e produtivos dos 

animais, surgiu a técnica de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), que por meio da 

associação de hormônios desobriga a observação da manifestação estral, possibilita a 

sincronização e o aumento da fertilidade dos animais, proporcionando identificar o 

horário preciso da ovulação (FERREIRA et al, 2013; SANTOS, TORTORELLA, 

FAUSTO, 2018). Em relação à limitação do emprego da técnica de IATF, Godoi, Silva, 

Paula (2010) defendem que, antes de implantá-la na propriedade, deve-se levar em 

conta a viabilidade econômica, pois a aquisição de custo-benefício dos hormônios pode 

ser desfavorável à realização das sincronizações. 

2.5 FATORES QUE INFLUENCIAM NA EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DOS 

REBANHOS 

 Nos rebanhos de aptidão leiteira, a eficiência reprodutiva está ligada ao retorno 

da ciclicidade ovariana no pós-parto, ao intervalo do parto-concepção e entre o parto e a 

realização da primeira IA (TEIXEIRA, 2010). Na busca por animais de uma genética 

superior em produção de leite, tem sido observado e relatado uma queda na fertilidade, 

intensidade, e duração do cio das fêmeas lactantes (LEAL et al, 2013), assim como 

alterações fisiológicas reprodutivas desses animais, dificultando as manifestações 

características do estro e prejudicando sua detecção (RODRIGUES et al, 2008). 
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 Além do aumento da produção de leite/vaca devido às melhorias genéticas dos 

animais de produção, este aumento interfere na fertilidade das fêmeas em lactação, 

assim como o manejo nutricional tem forte influência nessa redução. Associado à 

produção e ao manejo nutricional, o ambiente físico em que o animal habita também 

possui grande influência sobre a fisiologia reprodutiva de modo geral e destacam-se 

como fatores influenciadores: a temperatura ambiental, a umidade do ar e a radiação 

solar. Esses fatores em condições extremas de elevação geram nesses animais uma 

condição de estresse calórico tendo como consequência bloqueios na secreção dos 

hormônios gonadotróficos e da ciclicidade do animal (ALVES, PEREIRA, COELHO, 

2009; FERRO et al, 2010; NÓBREGA, SILVA, SOUZA, MANGUEIRA, 2011). 

 Também relacionado aos fatores que influenciam na eficiência reprodutiva e na 

queda da fertilidade, o escore de condição corporal (ECC) do animal no período 

gestacional e pós-parto tem influência direta nessa condição, por isso o ECC é avaliado 

como um parâmetro a fim de reduzir os problemas reprodutivos e evitar o balanço 

energético negativo (BEN) desses animais pois afeta a liberação do LH e FSH na 

hipófise e, como consequência, reduz os níveis de P4 e E2 influenciando diretamente na 

fertilidade (MELLO, FERREIRA, MELLO, PALHANO,  2014). 

 Outro fator que influencia a ciclicidade reprodutiva das fêmeas, no período do 

anestro pós-parto, é a presença do bezerro ao pé, que afeta o hipotálamo de forma 

direta na mãe deixando o sensível (EMERICK et al, 2009), pois os efeitos supressores 

da amamentação irão interferir na liberação do GnRH e LH  impedindo a manutenção do 

crescimento das ondas foliculares após a divergência segundo SILVEIRA, MARTINS, 

FILHO, CASTILHO (2011). 

 

3. METODOLOGIA 

O experimento ocorreu no período de janeiro a dezembro de 2018 e foi executado 

em 30 propriedades situadas nos municípios de Bocaiuva e Matipó, localizadas no Norte 

de Minas Gerais e na Zona da Mata Mineira respectivamente. 

Durante o período de execução estabelecido, foram levantadas várias 

informações a respeito das propriedades e dos rebanhos, como o tipo de manejo 

(extensivo, semiextensivo ou intensivo), o tipo de ordenha (mecânica ou manual, se 

utiliza ou não o bezerro ao pé e se faz uso ou não de ocitocina), a presença do controle 

sanitário do rebanho e a utilização de vacinas reprodutivas. Já a respeito dos animais, 

foram levantadas informações desde a identificação individual (nome ou brinco), a 
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composição racial, o número de partos (nulípara, primípara ou multípara), o DEL (dias 

em lactação), a média de lactação por animal até o escore de condição corporal 

classificado em uma escala de 1 a 5 segundo Maciel (2006). 

Após a coleta de todas as informações necessárias, foi realizada a seleção das 

fêmeas por meio da ultrassonografia transretal para confirmar a ausência da gestação e 

sua ciclicidade reprodutiva. Após a seleção, foram submetidas 350 fêmeas à 

sincronização do estro por meio da técnica de Inseminação Artificial em Tempo Fixo 

(IATF), no período descrito acima. 

O protocolo para indução do estro das fêmeas seguiu a sequência de 

procedimentos: no dia zero (D0) foi realizada a colocação do implante intravaginal de 

progesterona (P4; Sincrogest®) e a administração intramuscular de 2,0 ml de Benzoato 

de Estradiol (Sincrodiol®), no oitavo dia (D8) o implante de P4 foi retirado e foi realizada 

a aplicação de 2,0 ml de prostaglandina (PGF2α; Sincrocio®), junto com 1,0 ml de 

Cipionato de Estradiol (SincroCP®) e 1,5 ml de Gonadotrofina Coriônica Equina (eCG; 

SincroeCG®) por via intramuscular (IM) no período entre 05:30hs e 08:30hs da manhã. 

A inseminação artificial (IA) foi realizada no décimo dia (D10) por volta das 16:00hs 

utilizando o sêmen criopreservado de vários touros das raças: Gir Leiteiro, Holandês, 

Girolando e Guzerá, todos com padrão de qualidade e fertilidade das Centrais 

responsáveis pela comercialização destes e no momento após a IA foi realizada a 

aplicação de 2,5 ml de Análogo Sintético de GNRH (Sincroforte®) por via IM (FIGURA 

1). 

 

FIGURA 1: Protocolo de IATF utilizado no experimento 
P4 – Progesterona; BE – Benzoato de Estradiol; PGF2α – Prostaglandina; CP – Cipionato de Estradiol; 
eCG – Gonadotrofina Coriônica Equina; GnRH – Análogo Sintético de GnRH 
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O diagnóstico de gestação foi realizado por meio de ultrassonografia transretal 

para sua confirmação ou não no período médio de 60 dias após a data da IA. Os 

resultados obtidos foram arquivados em planilhas do Microsoft Excel 2010 e submetidos 

à análise estatística do “Qui-quadrado” utilizando o Microsoft Excel 2010. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em relação aos dados coletados sobre as propriedades pesquisadas neste 

trabalho, pôde-se observar que a maioria das fêmeas submetidas à IATF são criadas no 

sistema de manejo semiextensivo e a minoria em manejo extensivo. Já em relação ao 

tipo de ordenha, pode-se dizer que, em média, 60% das propriedades utilizam a 

ordenha mecânica e 40% a ordenha manual. Quanto ao uso da ocitocina e do bezerro 

ao pé, têm-se uma média de 50% para ambos. A respeito do controle sanitário do 

rebanho e sobre as vacinas reprodutivas observou-se que praticamente 99% das 

propriedades não realizavam esse controle e nem utilizavam ou conheciam as doenças 

reprodutivas que acometem os rebanhos. 

 Os resultados da taxa de prenhez geral, após o diagnóstico de gestação das 

fêmeas protocoladas para o experimento deste trabalho, estão expressos na Tabela 1, 

de acordo com o grupo (tratado com GnRH e não tratado). Nas Tabelas 2 e 3, estão 

expressos também os resultados da taxa de prenhez dos animais avaliados 

separadamente de acordo com a categoria (vacas X novilhas) e grupo (tratado e não 

tratado). 

Tabela 1: Variação na taxa de prenhez geral entre os grupos tratado com GnRH e não tratado 
 

Grupo 
Diagnóstico Total de animais Taxa de Prenhez 

(%) 
 

Positivo Negativo 

Tratado com 
GnRH 

65 117 182 35,71% 

 
Não tratado 

 
48 

 
120 

 
168 

 
28,57% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Na literatura, são descritos alguns estudos que dizem que o GnRH irá 

proporcionar um aumento na taxa de prenhez quando houver um bom estado nutricional 

e sanitário do rebanho, assim como a qualidade e eficiência do manejo desses animais 

(ALVES, 2014; AYRES, 2008; BEEFPOINT, 2007). Por outro lado, há estudos que 

relatam não haver eficiência e nem diferenças estatísticas entre diferentes doses e 

momentos da aplicação desse hormônio nos animais tratados quando comparados aos 

não tratados, como Moura (2008); Moura et al (2011) e Murta & Andrade (2011). 
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Comparando os resultados a outros trabalhos, obteve-se uma menor taxa de 

prenhez em ambos os grupos. Pavarina (2007), em seu estudo em gado de corte 

utilizando o GnRH no momento da inseminação artificial, obteve 55,18% de prenhez no 

grupo tratado e 48,15% no grupo não tratado. Borges (2003), em seu experimento, 

observou que os animais submetidos ao tratamento com e sem o uso do GnRH 

obtiveram 48% e 54% de prenhez, respectivamente. Já Baruselli, Bó, Reis e Marques 

(2012) obtiveram 48% de prenhez no grupo tratado e 37,6% de prenhez no grupo não 

tratado em vacas nelore submetidas à IATF. Já Mühl, Giacomelli, Campagnolo e Borges 

(2014) relataram a obtenção de 45,45% prenhez no grupo tratado e 54,55% no não 

tratado, utilizando o GnRH em vacas da raça holandesa em lactação no momento da 

IATF. 

Ao analisar os dados e a porcentagem da taxa de prenhez obtidas (Tabela 2), 

pode-se observar que houve um aumento na taxa de prenhez das vacas submetidas ao 

tratamento do GnRH no momento da inseminação artificial em tempo fixo quando 

comparada à taxa obtida no grupo não tratado sendo, 36,80% contra 27,90% 

respectivamente. 

Tabela 2: Variação na taxa de prenhez entre o grupo tratado com GnRH e não tratado de acordo com a 
categoria (Vacas) 

 
Categoria 

 
Grupo 

Diagnóstico Total de 
animais 

Taxa de 
Prenhez (%) 

 
Positivo Negativo 

 
Vacas 

Tratado com 
GnRH 

60 103 163 36,80% 

 
Não tratado 

 
36 

 
93 

 
129 

 
27,90% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 Ao comparar o grupo das novilhas tratadas com o GnRH e as não tratadas, pode-

se observar que o grupo tratado apresentou uma redução na taxa de prenhez (26,31%) 

quando comparado ao grupo não tratado (30,76%) senda essa segunda taxa superior 

ao grupo tratado (Tabela 3). 

Tabela 3: Variação na taxa de prenhez entre o grupo tratado com GnRH e não tratado de acordo com a 
categoria (Novilhas) 

Categoria Grupo Diagnóstico Total de 
animais 

Taxa de 
Prenhez (%) 

Positivo Negativo 
 

Novilhas 
Tratado com 

GnRH 
5 14 19 26,31% 

 
Não Tratado 

 
12 

 
27 

 
39 

 
30,76% 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Quando se comparam de modo geral as tabelas 2 e 3, as vacas tratadas com o 

GnRH obtiveram um aumento na taxa de prenhez (36,80%) contra (26,31%) para as 

novilhas tratadas, correspondendo, assim, ao que Bragança (2007) e Pfeifer, Corrêa, 

Pinsechi (2003) citam em seus estudos. Segundo os referidos autores, o GnRH mostra-

se mais eficiente em proporcionar a ovulação e a obtenção de melhores resultados nas 

vacas do que nas novilhas e que nem sempre a utilização desse hormônio resultará na 

ovulação do folículo dominante naqueles animais.   

Ao submeter os dados obtidos e expressos na Tabela 1 ao teste estatístico do 

“Qui-quadrado”, as taxas de prenhez deste trabalho não apresentaram variações 

estatísticas entre os grupos tratados com GnRH e não tratado (p>0,05). Ao comparar as 

taxas de prenhez superiores de outros estudos — Pavarina (2007) e Borges (2003), 

citados anteriormente — às taxas obtidas neste trabalho (Tabela 1), estatisticamente 

não há diferença entre os grupos tratados e não tratados; assim como também nos 

trabalhos de Ayres & Souza (2007) em gado de corte; Moura (2008) em gado mestiço e 

no estudo de Moura et al (2011). Assim, todos esses estudos compatíveis com os dados 

obtidos neste trabalho demonstram que o GnRH não influenciou na taxa de prenhez dos 

animais tratados. 

Os dados expressos nas Tabelas 2 e 3 também foram avaliados no teste do “Qui-

quadrado”, demonstrando não haver diferença estatística e nem eficiência da utilização 

desse hormônio entre as categorias e os grupos (tratado e não tratado), sendo o valor 

de p=0,10 para as vacas e p=0,72 para as novilhas, sendo valores superiores ao valor 

padrão do teste (p<0,05). 

Nos programas de IATF, existem vários fatores que podem reduzir as taxas de 

prenhez e influenciar de modo geral na eficiência reprodutiva dos rebanhos leiteiros 

(NOGUEIRA et al, 2011; MELLO, 2014; TAVARES et al, 2018). Dentre esses fatores, o 

estresse térmico afeta diretamente os folículos ovarianos tendo como consequência a 

produção de oócitos com uma menor capacidade de fertilização, com isso a taxa de 

prenhez se torna oscilante. Além disso, os animais sob estresse calórico reduzem a 

manifestação do estro, a aceitação da monta, a secreção hormonal e, em consequência, 

haverá uma diminuição dos outros índices reprodutivos (CRUZ, ANGRIMANI, RUI, 

SILVA, 2011; VASCONCELOS & DEMÉTRIO, 2011; TEIXEIRA et al, 2018; LEAL et al, 

2013). 
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 Além do estresse térmico, a reprodução bovina de modo geral, sofre interferência 

de vários outros fatores como: a idade, a raça, a espécie, o ECC e a nutrição 

(OLIVEIRA, RIBAS, ARNONE, 2015), sendo a nutrição o fator de maior destaque e 

impacto entre eles, podendo afetar diretamente e indiretamente os aspectos fisiológicos 

e o funcionamento reprodutivo das fêmeas (SARTORI & MOLLO, 2007; SANTOS & SÁ 

FILHO, 2012). Dessa forma, afeta-se o escore de condição corporal em condições de 

perda. Conforme Fernandes, Oliveira, Queiroz (2016) haverá, como consequência, 

redução das concentrações séricas dos hormônios tireoidianos e de prolactina, 

resultando em pequenos folículos dominantes e um maior período em anestro e, 

consequentemente, um aumento no período de serviço (OLIVEIRA, RIBAS, ARNONE, 

2015). 

 Vacas com aptidão leiteira geralmente são acometidas por um BEN muito severo 

durante o período pós-parto e essa condição afetará os níveis sistêmicos do fator de 

crescimento insulínico (IGF), da insulina e do hormônio do crescimento (GH), afetando, 

assim, o eixo HHG, reduzindo a liberação do GnRH o que, consequentemente, alterará 

a regularidade dos pulsos de LH, comprometendo o desenvolvimento folicular e 

atrasando a primeira ovulação do folículo dominante no período do pós-parto (SARTORI 

& MOLLO, 2007; PELEGRINO, ANGELO, PIAZENTIN, BELTRAN, 2009; SANTOS & SÁ 

FILHO, 2012; OLIVEIRA, RIBAS, ARNONE, 2015; DUTRA, MARCELINO, TAVARES, 

CASTRO, 2018). 

 Existem outros fatores além dos descritos acima que podem impactar diretamente 

na taxa de prenhez do rebanho quando há ausência, problemas ou falhas nos manejos 

sanitários. Trata-se de fatores como as doenças reprodutivas infecciosas causadas pelo 

vírus da Diarreia Viral Bovina (BVDV), vírus da Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR) ou 

simplesmente: Herpesvírus Bovino tipo 1 (BHV-1), brucelose (Brucella abortus), 

triconomose bovina (Tritichomonas foetus), neosporose (Neospora caninum) e 

leptospirose (Lesptospira hardjo), são alguns dos agentes que acometem o aparelho 

reprodutor das fêmeas bovinas provocando a mortalidade embrionária e fetal 

correspondendo mais de 50% dos problemas reprodutivos bovinos mundiais (MELLO, 

2014; ANGELO, CICOTI, BELTRAN, 2009; BOLZAN, 2013, CASTRO et al, 2018; 

ALFIERI & ALFIERI, 2017). 

Além disso, deve-se ter cuidado e atenção com a nutrição e com a 

suplementação mineral do rebanho, principalmente das vacas em lactação, pois a 
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deficiência dos minerais, na maioria das vezes, interfere na reprodução tendo como 

consequências o alto índice do retorno de estro, baixos índices reprodutivos, abortos, 

anestro, entre outros. Sendo assim, a suplementação mineral fornecida a essas vacas 

ajuda a corrigir a deficiência de nutrientes da dieta, assim como melhora o ganho de 

peso favorecendo um aumento na conversão alimentar e, consequentemente, 

proporcionando um aumento de sua fertilidade (SOUZA, 2014; MENDOÇA JÚNIOR et 

al, 2011, NUNES, FERREIRA, BARBOSA, AMORIN, 2018).  

Após todas essas análises sobre a utilização do GnRH, no momento da 

inseminação artificial nos protocolos de IATF em bovinos, considerando que Almeida et 

al (2016) afirmam que há vários estudos conflitantes sobre a utilização desse hormônio 

nas fêmeas da referida espécie e que os resultados são diversos e podem ser 

influenciados por diversos fatores (RODRIGUES et al, 2008; LEAL et al, 2013; 

FERREIRA et al, 2013; TAVARES et al, 2018), pôde-se observar que os dados em 

relação às taxas de prenhez são inconsistentes, contraditórios e variáveis devido aos 

inúmeros fatores. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos inúmeros fatores que influenciam e afetam de forma direta a taxa de 

prenhez das fêmeas bovinas submetidas à inseminação artificial em tempo fixo, os 

produtores devem sempre buscar melhorar de modo geral o manejo ambiental, 

nutricional e sanitário do rebanho. Isso permitirá minimizar e reduzir as perdas e os 

impactos causados pelos erros e déficit nesses manejos, para que a atividade e o 

emprego de novas biotecnologias aplicadas à reprodução animal se tornem 

economicamente viáveis e lucrativas para a atividade. 
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INFLUÊNCIA DO MANEJO PRÉ-ABATE NA QUALIDADE DA CARNE BOVINA 
 

Acadêmicos: Ana Carolina da Silva e Débora Luiza Lage Oliveira 

Orientadora: Orientadora: Profª D.Sc. Letícia Ferreira da Silva 

RESUMO 

Ultimamente, a preocupação com o bem-estar animal e com a qualidade dos alimentos 
vêm crescendo entre os consumidores e os países importadores da carne bovina 
brasileira. Ambas as questões estão intimamente relacionadas, uma vez que o manejo 
pré-abate pode prejudicar o bem-estar animal, elevarseus níveis de estresse e acabar 
por culminar na ocorrência da tecnopatia da carne escura, dura e seca (DFD). Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a ocorrência de carne DFD em bovinos 
abatidos em um abatedouro frigorífico sob Serviço de Inspeção Estadual, localizado em 
Minas Gerais, nos meses de fevereiro e março de 2019. Para tanto, foi acompanhado o 
abate dos bovinos, durante os meses estabelecidos, de forma a observar o manejo 
adotado no período pré-abate, além de mensurar o pH de cada carcaça 24 horas após o 
abate, no músculo Longissimusdorsi. Durante o período estudado, foram abatidos 4.601 
bovinos, sendo que 46 carcaças apresentaram pH final superior a 6,2, registrando 
incidência de 1,0% de carne DFD no estabelecimento. Desses casos, 1,2% foram 
registrados no mês de fevereiro (n=2.247) e 0,8%, no mês de março (n=2.354). Os 
resultados podem ser considerados satisfatórios e atribuídos ao adequado manejo pré-
abate observado durante o período, uma vez que os funcionários operavam de acordo 
com os princípios de bem-estar animal e com as normas de abate humanitário. Tal 
conduta, além de garantir o conforto e a segurança dos animais, é fundamental para 
manutenção da boa qualidade do produto final. 
 
Palavras-chave:abate humanitário; carne DFD; maus tratos. 
Linha de pesquisa:Controle da Qualidade de Produto de Origem Animal 
 
1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com o bem-estar animal e com a qualidade e a segurança dos 

alimentos vem aumentando cada vez mais nos últimos anos, principalmente em virtude 

do maior conhecimento por parte dos consumidores (MITCHELL, 2006). Nesse sentido, 

verificou-se que cerca de 89% dos consumidores afirmam que os alimentos importados 

deveriam ser produzidos em condições que garantissem o bem-estar animal 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2007).  

Atualmente, como o Brasil ocupa o lugar de maior exportador mundial de carne 

bovina (ABIEC, 2019). Assim, é importante a adoção das boas práticas de manejo e 

cuidados favoráveis aos animais de produção, de modo a atender a tais exigências e 

manter essa posição diante do mercado externo. Isso porque ter a melhor genética, alta 

produtividade, nutrição equilibrada e de boa qualidade não é o bastante caso o manejo 

com os animais seja praticado de maneira incorreta (OLIVEIRA, 2008). Assim, o produto 

final obtido de animais submetidos a bons tratos é de qualidade superior quando 

comparado àqueles que não tiveram tal tratamento (MOLENTO&BOND, 2008). 



41

7 

 

A realidade, no entanto, é outra. Produtores, transportadores e funcionários de 

estabelecimentos de abate, em geral, pouco sabem sobre as consequências negativas 

que o manejo pré-abate inadequado traz, sobretudo, em relação ao lucro de todos os 

setores da indústria da carne (PARANHOS DA COSTA, 2002). Tal fato ocorre, pois, a 

qualidade da carne é influenciada tanto por fatores intrínsecos quanto extrínsecos aos 

animais (SILVA, 2009).  

O nível de estresse sofrido pelo animal momentos antes do abate faz com que a 

qualidade da carne seja prejudicada, alterando suas características sensoriais (ROÇA, 

2001). Entre as alterações sensoriais mais significativas que podem ser encontradas, 

destaca-se a carne escura, dura e seca (DFD), caracterizada pelo elevado valor de pH 

24 horas após o abate, o que culmina em prejuízo para a indústria da carne (LEITE et 

al,2015).  

Sendo assim, objetivou-se, com este trabalho,investigar a ocorrência de carne 

DFD em bovinos abatidos em um abatedouro frigorífico sob Serviço de Inspeção 

Estadual (SIE), localizado em Minas Gerais, nos meses de fevereiro e março de 2019. 

Além disso, buscou-se associar esses achados a possíveis falhas adotadas durante o 

manejo pré-abate destes animais no estabelecimento em questão. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 BEM-ESTAR E ABATE HUMANITÁRIO DE BOVINOS 

Compreende-se por bem-estar animal o manejo cauteloso em todas as fases de 

sua vida, desde o nascimento até o momento do abate. Nessa última fase, os 

proprietários devem possuir o entendimento básico do comportamento natural do 

animal, proporcionando dieta adequada e segura, assegurando instalações apropriadas 

para cada tipo de produção das espécies, de forma a garantir a proteção e o descanso, 

mantendo o ambiente em condições de higiene e habitáveis. Ainda, ao transportar os 

animais, o manejo deve ser realizado de forma a reduzir o estresse e evitar a ocorrência 

de contusões, de hematomas e o sofrimento desnecessário (BRASIL, 2008). Segundo 

BroomeBroom(2004), o conceito de bem-estar pode ser definido, também, por um 

completo estado de saúde física e mental em que o animal se encontra em equilíbrio 

com seu meio ambiente. 

Assim, buscando garantir o bem-estar dos animais e o conhecimento sobre seu 

comportamento, foram criadas as cinco liberdades dos animais pelo Farm Animal 

WelfareCouncil, que vêm sendo adotadas por todo o mundo. Tais liberdades garantem 
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ao animal a execução dos seus direitos e sobrevivência de qualidade assegurando que 

ele seja:  livre de necessidades básicas como sede, fome e má nutrição; livre de 

desconfortos, sejam eles térmicos, físicos ou ambientais; livre de dor, injúria e doença, 

garantindo tratamentos veterinários; livre para expressar seu comportamento natural, 

sendo preciso entender e respeitar a sua forma de convivência; e livre de medo e 

estresse desnecessário (LUDTKE et al, 2012).  

O conhecimento de alguns hábitos dos bovinos por parte do proprietário ou dos 

manejadores facilita a criação intensiva, além de garantir o bem-estar e a sanidade dos 

animais (LUDTKE et al, 2012). Os bovinos possuem natureza gregária, mantendo 

sempre os mesmos costumes. Eles possuem uma zona de fuga, a qual se define como 

a área de máxima aproximação que o animal tolera, sem que sinta a necessidade de se 

afastar; tal área compreende, ainda, o campo de segurança do manejador (PARANHOS 

DA COSTA& SILVA, 2007). O temperamento dos animais é uma das características 

mais importantes dos bovinos, uma vez que animais de diferentes raças e com 

diferentes temperamentos e criações tendem a reagir de formas distintas a 

determinadas situações (ADAMCZYK et al, 2013). Assim, um animal mais dócil e criado 

de acordo com os preceitos de bem-estar animal possui uma menor zona de fuga, 

tolerando mais a aproximação do homem, quando comparado a um animal mais arredio 

e criado com maus tratos, que possui uma zona de fuga maior, em decorrência da 

menor tolerância a aproximação do homem (LUDTKE et al, 2012).  

Ainda, apesar de o bovino possuir um amplo campo de visão devido a sua visão 

binocular, deve-se atentar a uma região chamada de área cega, que se localiza 

imediatamente atrás do animal, onde ele não consegue enxergar. Assim, é importante 

que o manejador nunca se mantenha na área cega, uma vez que, ao fazer movimentos 

bruscos, entrando no seu campo de visão, o animal pode se assustar, causando 

acidentes e sofrendo estresse desnecessário (LUDTKE et al, 2012; SANTOS et al, 

2015). 

Além dos conceitos referentes à zona de fuga e à área cega, é necessário o 

entendimento sobre o ponto de equilíbrio. Para saber sua localização no bovino, basta 

traçar uma linha imaginária na escápula do animal. Assim, com base no conhecimento 

desses três conceitos, torna-se possível o manejo do bovino sem a necessidade de 

contato com ele, diminuindo consideravelmente o estresse sofrido. Ao entrar na zona de 

fuga à frente do ponto de equilíbrio, o animal movimenta-se para trás. Já ao invadir a 
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zona de fuga, atrás do ponto de equilíbrio, faz com que automaticamente se movimente 

para frente (LUDTKE et al, 2012; SANTOS et al, 2015). 

 Ainda, no convívio dos bovinos, existe uma hierarquia que consiste em 

dominância do líder para os submissos, sendo esse aspecto geralmente definido pela 

idade, pelo peso e pela raça dos animais. O indivíduo dominante ocupa o cargo mais 

alto dessa hierarquia, possuindo prioridade em qualquer competição e o domínio sobre 

os demais. Já o líder é aquele animal que guia o rebanho, aquele que se desloca 

primeiramente, sendo seguido por todos os outros animais. Já os animais submissos, 

são os dominados pelo dominante e guiados pelo líder (PARANHOS DA COSTA& 

SILVA, 2007).  

Os bovinos utilizam os seus sentidos de forma a contribuir com a sobrevivência, a 

comunicação e com as respostas a certas situações, como detecção de perigo e auxílio 

na fuga. Os principais sentidos envolvidos nessas atividades são a visão, o olfato e a 

audição (LUDTKE et al, 2012).  

Assim como os outros herbívoros, os bovinos são animais que, na cadeia 

alimentar, tendem a ser presas, possuindo assim um olhar binocular, responsável por 

uma visão panorâmica de 320º, o que possibilita a visibilidade de todo o ambiente 

facilitando sua fuga. A vocalização dos bovinos não é específica de uma única situação, 

mas são mais comuns em casos em que os mesmos sentem dor, frustrações ou por 

qualquer outro motivo que infrinja algumas das suas liberdades. Ainda, a comunicação 

tátil com os bovinos, auxilia na interação homem-animal e na maternidade das vacas 

(BOUISSOU et al, 2001).  

Esses animais possuem grande quantidade de glândulas geradoras de odores, 

mostrando o quão importante o sentido olfativo é para a vida dos bovinos em todos os 

aspectos. Assim, é a partir do olfato que os bois identificam as vacas no cio no momento 

da reprodução (ALBANDES et al, 2011). Com relação à audição, os bovinos utilizam as 

orelhas para identificar a localização dos sons e, quando reconhecem a direção dos 

sons, eles tendem a movimentar as orelhas para a direção do barulho. Ainda, estes 

animais são muito sensíveis a ruídos (LUDTKE et al, 2012).  

 Atrelado à garantia de bem-estar animal, surgiu o conceito de abate humanitário. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Instrução Normativa 

nº 3, de 17 de janeiro de 2000, aprovou o regulamento técnico de métodos de 

insensibilização para o abate humanitário de animais de açougue. Tal legislação define 

abate humanitário como execução de normas técnicas e científicas que visam garantir o 
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bem-estar dos animais desde a recepção no abatedouro frigorífico até o momento da 

sangria (BRASIL, 2000). O princípio dessa prática consiste na redução do estresse dos 

animais no momento pré-abate, compreendido pelo embarque na propriedade rural até 

a morte ocasionada pela sangria no abatedouro frigorífico, por meio da adoção de uma 

série de procedimentos que asseguram o bem-estar dos mesmos (ROÇA, 2001). 

 Ainda, a adoção dos princípios do abate humanitário — além de diminuir o 

estresse e evitar o sofrimento desnecessário por parte dos animais— também faz com 

que se origine um produto de melhor qualidade, do ponto de vista sensorial e ético. 

Estas são duas preocupações crescentes por parte dos consumidores e importadores 

de carne em todo o mundo (OLIVEIRA, 2008). Assim, torna-se importante que as 

pessoas envolvidas na cadeia da bovinocultura de corte tenham conhecimento sobre o 

comportamento animal, evitando seu estresse e os principais fatores que influenciam na 

qualidade final da carne (ARALDI; CASTRO & MOREIRA, 2011). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DA CARNE BOVINA 

A qualidade da carne é um dos fatores mais importantes para sua 

comercialização (BRONDANI et al,2006). A carne bovina possui características 

organolépticas excepcionais que, associadas a seu alto valor nutritivo, convertem-na em 

um dos produtos de origem animal mais valorizados pelo consumidor. Tais 

características englobam a capacidade de retenção de água, a suculência, a cor, a 

textura, o odor e o sabor (ORDÓÑEZ et al, 2005).  

A capacidade de retenção de água se define como a propriedade da carne em 

reter água durante a aplicação de forças, tais como cortes, aquecimento, trituração, 

prensagem e/ou centrifugação (SIMONI & ROQUE-SPECHT, 2006). A menor 

capacidade de retenção de água da carne implica perdas do seu valor nutritivo pelo 

exsudato liberado e resulta, também, em uma carne mais seca e com menor maciez. 

Características de maciez, como firmeza e sensações táteis, estão intimamente 

relacionadas à capacidade de retenção de água, ao pH, ao grau de gordura de 

cobertura e às características do tecido conjuntivo e da fibra muscular (PARDI, 

SANTOS, SOUZA& PARDI, 2001). 

A suculência e a liberação de sucos durante a mastigação da carne 

desempenham papel importante na percepção da sua palatabilidade. Os principais 

componentes responsáveis pela suculência da carne são o conteúdo aquoso e os 

lipídios intramusculares. Dessa forma, todos os fatores que modificam a capacidade de 
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retenção de água ou que afetam a gordura intramuscular influenciam negativamente 

nessa característica sensorial (ORDÓÑEZ et al, 2005). 

A concentração de lipídeos, por sua vez, depende diretamente do tipo de fibra 

muscular predominante, uma vez que as fibras vermelhas possuem maior concentração 

de lipídeos em relação às fibras brancas. Além disso, a gordura intramuscular está 

relacionada à precocidade do animal: raças mais precoces (que atingem a puberdade 

mais rapidamente) iniciam a deposição da gordura de marmoreio anteriormente 

comparadas àquelas que não apresentam tal precocidade (GOMIDE, RAMOS & 

FONTES, 2013). 

A cor apresenta fundamental relevância no momento da compra da carne 

(SAÑUDO, 2004). A mioglobina (Mb) é o principal pigmento responsável pela cor nos 

músculos. O músculo dos bovinos, por ser composto principalmente por fibras 

musculares vermelhas, possui alta concentração de Mb, chegando a 8,0 mg Mb/g, o que 

faz com a carne fresca desta espécie apresente uma cor vermelho-cereja brilhante 

(GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). A quantidade de Mb presente na carne também 

depende da qualidade da sangria (ORDÓÑEZ et al, 2005), da idade dos animais, uma 

vez que animais mais velhos apresentam maiores concentrações de Mb, em 

decorrência da perda de eficiência dos sistemas circulatório e respiratório, podendo 

chegar à concentrações de 16 a 20 mg de Mb/g, deixando a carne mais escura do que o 

normal (GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). 

Ainda, nos músculos em que o teor de tecido conjuntivo é alto, haverá uma maior 

parcela de influência para a dureza total: a quantidade de tecido conjuntivo está 

diretamente correlacionada à dureza (negativamente correlacionada com a maciez) da 

carne (SGARBIERI, 1996). Assim, quanto mais tecido conjuntivo envolta dos feixes de 

fibras musculares, mais grosseira será a textura (ORDÓÑEZ et al, 2005).  Em animais 

mais velhos, ocorre um fortalecimento entre as ligações do tecido conjuntivo, o que 

acaba por deixar a carne menos macia e, portanto, menos apreciada pelo consumidor 

(GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). 

 

2.3 CARNE DFD EM BOVINOS  

A carne DFD (dark, firmanddry) é um problema tecnológico, identificada por meio 

da mensuração do pH 24 horas post mortem, com o uso de aparelhos próprios, após o 

resfriamento da carcaça, apresentando, assim,pH acima de 6,2 (BRIDI, 2016). Tal 

tecnopatia é causada pelo estresse crônico sofrido pelo bovino antes do abate, o qual 
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leva ao esgotamento de suas reservas de glicogênio muscular. Há evidências de que o 

principal fator de indução do aparecimento desse tipo de carne seja o manejo pré-abate 

inadequado, o que conduz à exaustão física do animal (ROÇA, 2001). Assim, em 

animais cujo tecido muscular possui a fibra muscular predominante vermelha, como os 

bovinos, o manejo pré-abate inadequado resulta em uma curva anormal de pH post 

mortem, culminando com a ocorrência da carne DFD (RODRIGUES & SILVA, 2016). 

Durante o pré-abate, os animais podem ser expostos a diversas situações 

estressantes capazes de perturbar sua homeostase, como a manipulação, o aumento 

do contato homem-animal, o transporte, o novo ambiente, a privação de alimento, as 

mudanças na estrutura social (em consequência de separações ou reagrupamentos) e 

as mudanças nas condições climáticas (WARRISS, 1990; FERGUSON & WARNER, 

2008).  

 

2.3.1 ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS NA CARNE DFD 

Os bovinos possuem, em sua musculatura, diferentes tipos de fibras, as quais 

podem ser classificadas em fibras vermelhas, sendo do tipo I, com metabolismo 

oxidativo e de contração lenta; fibras brancas do tipo II b, com metabolização por vias 

glicolíticas e contração mais rápida quando comparadas às fibras vermelhas; além das 

fibras intermediárias, conhecidas como tipo II a, cujo metabolismo ocorre tanto pela via 

oxidativa, quanto pela via glicolítica, sendo, contudo, de contração rápida. As fibras 

brancas são mais escassas nos bovinos e possuem o aporte de energia por meio da 

conversão do glicogênio muscular em adenosina trifosfato (ATP) e ácido lático, pelo 

metabolismo anaeróbico traçada pelo mecanismo glicolítico. Já as fibras vermelhas, 

predominantes na musculatura dessa espécie, são supridas de energia pelo processo 

oxidativo, cujos produtos finais da conversão do glicogênio são ATP, dióxido de carbono 

e água (FUJITA et al, 2012; FERRARI, 2016). 

Para acontecer a conversão do músculo em carne, é necessário que ocorram 

alterações fisiológicas, alterando também o metabolismo e as estruturas celulares. Após 

a exaustão das reservas de oxigênio do animal abatido, ocorre a produção e o acúmulo 

de ácido lático, o que acidifica o meio e altera o nível do pH muscular (BRIDI, 2016). 

Isso ocorre porque— embora o metabolismo preferencial das fibras vermelhas seja o 

oxidativo— na ausência de oxigênio e na presença de energia, esta passa a quebrar o 

glicogênio pela via glicolítica, gerando a produção de ácido lático, até a exaustão dessa 
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reserva. O resultado disto, é a redução do pH do tecido muscular vivo de 7,2 para 5,4 a 

5,8 na carne normal (GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2014). 

Contudo, em decorrência do estresse crônico sofrido pelo bovino durante o pré-

abate, ocorre o gasto de parte das reservas de glicogênio muscular ainda na fase ante 

mortem. Assim, pelo pouco estoque de glicogênio restante, a produção de ácido lático 

será insuficiente para baixar o pH muscular o intervalo considerado normal para a carne 

24 horas após o abate, mantendo-o acima de 6,2. Além disso, o rigor mortis nessas 

carcaças se instala mais rapidamente, uma vez que pouca energia será produzida 

(GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2014).  

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E SENSORIAIS DA CARNE DFD 

A carne DFD apresenta as características sensoriais indesejáveis para a 

comercialização e o consumo, pois trata-se de uma carne escura, dura e seca. Tais 

características são decorrentes do elevado pH final. A sua cor é escura, uma vez que a 

mioglobina, principal pigmento responsável por sua coloração, não é desnaturada, 

deixando-a com a cor mais intensa; a superfície de corte seca também contribui para a 

menor refletância da luz e pela percepção de uma cor mais forte. A textura da carne é 

dura em decorrência da pouca desnaturação das proteínas miofibrilares (actina e 

miosina), uma vez que não ocorre o rompimento dos lisossomos e, com isso, as 

proteases lisossomais não são liberadas. Já o aspecto seco é consequência da alta 

capacidade de retenção de água dessa carne: as proteínas se mantêm ligadas à água, 

apresentando-se túrgidas, não sendo liberadas mediante a aplicação de forças externas 

(ORDÓÑEZ, 2005; GOMIDE, RAMOS& FONTES, 2014).  

Nesse sentido, o pH final da carcaça se caracteriza como um importante 

indicador da qualidade da carne fresca, influenciando a aparência dos cortes e os 

atributos de qualidade, como a maciez, a cor, o sabor e o odor (RENNER, 2006). Além 

disso, a carne DFD possui vida de prateleira consideravelmente menor quando 

comparada a uma carne normal; isso porque o elevado pH favorece a proliferação da 

microbiota naturalmente presente na carne, acelerando o seu processo de deterioração 

(CHIQUITELLI NETO, 2004). 

Assim, por apresentar tais características, a carne DFD não pode ser 

comercializada in natura e não pode ser utilizada para fabricação de qualquer derivado, 

o que desvaloriza o produto final (ORDÓÑEZ, 2005). E, no Brasil, os abatedouros 
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frigoríficos exportam somente carnes com pH entre 5,4 e 5,8, sendo que ele é 

mensurado no músculo Longissimusdorsi, 24 horas post mortem (ROÇA, 2001). 

 

3. METODOLOGIA  

Este estudo foi realizado com o consentimento do proprietário de um abatedouro 

frigorífico sob serviço de inspeção estadual (SIE), localizado em Minas Gerais, durante 

os meses de fevereiro e março de 2019. O abate de bovinos nesse estabelecimento 

ocorre em 5 dias da semana e sua capacidade máxima de matança diária é de 150 

bovinos. 

 Durante aquele período, foi acompanhado o manejo pré-abate dos animais, 

envolvendo as etapas de transporte, desembarque, período de descanso, jejum e dieta 

hídrica, condução dos animais à sala de matança, além das etapas de insensibilização e 

de sangria. Para tanto, foram observadas as condições e lotação dos veículos, o modo 

de trabalho dos funcionários e o respeito às legislações vigentes quanto ao abate 

humanitário e às normas técnicas de abate de bovinos (BRASIL, 1971; BRASIL, 2000). 

 Para a verificação da ocorrência de carne DFD, foi mensurado o pH de cada 

carcaça 24 horas após o abate, no músculo Longissimusdorsi. Assim, foi utilizado um 

medidor de pH portátil (pH Classic), LineLab®. Os valores foram anotados em planilhas 

próprias, sendo utilizado como parâmetro para condição DFD valores de pH superiores 

a 6,2.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante o período estudado, foram abatidos 4.601 bovinos no abatedouro 

frigorífico em questão, sendo 2.247 no mês de fevereiro e 2.354 no mês de março. No 

procedimento de mensuração do pH 24 horas após o abate, observou-se que, no mês 

de fevereiro 27, carcaças apresentaram pH final acima de 6,2; já no mês de março, 19 

também apresentaram valores anormais de pH final, correspondendo a uma incidência 

de carne DFD de 1,2% e 0,8%, respectivamente. A incidência da condição DFD para os 

dois meses avaliados foi de 1,0%, correspondente a um total de 46 carcaças com esta 

tecnopatia (FIGURA 1).  
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Resultado semelhante foi observado por Abularach, Rochae Felício (1998), que 

avaliaram as características sensoriais associadas à qualidade da carne de 113 touros 

jovens (com aproximadamente dois anos), da raça Nelore, criados em confinamento por 

109 dias em uma propriedade localizada em Valparaíso, São Paulo. Tais pesquisadores 

observaram que, na mensuração do pH 24 horas após o abate, os valores de todas as 

carcaças situaram-se entre 5,4 e 5,8, faixa considerada ideal para a carne fresca, não 

constatando, portanto, ocorrência de carne DFD nestes animais (ABULARACH, 

ROCHA& FELÍCIO, 1998). Embora animais de pouca idade sejam mais suscetíveis ao 

estresse quando comparados aos bovinos castrados e fêmeas adultas (PUOLLANE, 

1988), esse resultado pode ser atribuído às boas práticas adotadas no manejo pré-

abate, o que reduziu os níveis de estresse destes animais (ABULARACH, ROCHA& 

FELÍCIO, 1998). 

Em um estudo realizado em um abatedouro frigorífico sob SIF, localizado na 

cidade de Mexicali, México, no mês de setembro de 2009, verificou-se a ocorrência de 

carne DFD em 47,63% dos 8.467 bovinos abatidos, o que ocasionou em uma perda 

econômica de U$ 88,00 por carcaça acometida por esse defeito.Os casos de carne DFD 

foram atribuídos, pelos autores, ao manejo pré-abate ineficiente (GARCÍA et al, 

2009),sendoque a incidência encontradafoi bastante superior ao observado no presente 

trabalho.  

Figura 11. Aferição do pH de carcaça bovina, no músculo Longissimus dorsi, 24 horas após o abate. 

O valor de 6,29 indica a condição DFD da peça. 
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Ainda na cidade de Mexicali, em Baja California no México, Linares, Saavedrae 

Serrano (2008) desenvolveram um estudo relacionado aos fatores de manejo 

associados a ocorrência de carne DFD em bovinos de clima quente, durante os meses 

de junho a setembro de 2008.Variáveis como o tempo de transporte, a condução dos 

animais, e a temperatura do ambiente foram analisadas, visando mudanças de manejo 

com o intuito de minimizar o estresse dos animais.Assim, foramobservados 175 bovinos 

selecionados aleatoriamente de uma população; destes,obteve-se uma frequência de 

15,43% ocorrência de carne DFD, durante a temporada de verão. Os dados levaramos 

autores àconclusão de que mudanças nas práticas de gestão são necessárias para 

minimizar o estresse térmico e a presença dessa tecnopatia (LINARES, SAAVEDRA & 

SERRANO, 2008).  

 A ocorrência de carne DFD bovina é frequente em todo o mundo; todavia essa 

frequência é bastante variável de acordo com a região estudada (GARCÍA et al, 

2009). No Brasil, por exemplo, são poucas as estatísticas de ocorrência desse defeito 

tecnológico (FELÍCIO, 1997). No entanto,nos Estados Unidos da América, estudos 

apontam frequências de 4% a 5% de casos de DFD entre os bovinos abatidos (JANLOO 

et al, 1998). Para o México, os valores relatados são superiores, variando entre 13,64% 

a 30,27% dos animais abatidos durante o verão (PÉREZ; FIGUEROA; BARRERASet al, 

2008). Pode-se considerar, portanto, o resultado do presente estudo bastante 

satisfatório, uma vez que demonstrou valores abaixo das frequências citadas 

anteriormente. 

Embora o resultado deste estudo tenha sido favorável como um todo, foi 

constatado um lote em especial em que a distância percorrida e o tempo de jejum foram 

maioresquando comparadosaos demais lotes recebidos no estabelecimento em 

questão. De acordo com o relato do motorista responsável pelo transporte daquele lote, 

os animais iniciaram o jejum na propriedade rural. Contudo, seguindo as normas 

estabelecidas por lei,eles permaneceram outras 24 horas em jejum, descanso e dieta 

hídrica no abatedouro frigorífico. Pode-se observar, também, que o escore corporal 

daquele lote era inferior aos demais, sendo a maioria vacas de descarte, embora 

existissem alguns bois com escore corporal significativo. Visivelmente, os animais 

estavam estressados e cansadose alguns deles com ferimentos recentes que foram 

identificados durante o exame post mortem (FIGURA 2).  
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Figura 2. Contusões em carcaças bovinas observadas durante o exame post mortem, em um 

estabelecimento sob Serviço de Inspeção Estadual localizado em Minas Gerais. 

 

O transporte é considerado uma das etapas mais estressantes do manejo pré-

abate (SILVA, 2009). Essa etapa representa um grande risco na ocorrência de lesões 

em carcaças, em virtude da alta densidade de carga, gerando alta reação de estresse, 

risco de contusão e de quedas,além de coices, pisoteios e tombos (BRAGGION & 

SILVA, 2004). De acordo com Jimenez Filho (2012), os principaisefeitos do transporte 

na qualidade da carne, envolvem o tempo de transporte, a densidade dos animais, além 

do uso de objetos pontiagudos e de choques na condução dos animais. Assim, o 

transporte dos animais da fazenda ao estabelecimento de abate apresenta relação 

significativa com o rendimento de carcaça, o pH final e a qualidade da carne produzida, 

sendoo tempo de viagem o principal fator estressante desta etapa(JIMENEZ FILHO, 

2012). 

Embora o transporte por curtas distâncias não interfira no valor do pH final das 

carcaças (GRANDIN, 2000), os bovinos são submetidos a um ambiente desconhecido e 

são expostos a diversos estímulos estressantes, quando é realizado de maneira 

inapropriada (MOUNIER,DUBROEUCQ, ANDANSON& VEISSIER, 2006). A 

pavimentação ruim das estradas e as condições ambientais desfavoráveis também 

estão entre os problemas mais comuns observados (ALMEIDA, PRATA& FUKUDA, 

2008; MENDONÇAet al, 2016). Assim, podem ocorrer hematomas (como os observados 

na Figura 2), danos físicos de diferentes graus e, até mesmo, o óbito do animal durante 

um transporte inadequado; além do estresse, que irá refletir no elevado pH final da 

carne (GALLO, GATICA, CORREA& ERNST, 1995; JOAQUIM, 2002).  
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As contusões e sua extensão nas carcaças representam uma forma de avaliação 

na qualidade do manejo, relacionando os hematomas com maus tratosdesde a 

propriedade (ARALDI, CASTRO& MOREIRA, 2011). Tais achadossão indicativos de 

problemas com o manejo pré-abate e de infrações às normas de bem-estar animal 

(LUDTKE et al, 2012), o que explicaria o elevado valor de pH das carcaças pertencentes 

a este lote em especial (FIGURAS 1 e 2).  

O manejo pré-abate inclui todo um processo que envolve uma série de etapas, 

desde o preparo dos animais para o embarque na propriedade até o momento da 

sangria, que resulta na morte deles. Tais operações culminamcom o estresse do animal, 

uma vez que o expõe a situações que ele normalmente não está acostumado (MELO et 

al, 2016). 

Segundo Barbosa Filho eSilva (2004), a grande dificuldade relacionada à etapa 

de embarque dos animais é a falta de conhecimento das boas práticas de manejo dos 

responsáveis pelo trabalho. Por não conhecerem o comportamento dos bovinos e os 

princípios do bem-estar animal, estes manejadores fazem uso excessivo de ferrões e 

choques elétricos, promovendo lesões por um processo forçado na condução dos 

animais, trazendo prejuízos na qualidade da carcaça (BARBOSA FILHO&SILVA, 2004). 

O processo de desembarque no abatedouro frigorífico, por sua vez, deve ser 

tratado com a mesma importância, baseando-se sempre nas diretrizes do bem-estar 

animal.Com isso, o uso de bastões e choques de forma a forçar os animais a descerem 

do caminhão devem ser evitados ao máximo, garantindo o conforto dos animais de 

produção (ALMEIDA, PRATA& FUKUDA, 2008). O uso de estímulo elétrico é permitido, 

desde que em último caso, naqueles animais que se recusam a se movimentar; além de 

ser aplicado por, no máximo, dois segundos nos membros pélvicos, com voltagem entre 

40 e 60 volts (BRASIL, 1971). Durante o período estudado, o estabelecimento em 

questão não abusou do choque, seguindo sempre as recomendações vigentes. 

Após o desembarque no abatedouro frigorífico, os animais foram levados aos 

currais de matança, onde passaram por um período de descanso, jejum e dieta hídrica 

de 24 horas.Tal etapa é considerada extremamente importante para a reposição das 

reservas de glicogênio muscular, de forma a evitar a ocorrência de carne DFD (PINTO, 

2014). Além disso,é desejável que haja sombras para evitar o estresse térmico dos 

animais no período e também que seja realizada aseparação dos lotes no curral de 

espera de acordo com a procedência dos animais (BRASIL, 2017), evitando brigas que 
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poderiam ocasionar traumas comprometendo o produto final (BARBOSA FILHO&SILVA, 

2004). Tais características puderam ser observadas no estabelecimento estudado 

(FIGURA 3). 

 

 

Figura 3. Currais de matança do abatedouro frigorífico sob Serviço de Inspeção Estadual, localizado em 

Minas Gerais: animais separados em lotes, espaço para expressarem o comportamento naturale 

presença de áreas de sombra. 

 

Após as 24 horas, os animais foram, então, encaminhados ao abate,  por meio de 

corredores que dão acesso ao box de insensibilização, sem o uso de objetos 

contundentes e abuso de estímulos elétricos, conforme legislação vigente 

(BRASIL,2000). A insensibilização, no estabelecimento estudado, é realizada pelo 

método penetrativo, que causa a perda da consciência do animal por meio da contusão 

cerebral (PINTO, 2014), legalmente aprovado (BRASIL, 2000). É necessário que esse 

efeito dure até o fim da sangria, para que não ocorra um sofrimento desnecessário. 

Assim, o objetivo da insensibilização é evitar que haja um sofrimento maior do animal 

durante o processo de matança (GREGORY&SHAW, 2000).Os bovinos foram 

submetidos à sangria em, no máximo, um minuto após a insensibilização, de forma a 

evitar o sofrimento desnecessário do animal e garantir a qualidade do produto final 

(BRASIL, 1971; PINTO, 2014). 

Por fim, a sangria foi realizada por funcionários treinados, por meio da secção da 

artéria carótida e da veia jugular, de forma rápida, promovendo o escoamento do 

sangue por três minutos; sem que, neste período, fossem realizadas quaisquer outras 

operações, de forma a respeitar os princípios do abate humanitário e evitar o sofrimento 

do animal e o surgimento de produtos com qualidade inferior (BRASIL, 2000; PINTO, 

2014). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante os meses de fevereiro e março de 2019, foram observadas a ocorrência 

da condição DFD em 1,2% e 0,8% das carcaças dos animais abatidos, respectivamente; 

totalizando 1,0% de casos desta tecnopatia no abatedouro frigorífico estudado. Tal 

resultado, considerado satisfatório, pode ser atribuído à adoção dos princípios do bem-

estar animal e abate humanitário pelo estabelecimento em questão, desde o embarque 

na propriedade rural até o momento da sangria, priorizando o conforto e a segurança 

dos animais, além da qualidade do produto final. Evitando, portanto, prejuízos 

desnecessários para o setor da indústria da carne e garantindo a sua participação do 

mercado. 
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INFLUÊNCIA DO MANEJO PRÉ-ABATE NA QUALIDADE DA CARNE SUÍNA 
 
Acadêmicos: Elizamara Moreira Siqueira e Maria Tereza Ferreira Monteiro 
Orientadora: Profª D.Sc. Letícia Ferreira da Silva 

RESUMO 
Atualmente, a carne suína é a mais consumida a nível mundial e o Brasil é o quarto 
maior produtor e exportador desse produto; e, para manter esta relevância no mercado 
externo, é imprescindível assegurar a qualidade da carne. Diversos fatores influenciam 
nesse quesito, um deles é o estresse pré-abate que resulta em curvas anormais de pH 
post mortem, gerando, em suínos, a carne pálida, flácida e exsudativa (PSE). Assim, o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do manejo pré-abate na ocorrência 
de carne PSE em um abatedouro frigorífico sob Serviço de Inspeção Estadual, nos 
meses de fevereiro e março de 2019. Para tanto, foi acompanhado o abate de suínos, 
durante o período estabelecido, de forma a observar o manejo adotado no período pré-
abate, além de mensurar o pH de cada carcaça uma hora após o abate. Naquele 
período, foram abatidos 11.180 suínos sendo que nenhuma das carcaças daqueles 
animais apresentou taxa de declínio de pH anormal no período de uma hora após o 
abate, com valores variando de 6,37 a 6,63. Não foi constatada, portanto, a ocorrência 
de carne PSE. Tal resultado comprova a adoção de boas práticas no manejo pré-abate, 
respeitando-se os princípios do abate humanitário, uma vez que, pela taxa de declínio 
do pH, pode-se afirmar que os animais não foram submetidos a estresse desnecessário. 
Além disso, a carne pode ser comercializada de forma in natura, o que aumentou o 
rendimento do estabelecimento estudado. 
 
Palavras-chave: abate humanitário; carne PSE; suínos. 
Linha de pesquisa: Controle da Qualidade de Produto de Origem Animal – Análise 
físico-química. 
 
1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é, atualmente, o quarto maior produtor mundial de carne suína, 

apresentando produção crescente e constante ao longo dos anos, sendo a maior parte 

destinada ao mercado interno. Além disso, o estado de Minas Gerais se destaca como 

um dos principais produtores de suínos do país (ABPA, 2017). Como consequência 

desse grande destaque, os consumidores, hoje mais bem informados, passaram a 

procurar por produtos inócuos, que possuam determinada qualidade sensorial, valor 

nutritivo e que tragam benefícios para a saúde humana (GOMIDE & RAMOS, 2007); 

fazendo com que a indústria dessa proteína venha optando, cada vez mais, por produzir 

carnes magras (TERRA & FRIES, 2000).  

Contudo, a qualidade da carne suína não depende unicamente de um fator, mas 

sim da combinação de fatores genéticos e ambientais (SARCINELLI et al., 2007). Tal 

fato fez com que os produtores se atentassem principalmente às questões relacionadas 

ao bem-estar animal, conceito este que visa propiciar ao animal uma boa qualidade de 
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vida que vá desde o nascimento até os momentos anteriores do abate (OLIVEIRA et al., 

2008). 

 O aumento da preocupação com o bem-estar do animal é justificável uma vez 

que existem diversos fatores estressantes que podem influenciar negativamente na 

qualidade do produto final, como, por exemplo, propiciando o surgimento da carne 

Pálida, Flácida e Exsudativa (PSE) (ROCHA et al., 2008). Tal carne é considerada um 

defeito tecnológico, por apresentar alterações sensoriais que impossibilitam a sua 

comercialização como produto in natura e também como matéria-prima para 

determinados derivados cárneos que necessitam de cortes com alta capacidade de 

retenção de água, gerando prejuízo à indústria da carne (ORDÓÑEZ, 2005). Isso ocorre 

porque características como a textura, a cor, o sabor, a suculência e o aroma da carne 

são diretamente influenciados pelo processo bioquímico que ocorre durante a conversão 

do músculo em carne (SARCINELLI et al, 2007). 

Em decorrência disso, a indústria vem investindo cada vez mais na tecnologia e 

na capacitação dos funcionários, a fim de reduzir as perdas oriundas de operações 

estressantes aos animais, como o transporte e o manejo pré-abate (MACHADO et al., 

2014). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a ocorrência de carne PSE 

em suínos abatidos em um abatedouro frigorífico sob Serviço de Inspeção Estadual 

(SIE), localizado em Minas Gerais, nos meses de fevereiro e março de 2019, 

associando os achados com o manejo pré-abate adotado pelo estabelecimento em 

questão. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 BEM-ESTAR E ABATE HUMANITÁRIO DE SUÍNOS 

O animal sempre tenta se adaptar ao ambiente em que se encontra com o 

objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. Tais tentativas são conceituadas como 

bem-estar animal (FRAJBLAT et al., 2008). A definição de bem-estar animal atualmente 

utilizada surgiu no Comitê Brambell, no ano de 1965, sendo posteriormente adotada 

pelo Farm Animal Welfare Council. O conceito se baseia na definição de cinco 

liberdades: livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de medo e de estresse, livre 

para poder expressar o seu comportamento natural e livre de dores e de doenças 

(LUDTKE et al., 2010). Essas liberdades auxiliam na avaliação do bem-estar animal, 

principalmente, quando associadas a avaliação dos parâmetros fisiológicos e produtivos 

dos mesmos (BLOKHUIS, 2008). Uma vez que os animais têm a capacidade de 



43

8 

 

desenvolverem mecanismos de ajustes fisiológicos e comportamentais com o intuito de 

se proteger e manter sua homeostase quando se sentem ameaçados, o estresse fica 

sendo o principal parâmetro utilizado para medir seu nível de bem-estar (LUDTKE et al, 

2009). 

O manejo pré-abate, quando realizado de forma inadequada, submete os animais 

a situações estressantes e, até mesmo, ao sofrimento de forma desnecessária. Além 

disso, acaba por acarretar, também, em prejuízos à qualidade do produto final, como, 

por exemplo, na ocorrência da carne PSE, defeito que pode ser observado tanto na 

carne fresca quanto no produto já preparado (WARRIS & BROW, 2000; SILVA & 

RECKZIEGEL, 2012). Assim, com o intuito de minimizar essas condições desfavoráveis 

aos animais, surgiu a prática que ficou conhecida como abate humanitário (SILVA & 

RECKZIEGEL, 2012). 

De acordo com a Instrução Normativa nº 3, de 17 de janeiro de 2000, do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), abate humanitário é o 

conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantem o bem-estar dos animais 

desde a recepção no abatedouro frigorífico até a operação de sangria (BRASIL, 2000). 

Essa legislação, relativamente recente, evidencia a importância dos estabelecimentos 

de abate em oferecer recursos que possibilitem boas condições aos animais e também 

a necessidade de investimentos em pesquisas, para que técnicas já conhecidas sejam 

sempre aperfeiçoadas (TRECENTI, 2013).  

Diversas condições básicas podem contribuir para a prática do abate humanitário 

no abatedouro frigorífico, diminuindo o sofrimento do animal, como o transporte 

adaptado para os suínos; a presença de instalações adequadas para o descanso dos 

animais; o treinamento dos funcionários quanto ao comportamento animal e às práticas 

de bem-estar; o uso de equipamentos de qualidade e bem calibrados; o processo de 

insensibilização e a sangria realizados corretamente e, também, por funcionários 

capacitados (LUDTKE et al., 2010). 

Ainda, para que ocorra harmonia entre a produção ética e a rentabilidade 

econômica, é necessário conhecer de perto as necessidades dos suínos e como esses 

animais se relacionam com o ambiente de produção ao qual são submetidos. Identificar 

situações de dor, de medo ou de estresse possibilita ao produtor e principalmente à 

indústria traçar alternativas eficazes no manejo pré-abate para evitar a ocorrência da 

carne PSE. Como exemplo, um dos meios mais conhecidos de evitar esse estresse 

desnecessário está relacionado a conduzir os animais em pequenos grupos, pois os 
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suínos podem adquirir comportamento agressivo e agitado devido a uma condição 

hierárquica previamente instalada naquele grupo por meio de disputas, em que o animal 

mais forte se tornará o dominante (COSTA et al., 2009).  

O suíno, quando tirado de seu ambiente de conforto e colocado em grupos com 

outros animais, adquire a necessidade de se tornar o dominante. Tal comportamento 

acaba sendo responsável pelo surgimento de várias lesões na carcaça e, também, pelo 

surgimento de tecnopatias que podem ser justificadas por diversos fatores estressantes 

para os animais (POLETTO, 2010). 

Além disso, um manejador bem treinado é aquele que conhece o animal e o seu 

comportamento natural, tornando-se capaz de decidir se existe ou não a necessidade de 

utilizar algum outro método auxiliar para estimular os suínos a se locomoverem entre 

diferentes ambientes (COSTA, COSTA & CARDOSO, 2013). Esses animais utilizam 

sentidos como a visão, o olfato e a audição para avaliarem qualquer estímulo que ocorra 

no ambiente para, a partir daí, decidirem se aquela situação poderá lhes trazer algum 

risco ou não (LUDTKE et al., 2010).  

O olfato é um dos sentidos mais importantes para esta espécie, pois permite que 

o animal reconheça situações de dominância no grupo, além de auxiliar no 

reconhecimento individual e na interação social. O suíno possui também boa visão para 

as cores e excelente visão noturna, embora seja com pouca profundidade. Um ponto 

importante relacionado à visão é a área cega: área localizada imediatamente atrás do 

animal e em uma pequena região à frente do seu focinho. Conhecendo essa 

característica, o manejador não deve permanecer, nunca, nesta área, de forma a evitar 

que os animais se dispersem. Já a audição é um outro sentido importante, uma vez que 

é imprescindível para a comunicação dos suínos. Existem por volta de 20 chamados 

diferentes que podem ser reconhecidos pelos manejadores; cada um com o seu 

propósito. Ainda, esse sentido é utilizado, principalmente, para que os suínos possam 

reconhecer situações que representem perigo e também os sinais vocais emitidos pelo 

grupo (LUDTKE et al., 2010). Assim, um bom treinamento com base no comportamento 

animal, também é eficaz para minimizar as perdas do estabelecimento relacionadas à 

qualidade do produto final; já que evita sofrimento e estresse desnecessários ao animal 

(COSTA, COSTA & CARDOSO, 2013).  

É comum observar nos abatedouros frigoríficos a utilização de métodos auxiliares 

de manejo como palmas, voz, chocalhos, remo, ar comprimido, pranchas e lonas para 

limitar a visão dos animais e estimulá-los a se movimentarem para frente; além do uso 
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de bastões elétricos. Em relação a esse último, é importante que os funcionários sejam 

instruídos a utilizá-los apenas em último caso, quando todos os outros meios auxiliares 

não apresentarem o resultado desejado; e deve ser do conhecimento de todos que o 

choque não pode ser aplicado em regiões sensíveis dos suínos, como o ânus, os 

genitais, o focinho e os olhos (LUDTKE et al., 2012).  

Os bastões elétricos jamais devem ser utilizados repetidamente em um mesmo 

animal e a sua aplicação fica restrita somente aos membros traseiros. O animal que for 

submetido ao estímulo elétrico deve ter espaço para se locomover para frente; caso 

contrário o uso desse meio auxiliar de manejo acabará apenas por causar dor e 

estresse aos animais (LUDTKE et al., 2013). 

Outro fator estressante para os suínos é o transporte, sendo um importante 

predeterminante para a ocorrência da carne PSE. Diante de toda relevância, em janeiro 

de 2005, a Comissão da União Europeia regulamentou normas de boas práticas a fim 

de garantir o bem-estar dos animais durante essa etapa, pois ela os expõe a situações 

incomuns, como, por exemplo, vibrações, barulhos, variações bruscas de velocidade, 

dificuldade no embarque e desembarque, tempo de transporte, oscilação de 

temperatura e a alta densidade de animais transportados. Um dos fatores 

regulamentados foi o tipo de modelo de carroceria dos veículos de transporte, 

estabelecendo a substituição de carrocerias convencionais por veículos com carrocerias 

de piso móvel; os quais favorecem o manejo de embarque e de desembarque, 

reduzindo, assim, a necessidade de interferências agressivas por parte dos funcionários, 

além de permitir a substituição do bastão elétrico pela tábua de manejo (LUDTKE et al., 

2009). Ainda, de acordo com a legislação brasileira, os abatedouros frigoríficos também 

devem adotar a plataforma móvel de desembarque em suas dependências, sendo 

exigida uma para cada 800 suínos abatidos por dia (BRASIL, 1975). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DA CARNE SUÍNA 

 As características sensoriais são os principais aspectos analisados pelo 

consumidor no ato da compra, pois determinam sua opção ou não pelo produto em 

questão. Elas se referem a aspectos desde a cor da carne, o sabor, o aroma, a 

suculência e a textura (ROSA et al., 2008). Nesses fatores a cor é, sem dúvidas, o mais 

importante no primeiro momento (GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). 

 O principal pigmento responsável pela coloração da carne é a mioglobina. O 

resultado final da cor se dá pela quantidade de mioglobina presente no músculo, pela 
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perda de água daquele produto e pela combinação dos três tipos diferentes de 

mioglobina que são a deoximioglobina, a oximioglobina e a metamioglobina 

(MONTEIRO, 2007). Como o músculo do suíno é composto majoritariamente por fibras 

musculares do tipo branca, o seu conteúdo em mioglobina é baixo (2,0 mg/g), o que 

torna a sua carne mais clara: vermelho pálido a rosado (GOMIDE, RAMOS & FONTES, 

2013). 

 O aroma e o sabor da carne também são fatores que interagem entre si e 

importantes na sua aceitação ou rejeição. O odor da carne fresca remete a ácido, pelo 

acúmulo de ácido lático no músculo e o sabor é fraco e salgado. Já com a cocção da 

carne, compostos odoríferos presentes na gordura contribuem para o aroma e sabor 

característicos da carne de cada espécie (GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). Tais 

fatores estão suscetíveis, ainda, a alterações por diversos fatores como raça, idade, 

sexo e tipo de manejo a que o suíno é submetido, além das condições de refrigeração e 

de armazenamento da carcaça, do processo de preparo da carne e, principalmente, do 

pH final do músculo (ROÇA, 2007). Além disso, quando são abatidos suínos adultos 

inteiros, a carne fica com um forte odor sexual (cheiro de cachaço), que acaba por 

refletir também no sabor. Esse odor se deve à presença de androstenona e de escatol 

no tecido adiposo (GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). Por esse motivo, é proibido o 

abate de suínos não castrados ou com sinais de castração recente (BRASIL, 2017).  

 Outra característica muito apreciada pelo consumidor é a suculência, ou seja, a 

quantidade de suco que a carne libera no ato da mastigação. Este aspecto é 

influenciado pela idade do animal, assim como pela composição intramuscular e pela 

quantidade de gordura no corte cárneo (OSÓRIO et al., 2009). As fibras musculares dos 

suínos possuem menor teor de gordura quando comparadas aos animais de músculo 

vermelho, o que pode contribuir para uma menor suculência da carne desta espécie 

(GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). 

        É importante enfatizar que — ao contrário do que ocorria 25 anos atrás — o 

conceito atual da população acerca da carne suína vem sendo modificado com o tempo. 

Contudo, muitas pessoas ainda associam a produção de carne suína com baixas 

condições de higiene, como uma carne rica em gordura, o que poderia ser uma vilã dos 

hábitos alimentares saudáveis atuais, pois elevaria os níveis de colesterol sérico e 

aumentaria o risco de doenças cardiovasculares. No entanto, a carne suína atual, é 

resultado de muitos estudos e avanços tecnológicos no campo do melhoramento 

genético e produção animal e o seu consumo pode ser uma grande aliada no caminho 
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para uma alimentação equilibrada, saudável e rica em vitaminas e minerais (MAGNONI 

& PIMENTEL, 2007). Isso porque se trata de uma carne que pode ser considerada 

magra (THOMS et al., 2010).  

    Um fator determinante para considerar a carne suína como benéfica para a saúde 

é que cerca de 70% de sua gordura está localizada embaixo da pele (gordura de 

cobertura), na região do toucinho, e apenas 20 a 22% está entre os músculos (gordura 

intermuscular), conferindo-lhe sabor e maciez. O fato da gordura se encontrar em uma 

região bem definida facilita o processo remoção antes do cozimento, impedindo, assim, 

sua infiltração e aderência no alimento. Essa prática reduz o percentual calórico e 

lipídico da carne, diminuindo também a ingestão da maior parte da gordura presente 

nesse alimento (SARCINELLI, VENTURINI & SILVA, 2007). 

     Ainda vale ressaltar que a carne suína, além de possui sabor e aroma 

característicos, é também rica em vitaminas e minerais, apresentando maior quantidade 

de aminoácidos essenciais como lisina, leucina e valina em relação à carne bovina. 

Possui, também, todos os aminoácidos essenciais necessários à alimentação humana, 

sendo fonte de proteínas de alto valor biológico e rica em fibras de alta digestibilidade. 

Possui, além disso, alguns compostos nitrogenados não proteicos como, por exemplo, 

ácidos aminados livres, aminas, creatinas e peptídeos simples, que, apesar de 

possuírem pouco valor nutritivo, representam uma fonte potencial de nitrogênio para 

aminoácidos e síntese de proteína endógena (MAGNONI & PIMENTEL, 2007). 

 

2.3 CARNE PSE EM SUÍNOS 

A carne PSE é o principal problema de qualidade relacionado à carne suína. 

Trata-se de um produto que possui características que não são atrativas para o 

consumidor e, por consequência, acaba sendo descartado ou usado em associação a 

outros tipos de carne (MAGANHINI et al., 2007). 

 O método mais utilizado para identificação da ocorrência de carne PSE é a 

aferição do pH das carcaças uma hora após o momento do abate. Quando os valores de 

pH sofrerem uma rápida taxa de declínio, em até uma hora após o abate, e se 

encontrarem próximos aos considerados normais em 24 horas (5,4 a 5,8), essa carne 

será considerada anormal (PSE) (BERNARDES et al., 2007). 

 

2.3.1 OCORRÊNCIA DA CARNE PSE 
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 A mudança genética a qual os suínos foram submetidos na transição do suíno 

tipo banha para o tipo carne, acabou por torná-los mais sensíveis a situações de 

estresse: são os suínos portadores do gene halotano (COSTA et al., 2009; GOMIDE, 

RAMOS & FONTES, 2013). A presença desse gene — juntamente a condições de bem-

estar inadequadas nos momentos que antecedem o abate — acarretam em prejuízos à 

qualidade da carne (COSTA et al., 2009). Contudo, é válido ressaltar que o gene 

halotano não traz apenas consequências ruins, como a maior sensibilidade dos 

portadores à Síndrome do Estresse, ele também é responsável por aumentar o 

percentual de carne na carcaça (FÁVERO, 1997). Por esse motivo, as empresas 

voltadas para as questões de melhoramento genético vêm buscando aprimorar os 

cruzamentos entre os suínos portadores do gene de forma a obter um aumento de carne 

na carcaça, no entanto, sem que a qualidade do produto final seja prejudicada 

(CAMPOS et al., 2014) 

 A carne PSE ocorre quando os suínos são abatidos em alguma condição 

estressante, a qual será responsável por modificar as reações bioquímicas que ocorrem 

no organismo desse animal após a sua morte, resultando, assim, em uma curva 

decrescente e anormal do pH (SOUZA et al., 2015). A presença do gene halotano 

contribui para a ocorrência desse defeito, pois os animais portadores apresentarão 

acentuada redução no pH muscular uma hora após o abate, de forma que o produto 

final ficará mais propenso à ocorrência PSE (BRIDI et al, 2006). 

 O tecido muscular é composto basicamente por três tipos de fibras musculares: 

oxidativas de contração lenta (Tipo I, vermelhas e aeróbicas); intermediárias de 

contração rápida (Tipo II B, oxidativas glicolíticas) e as glicolíticas de contração rápida 

(Tipo II A, brancas, anaeróbicas) (BRIDI, SILVA & HIOSHI, 2007). O tipo de fibra 

muscular predominante em suínos é o II A, cujo metabolismo do glicogênio gera duas 

moléculas de adenosina trifosfato, além de ácido lático. Dessa forma, esse tipo de carne 

é mais susceptível ao desenvolvimento da condição PSE (GOMIDE, RAMOS & 

FONTES, 2013). 

 Um músculo vivo possui o valor do pH de 7,2. Após o abate, o músculo continua 

em processo bioquímico, no qual o seu condutor energético é transformado em ácido 

lático por meio da ação de várias enzimas. O pH da carne suína diminui devido à 

formação ácida, o que faz com que ela passe a apresentar pH final (24 horas post 

mortem) entre 5,4 e 5,8, em condições normais (SOUZA et al., 2015). 
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 Em uma situação de estresse, principalmente no período pré-abate, o suíno inicia 

o gasto de energia com produção de ácido lático. Com a sangria do animal, inicia-se a 

conversão do músculo em carne e, enquanto perdurarem as reservas de glicogênio, ele 

vai ser metabolizado pela via glicolítica, o que aumenta o acúmulo do ácido no músculo, 

diminuindo rapidamente o seu pH (GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). A rápida 

queda do pH post mortem, associada a elevada temperatura da carcaça suína (em 

decorrência da etapa de escaldagem realizada durante o abate), provoca um 

decréscimo na capacidade de retenção de água da carne, em consequência da 

exacerbada desnaturação das proteínas miofibrilares (SARCINELLI et al., 2007)  

   

2.3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E SENSORIAIS DA CARNE PSE 

 Uma série de alterações no metabolismo celular ocorre durante o processo de 

conversão do músculo em carne, momentos após o animal ser abatido, quando o 

fornecimento de oxigênio aos tecidos é interrompido. Em uma tentativa falha de 

recuperar a homeostase, o metabolismo sofre alterações que resultam em um consumo 

rápido das reservas energéticas disponíveis e consequentemente na produção de ácido 

lático (SOUZA et al., 2015).  

 O conjunto de modificações que ocorrem no músculo pode alterar de forma 

irreversível as propriedades funcionais, sensoriais e tecnológicas da carne. O fator 

determinante para a ocorrência da carne PSE é a velocidade de queda (taxa de 

declínio) do pH, promovida pela glicólise muscular e toda a sua cadeia de reações 

bioquímicas associada às altas temperaturas (CALDARA et. al, 2012). 

 Um dos resultados da queda acentuada do pH associada a elevadas 

temperaturas é a desnaturação das proteínas, tornando a carne flácida e fazendo com 

que estas tenham a sua eficácia prejudicada no quesito ligação com as moléculas de 

água. Sendo assim, a carne perde a sua capacidade de retê-las, tornando-se exsudativa 

(MOURA et al., 2015). Além disso, outra consequência da rápida taxa de declínio do pH 

post mortem e da alta temperatura da carcaça é a desnaturação excessiva dos 

pigmentos de mioglobina, tornando a carne pálida e sem uma coloração entre as 

colorações rosa e vermelha, que seria o esperado para essa espécie (GOMIDE, 

RAMOS & FONTES, 2013). 

 A perda excessiva de exsudato, a textura anormal, o excesso de flacidez e a 

ausência de cor são as principais características visíveis para um consumidor ao se 

deparar com uma carne PSE. Entretanto, as perdas mais evidentes são para a indústria, 
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que se verá obrigada a destinar estes produtos defeituosos para a produção de 

embutidos por não poder comercializá-los in natura (SOUZA et al., 2015). 

 

3. METODOLOGIA 

 O projeto foi realizado, com o consentimento do proprietário, em um abatedouro 

frigorífico sob SIE, localizado em Minas Gerais, durante os meses de fevereiro e março 

de 2019. O abate no estabelecimento ocorre em seis dias da semana e sua capacidade 

máxima de matança diária é de 250 suínos. 

 Durante o período, foi acompanhado o manejo pré-abate dos animais, 

envolvendo as etapas de transporte, desembarque, período de descanso, jejum e dieta 

hídrica, condução dos animais à sala de matança, além das etapas de insensibilização e 

de sangria. Para tanto, foram observadas as condições e lotação dos veículos, o modo 

de trabalho dos funcionários e o respeito às legislações vigentes quanto ao abate 

humanitário e às normas técnicas de abate de suínos (BRASIL, 1995; BRASIL, 2000). 

 Para a verificação da ocorrência de carne PSE, foi mensurado o pH de cada 

carcaça uma hora após o abate, no músculo Longissimus dorsi. Para isso, foi utilizado 

um medidor de pH portátil (pH Classic), LineLab®. Os valores foram anotados em 

planilhas próprias, sendo utilizado como parâmetro para condição PSE valores de pH 

inferiores a 5,8.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período estudado, foram abatidos 11.180 suínos no referido 

abatedouro frigorífico, sendo 5.518 animais no mês de fevereiro e 5.662 no mês de 

março. No procedimento de verificação do pH uma hora após o abate, não foi 

constatada taxa de declínio anormal para nenhuma destas carcaças avaliadas, sendo 

observada variação de valores de pH entre 6,37 e 6,63, como exemplificado na Figura 1. 

Tais resultados demonstram a ausência de carne PSE no período avaliado, uma vez 

que apenas valores abaixo de 5,8 neste intervalo de tempo são indicativos de tal defeito 

tecnológico (GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). Esse achado é considerado 

excelente para o estabelecimento estudado e pode ser atribuído, principalmente, às 

boas práticas de manejo que foram aplicadas no momento pré-abate dos animais 

(LUDTKE et al., 2012). 
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Figura 12. Aferição do pH de carcaça suína, no músculo Longissimus dorsi, uma hora 

após o abate. 

 Corroborando este resultado, Ludtke et al. (2012), ao avaliarem as carcaças de 

120 suínos abatidos no Estado de Santa Catarina, também não verificaram a ocorrência 

de carne PSE em nenhum daqueles animais. Tal resultado foi tido como consequência 

de um manejo eficiente durante o embarque e o desembarque dos suínos, além de uma 

eficiente logística de transporte entre a granja e o abatedouro frigorifico e, 

principalmente, do atendimento às boas práticas de manejo no momento que antecede 

o abate (LUDTKE et al., 2012). 

Entretanto, diversas outras pesquisas semelhantes demonstraram resultados 

divergentes do obtido no presente trabalho. Maganhini et al. (2007) ao avaliarem 946 

carcaças suínas em um abatedouro frigorífico localizado na região Sul do Brasil, 

observaram ocorrência de 22,8% de carnes PSE. Esse achado foi associado à falta de 

padronização nos momentos que antecedem o abate; ou seja, período que engloba 

desde a saída dos animais da granja até a sua chegada ao estabelecimento industrial, 

envolvendo os procedimentos considerados essenciais para um manejo adequado 

(MAGANHINI et al., 2007), característica não observada no estabelecimento estudado.  

Culau et al. (2002), por sua vez, obtiveram resultados ainda maiores, com 46,4% 

de casos desta tecnopatia em 151 suínos abatidos em Lajeado, Rio Grande do Sul. Os 

autores atribuíram a elevada frequência de carne PSE à presença do gene halotano nos 
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animais abatidos (CULAU et al., 2002). O gene halotano predispõe a síndrome do 

estresse em suínos, o que leva à exaustão da reserva de glicogênio muscular dos 

animais, prejudicando, consequentemente, o processo de conversão do músculo em 

carne, o que resulta na ocorrência da carne PSE (BAND, 2003; DALLA COSTA et al., 

2008; GOMIDE, RAMOS & FONTES, 2013). 

Em um estudo realizado em um abatedouro frigorífico localizado em Dourados, 

Mato Grosso do Sul, de 1.601 carcaças suínas avaliadas constatou-se uma incidência 

de carne PSE de 10,06% (CALDARA et al., 2012). Já Machado et al. (2014), também no 

Estado do Mato Grosso do Sul, encontraram resultado semelhante, em que das 854 

carcaças suínas avaliadas, no período de maio de 2009 a julho de 2010, apenas 8,07% 

foram consideradas PSE. Tais valores, embora superiores aos encontrados no presente 

estudo, foram considerados satisfatórios pelos autores em questão; sendo associados, 

da mesma forma, ao manejo pré-abate adequado, com o transporte das granjas aos 

abatedouros frigoríficos de forma rápida e adequada, com o atendimento às boas 

práticas do bem-estar animal e com a melhoria genética das linhagens atuais de suínos 

(CALDARA et al., 2012; MACHADO et al, 2014). 

As variações observadas entre as pesquisas podem ser justificadas por uma 

diversidade de fatores: questões relacionadas ao transporte dos animais em veículos 

com condição e tamanhos adequados; manejo pré-abate realizado de forma eficiente; 

exigência dos consumidores por uma carne mais magra por meio de suínos de 

linhagens melhoradas e livres da presença do gene halotano;  prática do abate 

humanitário e, principalmente, a maior conscientização em todas as linhas de produção 

sobre a importância de se respeitar as normas de bem-estar animal, de forma a evitar 

prejuízos desnecessários para a indústria da carne (COSTA et al., 2008). 

O manejo pré-abate pode ser definido como um conjunto de práticas adotadas 

com os animais que englobam desde o embarque na granja de origem até o momento 

do abate no abatedouro frigorífico. Questões relacionadas ao embarque, ao transporte e 

ao desembarque — além do respeito ao período de descanso, jejum e dieta hídrica, os 

tipos e a execução dos metódos de insensibilização e a eficiência da sangria — são 

importantes para evitar o estresse desnecessário aos animais, garantindo, assim, a 

baixa incidência de carne PSE (RICCI & COSTA, 2015). 

Os caminhões de transporte utilizados pelo estabelecimento estudado possuíam 

condições adequadas de espaço e temperatura para percorrer a distância entre a granja 

e a indústria, o que minimiza os riscos e os prejuízos a estes animais (COSTA et al, 
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2010). Além disso, os suínos destinados ao abate no abatedouro frigorífico em questão 

foram manejados com eficiência e rapidez de forma a reduzir ao máximo o tempo de 

interação com o homem, o que comprovadamente evita o aumento desnecessário do 

medo por parte desses animais e, consequentemente, dos níveis de estresse 

(SILVEIRA, 2010).  

Quanto ao tempo de descanso, jejum e dieta hídrica adotado pelo 

estabelecimento, ficou entre oito a 24 horas, período recomendado pela legislação 

vigente, de forma a proporcionar tempo suficiente para que os animais recuperassem as 

reservas de glicogênio gastas durante a etapa de transporte, evitando curvas anormais 

de pH post mortem; além de favorecer o esvaziamento do trato gastrointestinal de modo 

a facilitar a realização de procedimentos posteriores, como a evisceração (BRASIL, 

1995; GIESPERT et al., 2000; BARBOSA & SILVA 2004; LUDTKE et al., 2010). 

Decorrido o período de descanso, a condução dos suínos das pocilgas até a sala 

de abate foi realizada, no presente estudo, de forma a preservar as condições de bem-

estar animal, sem abuso de choque elétrico e outros fatores estressantes, o que 

contribuiu para a garantia da qualidade da carne (PINTO, 2014). Ainda, a 

insensibilização por eletronarcose foi realizada de maneira correta, com voltagem entre 

350 a 750 volts e amperagem variando de 0,5 a 2,0 amperes, pelo tempo de dois a dez 

segundos (BRASIL, 1995). A etapa de insensibilização consiste em etapa obrigatória 

(BRASIL, 2017) e visa evitar o sofrimento desnecessário do animal até o momento do 

abate (LUDTKE et al., 2010); além disso, o uso da amperagem correta é fundamental 

para minimizar a ocorrência de carne PSE (PINTO, 2014). 

  Ao final da etapa de insensibilização, os suínos eram imediatamente 

encaminhados para a sangria, que consistiu na secção dos grandes vasos sanguíneos 

localizados na região cervical dos animais, assim ocasionando um escoamento 

completo e rápido de todo o sangue antes que o suíno pudesse recuperar a consciência 

(BARBOSA & SILVA 2004). Embora o tempo estipulado por legislação entre a 

insensibilização e a sangria dos suínos seja de, no máximo, 30 segundos (BRASIL, 

1995), os animais do presente estudo eram sangrados em até 15 segundos após a 

realização da eletronarcose. A sangria rápida minimiza a ocorrência de carne PSE 

decorrente de uma possível falha na insensibilização (PINTO, 2014), a qual também foi 

evitada, uma vez que os funcionários responsáveis estavam sempre atentos aos 

parâmetros fisiológicos dos animais. 
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Por fim, outro fator que pode ter sido determinante para a discrepância entre os 

resultados descritos, embora extrínseco ao processo de abate, foi a presença do gene 

halotano. Em trabalhos realizados com suínos portadores desse gene, nos Estados do 

Paraná e no Rio Grande do Sul, foram obtidos respectivamente valores de incidência de 

22,9% (BRIDI et al., 2006). A seleção genética de suínos “tipo carne” a partir da década 

de 1970 resultou na seleção de animais portadores de tal gene. Trata-se de um gene 

recessivo semiletal que, além de ser responsável pela maior produção de carne, 

também gera maior predisposição dos animais portadores desse gene ao estresse e, 

consequentemente, maior facilidade de gerar carne PSE caso estes animais também 

não sejam manejados de forma correta no período anterior ao abate (GOMIDE, RAMOS 

& FONTES, 2013). Por isso, as empresas especializadas em reprodução eliminam 

animais positivos para esse gene dos cruzamentos (CAMPOS et al., 2014). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante os meses de fevereiro e março não foi verificada a ocorrência de carne 

PSE no estabelecimento estudado, o que é considerado excelente para qualquer 

estabelecimento que realize essa atividade. Esse resultado é consequência do manejo 

pré-abate adequado adotado pelos funcionários, voltado para as práticas de bem-estar 

animal e abate humanitário, preconizando, além da integridade do animal, a qualidade 

do produto final e os rendimentos da empresa. 
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ISOLAMENTO DE Salmonella spp. EM LEITE CRU COMERCIALIZADO 
INFORMALMENTE NA REGIÃO DE MANHUAÇU - MG 

Acadêmicos: Kamila Vasconcelos Bittencourt Lopes  e Naiane de Oliveira Teixeira 
Orientador: Prof. D.Sc Leandro S. Araújo 
RESUMO 

O leite é um ótimo alimento para o ser humano por apresentar um alto valor nutritivo 
(proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais), consequentemente, é um 
excelente meio para a proliferação de micro-organismos patogênicos, como Salmonella 
spp. Assim, o leite é um potencial causador de infecção alimentares ao consumidor. As 
doenças transmitidas por alimentos (DTA) estão entre os problemas de saúde pública 
mais comuns do mundo. São causadas por agentes etiológicos, principalmente micro-
organismos, que penetram no organismo humanos e nos animais por meio de água e 
alimentos contaminados. A comercialização do leite cru é proibida (Decreto 9.013 de 29 
de março de 2017) mas ainda amplamente executada em pequenos estabelecimentos 
comerciais. Todo leite para consumo deve ser, no mínimo, pasteurizado e seguir 
exigências impostas na Instrução Normativa 76 de 26 de novembro de 2018. O objetivo 
deste trabalho foi isolar Salmonella spp. de leite cru refrigerado da cidade de Manhuaçu- 
Minas Gerais. Para tanto, foram coletadas nove amostras de leite vendido em comércios 
e por vendedores ambulantes nos meses de março e abril de 2019, na região de 
Manhuaçu, Minas Gerais, as quais foram submetidas à avaliação microbiológica (teste 
em meio MLCB, ágar TSI, meio SIM e coloração de Gram).  Das nove amostras oito 
foram positivas para Salmonellaspp, o que sugere que este alimento não processado 
oferece risco para à população.  

 

PALAVRAS – CHAVE: leite, Salmonella, consumo   

 

1. INTRODUÇÃO 

O leite é considerado um alimento ideal para o consumo por apresentar um alto 

valor nutritivo, devido ao seu conteúdo de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e 

sais minerais. Em decorrência disso, consiste em um ótimo alimento para humanos e 

um grande meio de cultura para o crescimento de micro-organismos. (HOFFMAN et al., 

1998).  

Segundo a Instrução normativa 76, de 26 de Novembro de 2018, o leite cru 

refrigerado é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos 

estabelecimentos de industrialização do leite sob serviço de inspeção oficial (BRASIL, 

2018). 

A qualidade e a conservação desse leite estão diretamente associadas à carga 

microbiana (TIMM et al., 2003).Apesar da proibição legal imposta à comercialização do 

leite cru no Brasil (Decreto 9.013 de 29 de março de 2017), ainda existe venda 

clandestina desse produto em todo o território nacional (QUEIROZ, 1995). A segurança 

e qualidade do leite estão diretamente relacionadas com o grau de contaminação inicial, 

o tempo de exposição do leite e sua temperatura desdea ordenha até o processamento 

(XAVIER et al., 2000).  
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Por se tratar de um alimento altamente nutritivo, viabiliza a multiplicação e veiculação 

de patógenos como Salmonella spp. causador de doenças tanto em humanos quanto 

em animais, por meio da ingestão de água e alimentos contaminados (FRANCO, 2004). 

Por esse motivo, o presente estudo teve como objetivo isolar Salmonella spp.em 

amostras de leite cru comercializados na região de Manhuaçu, Minas Gerais, no período 

de março a abril 2019. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 LEITE 

Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha 

completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e 

descansadas (BRASIL,2017). 

O Brasil é o quarto maior produtor de leite do mundo (FAO,2018), produzindo 

35,1 bilhões de litros em 2017 (EMBRAPA,2018). A produção leiteira é desenvolvida em 

todo o território nacional, pois não exige fatores ambientais específicos para 

desenvolvimento da prática, possibilitando a exploração de diversasáreas da produção 

(STUMPF JR, 2006). 

O leite possui normalmente 87% de água, 3,0% de gordura, 2,9% de proteínas, e 

4,3% lactose (BRASIL,2018). Contudo, sua composição físico-química pode variar de 

acordo com raça e genética, alimentação, estágio da lactação, idade, condição sanitária, 

questões fisiológicas, fatores ambientais e manejo (FISCHER et al., 2012). 

2.2 QUALIDADE DO LEITE  

De acordo com a Instrução Normativa 76, de 26 Novembro de 2018, o leite cru 

não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, tais como agentes 

inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes da acidez e reconstituintes da 

densidade ou do índice crioscópico, bem como não deve apresentar resíduos de 

produtos de uso veterinário e contaminantes acima dos limites máximos previstos em 

normas complementares (BRASIL, 2018). Além disso, o leite cru refrigerado de tanque 

individual ou de uso comunitário deve apresentar médias geométricas trimestrais de 

Contagem Padrão em Placas de no máximo 300.000 UFC/ml e de Contagem de Células 

Somáticas de no máximo 500.000 CS/ml (BRASIL, 2018). 

Deve apresentar, ainda,teor mínimo de gordura de 3,0g/100g; teor mínimo de 

proteína total de 2,9g/100g; teor mínimo de lactose anidra de 4,3g/100g; teor mínimo de 
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sólidos não gordurosos de 8,4g/100g; teor mínimo de sólidos totais de 11,4g/100g; 

acidez titulável entre 0,14 e 0,18 expressa em gramas de ácido lático/100 ml; 

estabilidade ao alizarol na concentração mínima de 72% v/v; densidade relativa a 15ºC/ 

15ºCentre 1,028 e 1,034 (BRASIL, 2018). 

Um leite de má qualidade está diretamente relacionado às práticas adotadas na 

hora da ordenha e estocagem. Algumas fontes de contaminação em propriedades 

leiteiras são: tetos mal higienizado, água residual de tanque e latões (SANTANA et al., 

2001). 

Para melhorar a qualidade desse leite, algumas medidas podem ser tomadas 

antes e depois da ordenha, independentemente de ela ser manual ou mecânica. Entre 

elas, destacam-se: higienização dos tetos com limpeza, lavagem e secagem com papel 

toalha e a utilização de antissépticos para tentar diminuir a carga tentando impedir que 

ela vá para o leite, também deve ser realizada a higienização das teteiras e demais 

equipamentos (LANGONINI et al., 2011). 

Segundo a Instrução Normativa 77, boas práticas agropecuárias podem ser 

realizadas, para a conscientização dos produtores para se obter um leite de qualidade e 

seguro ao consumidor, que englobam: desde a organização da propriedade, suas 

instalações e equipamentos, bem como formação e capacitação dos responsáveis pelas 

tarefas cotidianas realizadas (BRASIL, 2018). 

As boas práticas agropecuárias implementadas na execução do plano de 

qualificação de fornecedores de leite devem contemplar, no mínimo: manejo sanitário; 

manejo alimentar e armazenamento de alimentos; qualidade da água; refrigeração e 

estocagem do leite; higiene pessoal e saúde dos trabalhadores; higiene de superfícies, 

equipamentos e instalações; controle integrado de pragas; capacitação dos 

trabalhadores; manejo de ordenha e pós-ordenha; adequação das instalações, 

equipamentos e utensílios para produção de leite; manejo de resíduos e tratamento de 

dejetos e efluentes; uso racional e estocagem de produtos químicos, agentes tóxicos e 

medicamentos veterinários; manutenção preventiva e calibragem de equipamentos; 

controle de fornecedores de insumos agrícolas e pecuários; fornecimento de material 

técnico como manuais, cartilhas, entre outros; e adoção de práticas de manejo racional 

e de bem-estar animal (BRASIL, 2018). 
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Ainda, segundo a determinação estabelecida pelo Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), por meio  do  Decreto nº 

9.013, de 29 de março de 2017,a inspeção de leite e derivados deve abranger as 

seguintes verificações: o estado sanitário do rebanho, o processo de ordenha, o 

acondicionamento, a conservação e o transporte do leite, as matérias-primas, o 

processamento, o produto, a estocagem e a expedição, além das instalações 

laboratoriais nos equipamentos, controles e  análises laboratoriais.  

Visando à boa qualidade, o leite deve ser produzido em condições higiênicas, 

abrangidos o manejo do gado leiteiro e os procedimentos de ordenha, conservação e 

transporte.  Sendo assim, logo após a ordenha, manual ou mecânica, o leite deve ser 

filtrado por meio de utensílios específicos previamente higienizados. O leite cru mantido 

na propriedade rural deve ser conservado sob temperatura de 4°C e período de vinte e 

quatro horas. O vasilhame ou o equipamento para conservação do leite na propriedade 

rural até a sua captação deve permanecer em local próprio e específico e deve ser 

mantido em condições de higiene (BRASIL, 2017).  

Fica expressamente proibido o envio de leite, para estabelecimento industrial, de 

fêmeas pertencentes a propriedades que estejam sobre interdição; cujo estado de 

saúde e nutrição não sejam bons; que estejam no seu último mês de gestação ou em 

fase colostral; que apresentem doenças infectocontagiosas transmissíveis ao ser 

humano pelo leite; que façam tratamento com produtos de uso veterinário durante o 

período de carência ou que estejam se alimentando ou usando produtos de uso 

veterinário que prejudiquem a qualidade do leite. 

  O estabelecimento é responsável por garantir a identidade, a qualidade e a 

rastreabilidade do leite cru, desde a sua captação na propriedade rural até a recepção 

no estabelecimento. A coleta é devidamente identificada, feito o acondicionamento 

correto e o envio para análises de amostras de leite, proveniente das propriedades 

rurais para atendimento ao programa nacional de melhoria da qualidade do leite, que 

abrange: contagem de células somáticas - CCS; contagem bacteriana total - CBT; 

composição centesimal; detecção de resíduos de produtos de uso veterinário (BRASIL, 

2017).  

O estabelecimento industrial é responsável pelo controle das condições de 

recepção e seleção do leite destinado ao beneficiamento ou à industrialização. Quando 

detectada qualquer inconformidade nos resultados de análises de seleção do leite, o 

estabelecimento receptor será responsável pela sua destinação adequada. A destinação 
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que não atenda às especificações como: cor, odor e sabor normais características 

sensoriais, desde que ainda não tenha sido enviado a indústria, é de responsabilidade 

do produtor rural. Ao analisar o leite e encontrar qualquer substância estranha como 

antibiótico, o estabelecimento receptor fica obrigado a comunicar ao Serviço de 

Inspeção Oficial a ocorrência, devendo manter registros auditáveis das análises 

realizadas e dos controles de rastreabilidade e destinação, quando ocorrer em suas 

instalações (BRASIL, 2017). 

A demanda por um leite de qualidade juntamente com o rigor na determinação de 

parâmetros e fiscalização do leite vem aumentando cada vez mais, pois a qualidade do 

produto está vinculada à segurança alimentar para os consumidores (NOMARDES, 

2004). 

 

2.3 MICROBIOLOGIA DO LEITE   

Para a conscientização da população sobre o risco da ingestão do leite cru à 

saúde é preciso informar sobre a qualidade microbiológica do leite que está ingerindo, 

algumas bactérias são indicadores de contaminação (APHA, 2001). 

O leite in natura apresenta altas contagens de micro-organismos aeróbios 

mesófilos e coliformes (SANTANA et al., 2001). Coliformes termotolerantes são 

indicadores de precárias condições higiênicas/sanitárias (SILVA,2001). Sendo E. coli. o 

melhor indicador de contaminação de origem fecal. Staphylococusaureus é um 

importante patógeno que pode estar presente no leite, pois ele pode vir tanto de uma 

mastite quanto dos ordenhadores (BRITO et al., 2002), tendo sua presença no leite, 

eleva a o risco de contaminação por patógenos, sendo um deles Salmonella (APHA, 

2001).  

Alterações físico químicas e sensórias estão diretamente ligadas à presença de 

micro-organismos no leite. Ao degradarem a lactose, eles geram a produção de ácido 

lático, podendo causar danos à caseína e aos triglicerídeos, a partir de suas enzimas 

proteolíticas e lipolíticas, colaborando para diminuição de qualidade de vida do leite 

(FRANCO & LANGRAF, 2008).  

2.4 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS – DTA 
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As doenças transmitidas por alimentos (DTA) estão entre os problemas de saúde 

pública mais comuns do mundo, principalmente por micro-organismos que penetram no 

organismo humano e nos animais por meio da ingestão de água e alimentos 

contaminados (NOTERMANS & HOOGENBOOM-VERDEGAAL 1992; AMSON et al., 

2006). Na maioria das vezes, os alimentos contaminados apresentam aparência, cor, 

odor e sabor normais, com isso torna-se difícil identificar qual alimento foi responsável 

pelas infecções ocorridas (FORSYTHE, 2000).  

As causas mais comuns de contaminação dos alimentos estão relacionadas à 

manipulação e conservação inadequadas e contaminação cruzada entre produtos crus e 

processados (COSTALUNGA & TONDO 2002, SANTOS et al., 2002, NADVORNY et al., 

2004, CARMO et al., 2005, MÜRMANN et al., 2008). Os sintomas mais comuns incluem 

dor de estômago, náusea, vômitos, diarreia e febre. Todavia, dependendo do agente 

etiológico envolvido, o quadro clínico pode ser extremamente sério, com desidratação 

grave, diarreia sanguinolenta, insuficiência renal aguda e insuficiência 

respiratória(FORSYTHE 2002, RODRIGUES et al. 2004, CARMO et al., 2005, 

MÜRMANN et al., 2008). 

A infecção alimentar é causada pela ingestão de micro-organismo patogênico que 

invadem o trato gastrointestinal (EMBRAPA, 2006). A intoxicação alimentar é causada 

pela ingestão de toxinas de micro-organismo patogênico presente no alimento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Já as toxinfecções são enfermidades causadas pela 

ingestão de alimentos contaminados por micro-organismos patogênicos ocorrendo a 

liberação de toxinas no trato gastrointestinal. A salmonelose está entre as infecções 

mais importantes (DAMASCENO et al., 2002). 

Um dos principais agentes de contaminação alimentar é Salmonella spp, sendo a 

S. entericacausadora de desordens distintas em seres humanos como a enterite não 

tifoide e a febre tifoide. Humanos são infectados após ingerir alimentos contaminados — 

carne, ovos e leite — uma vez que a transmissão é fecal/oral(LEVINSON, 2010). A 

incidência de salmonelose é comum pelas diferentes condições de manejo e acesso 

precário a recursos de higiene. Alia-se a isso a falta de infraestrutura para o diagnóstico 

laboratorial de algumas regiões (PEREIRA et al., 2004).     

2.5 Salmonella E SALMONELOSE HUMANA 
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Salmonella é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, gram 

negativa, intracelular facultativa, não formadora de esporos, aeróbia ou anaeróbia 

facultativa, catalase-positiva, oxidase-negativa, redutoras de nitratos a nitritos 

(EKPERIGIN & NAGARAJA, 1998, GERMANO & GERMANO, 2001), bastonetes de 0,5 

a 0,7 por 1 a 3 micrômetros, sem cápsula, móveis com flagelos peritríquios (KOWALSKI, 

FERNANDES, SILVA, BREDT et al., 2011). 

A doença é conhecida por Salmonelose e pode ser causada por diferentes 

espécies patogênicas. Tanto para o homem quanto para os animais, a via de eliminação 

é as fezes. Sendo o agente da febre tifoide a S. typhyuma das mais importantes, porém 

outras espécies também estão sendo associadas a infecção alimentar como 

S.typhimurium, S. enteritidis e S. Newport — com destaque para S.typhimuriumque é 

associada a maioria de surtos de infecção alimentar nos Estados Unidos (EMBRAPA, 

2006).  

Esse cenário representa um motivo de grande preocupação para saúde pública, 

pois o agente tem uma grande capacidade de produzir infecções que podem variar 

desde uma gastroenterite até infecções graves como septicemia, infecções localizadas, 

febre tifoide e paratifoide (BRYAN,1982). 

A transmissão da febre tifoide ocorre por meio de contaminação de água e 

alimentos com fezes de humanos contaminados. Causada porSalmonellatyphy, ela afeta 

apenas os seres humanos se tornando um reservatório de disseminação da infecção. A 

bactéria é transportada pelos vasos sanguíneos atingindo possíveis órgãos como o 

fígado, vesícula biliar (sendo o habitat mais comum), medula óssea e bexiga. O período 

de incubação é de 7 a 21 dias, os sintomas duram até oito semanas e são febre alta, 

septicemia, diarreia, vômito, cefaleia podendo levar o paciente a óbito (SOUZA et al, 

2010).  

A febre entérica é menos agressiva que a tifoide, mas pode evoluir para 

septicemia e ou gastroenterite.Causada por Salmonellaparatyphi, o período de 

incubação é de 6 a 48 horas podendo ser transmitida por leite, vegetais crus, mariscos e 

ovos.Os sintomas podem durar até três semanas sendo dores abdominais, diarreia, 

febre baixa e vômitos (SOUZA et al., 2010). 

O método de diagnostico utilizado é microbiológico convencional, demorando 

cinco dias para se obter o resultado. Essa técnica pode gerar algumas dúvidas, uma vez 
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que a Salmonellasofre grandes variações bioquímicas e mutações genéticas (SANTOS, 

2001).  

Algumas técnicas estão sendo utilizadas como a Reação de Cadeia Polimerase 

(PCR) e as técnicas imunológicas como ensaio imunoenzimático (ELISA) sendo o mais 

rápido, simples, específico (DICKEL et al., 2005). Para ser feito o diagnóstico, deve-se 

levar em consideração os sintomas, o período de incubação e o alimento ingerido, 

realizando-se o cultivo para o isolamento de micro-organismo, a partir de resto de 

alimentos ou de material do paciente, de forma a determinar o sorotipo ou fagotipos 

(CARDOSO E CARVALHO, 2005). 

Para o tratamento, deve-se avaliar os sintomas. Entretanto, basicamente, é feito por 

meio de reidratação (nos casos graves, intravenosa, nos outros por via oral), uso de 

analgésicos e antitérmicos. Em casos mais graves com presença de bactéria é realizado 

o uso de antibióticos (CARDOSO E CARVALHO, 2005). 

2.7 RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA  

Os antimicrobianos são utilizados tanto na medicina humana quanto na medicina 

veterinária para o tratamento de infecções bacterianas (KUMMERER,2004; PHILLIPS et 

al.,2004; CARRILHO et al.,2007). Esses fármacos são utilizados para inibir a 

propagação de epidemias de doenças infecciosas, melhoria na eficácia da produção 

animal e prevenção de doenças de origem alimentar. Assim, sua utilização é vital e de 

difícil substituição por outros métodos ou fármacos (UNGEMACH MULLER BAHRDT, 

ABRAHAM,2006) 

As drogas ampicilina, cloranfenicol etrimetoprim- sulfametoxazol são as mais 

utilizadas para o tratamento das salmonelas graves. Entretanto, devido ao aumento da 

resistência a esses agentes, as fluorquinolonascomeçaram a ser utilizadas com mais 

frequência, ocasionando o aumento de cepas resistentes a essas quinolonas de 

primeira geração, como o ácido nalidíxico. Esse fator é preocupante pois pode estar 

relacionado à queda da suscetibilidade às quinolonas como a ciprofloxacina, podendo 

surgir a resistência a esses antimicrobianos (HOOPER,2001). 

O uso indiscriminado das fluorquinolonas, na medicina veterinária e pecuária, na 

profilaxia de uma doença ou, até mesmo, como promotor de crescimento pode contribuir 

para o aumento de micro-organismos resistentes e, como consequência,trazer risco à 

saúde pública, causando dificuldades no tratamento e prevenção a algumas doenças 
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infecciosas em animais e humanos (SMITH et al., 2002; CARRAMININA et al., 2002; 

BUTAYE et al., 2006). Animas de produção com cepas resistentes podem ameaçar a 

eficácia de antimicrobianos em humanos (SMITH et al., 2002).  

O uso indiscriminado desses antibióticos pode gerar uma supressão da 

microbiota intestinal normal, gerando, assim, um rompimento do efeito protetor 

causando uma vantagem competitiva das salmonelas, favorecendo a ocorrência de 

salmonelose (ELEY,1994). 

2.7 SALMONELOSE ANIMAL 

Salmonelose é uma das enfermidades mais importantes na espécie bovina, pois 

acarreta elevada taxa de morbidade e mortalidade (SILVA et al., 2008). É uma doença 

que ocorre com mais frequência em bezerros, sendo Salmonellaentericasubespécie 

entérica, sorovaresDublin eTyphimurium isolados frequentemente (BARROS, 2007). OS. 

Dublin o sorovaré mais adaptado á espécie bovina (VELING et al., 2002). 

A infecção ocorre por contaminação ambiental ou alimentar. A principal via de 

transmissão é fecal/oral, porém já foram relatadas infecções pelas mucosas dos tratos 

respiratório superior e geniturinário, conjuntiva ocular, via transplacentária e umbilical 

(MOHLER et al., 2009). Animais doentes ou assintomáticos também são transmissores 

da enfermidade (GUEDES et al., 2010). 

Os sinais clínicos podem variar de acordo com o sorovares e idade do animal 

(SARWARI et al., 2001). O sorovarTyphimurium está associado à diarreia aguda grave 

em bezerros (MOHLER et al., 2009). Já o sorovarDublin está associado a infecções 

sistêmicas em bezerros, nem sempre relacionado com diarreia, podendo ocorrer aborto 

em vacas prenhes. Em bezerros de até 8 semanas de idade, podem ser observadas 

diarreia aguda, aquosa e fétida, desidratação, desequilíbrio eletrolítico, endotoxemia, 

bacteremia e morte (FECTEAU et al., 2003). As lesões encontradas são enterocolite e, 

em casos septicêmicos, podem ocorrer hemorragias em serosas. São relatados também 

pneumonia, nódulos paratíficos no fígado, focos de necrose no rim e esplenomegalia 

(GUEDES et al., 2010). 

3. METODOLOGIA 

3.1 COLETA DE AMOSTRAS 



46

3 

 

Este trabalho trata-se de um estudo transversal. As amostras foram coletadas em 

estabelecimentos comerciaisejunto a vendedores ambulantes no município de 

Manhuaçu nos meses de março e abril. Nos estabelecimentos comerciais, essas 

amostras estavam refrigeradas e armazenadas em garrafas pet, já as amostras dos 

vendedores ambulantes, estavam acondicionadas em temperatura ambiente e em 

tambores.  

Foram coletadas 9 amostras de leite. As amostras foram acondicionadas em 

frascos esterilizados em caixas isotérmicas com gelo e imediatamente encaminhadas 

para o Laboratório de Microbiologia do Hospital Veterinário Gardingo para 

processamento. 

3.2 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA  

Uma alíquota de 25 ml de leite foi adicionadaa 225ml de solução salina 

peptonada 1% tamponada, homogeneizadas por 60 segundos e incubados por 24 horas 

em estufa com temperatura de 35ºC. 

3.3 PRÉ-ENRIQUECIMENTO  

O pré-enriquecimento foi realizado por meio da incubação das alíquotas das 

amostras preparadas conforme item 3.2 em temperatura de ±35°C por 24 horas. 

3.4 ENRIQUECIMENTO SELETIVO  

A partir do procedimento de pré-enriquecimento estabelecido em 3.3, foi 

transferido 1 ml das amostras pré-enriquecidas para tubos contendo 10 ml de Caldo 

Tetrationato. Os tubos foram incubados a 35ºC em estufa bacteriológica por 24 horas. 

3.5 ISOLAMENTO 

A partir dos caldos seletivos de enriquecimento, foram repicados sobre a 

superfície previamente seca de placas com meio MLCB (Ágar Manitol Lisina Cristal 

VioletaVerde brilhante), estriando de forma a ser obter colônias isoladas.  Foram 

selecionadas as colônias típicas suspeita por amostra. Em ágar MLCB, Salmonella 

apresentam-se negra, convexa, lisa e brilhante, com bordas regulares.  

3.6 CONFIRMAÇÃO 
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Com o auxílio de uma agulha bacteriológica, foi removida uma porção de massa 

de células do centro da colônia típica (no mínimo 2 colônia)e foi semeada em tubos com 

Ágar Tríplice Açúcar (TSI)cujo resultado positivo é identificado por rampa alcalina 

(vermelha) e fundo ácido (amarelo), com ou sem produção de H2S (escurecimento do 

ágar). Todas as placas foram incubadas a 35ºC por 24 horas. 

Meio SIM (Sulfeto Indol Motilidade): foi transferido com uma agulha,por meio de 

picada, a cultura de colôniatípica do ágar MLCB para o meio. Foi incubado por 35ºC por 

24 horas. Coloração de Gram: as colônias típicas foram submetidas à coloração de 

Gram, com morfologia típica. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As avaliações revelaram88,8% (n= 9) de amostras positivas para Salmonella spp. 

(TABELA 1) confirmadas pelas colônias típicas em ágar MLCB (Figura 1A), pelos testes 

bioquímicos que identificaram tanto a produção de gás (Figura 1B) quanto a produção 

típica de Sulfeto de hidrogênio, comum na maioria das cepas de Salmonella, 

evidenciado pelo escurecimento dos ágares TSI e SIM (Figuras 1B e 1C). A morfologia 

característica da bactéria foi verificada pela coloração de Gram (Figura 2). 

Tabela 1: Avaliação microbiológica para a presença de Salmonella spp. em 

a

m

o

st

ra

s 

d

e 

lei

te 

d

a 

região de Manhuaçu – MG.  

 

Amostras Resultados 

Leite A Positivo 

Leite B Positivo 

Leite C Positivo 

Leite D Positivo 

Leite E Positivo 

Leite F Positivo 

Leite G Negativo 

Leite H Positivo 

Leite I Positivo 
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Figura 1: Identificação de Salmonella spp. A) Colônias típicas de Salmonella spp. em 

ágar MLCB; B) Teste de produção de gás e Sulfeto de hidrogênio em ágar TSI; C) Teste 

de motilidade e Sulfeto de hidrogênio em ágar SIM;  

 

 

Figura 2: Coloração de Gram de colônias típicas ao ágar MLCB. Aumento: 100x 

A contaminação das amostras do leite ocorreu devido às medidas adotadas no 

momento da ordenha e no armazenamento do leite. Algumas fontes de contaminação 

em propriedades leiteiras são: tetos mal higienizados, água residual de tanque e latões 

(SANTANA et al., 2001). 

Corroborando este estudo, o trabalho de Maciel(2008) analisou amostras de leites 

de três pontos de vendas localizados na cidade de Itapetinga-BA, nos períodos de maio 

de 2004 a fevereiro de 2005,quando identificaramSalmonella spp. em 93,3% das 

A                              B                        C              
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amostras. Já no trabalho de Okura, RigobeloeÁvila(2005), foramanalisadas 324 

amostras de leite cru nos meses de outubro e novembro de 2001, na Cooperativa do 

Vale do Rio Grande em Uberaba, MG, identificando-se Salmonella spp. em 1,8% das 

amostras. 

Descordandodeste estudo, Moraeset al.(2005),após analisarem 42 amostras de 

diferentes propriedades localizadas em cinco municípios no estado do Rio Grande do 

Sul, não identificaramSalmonellaspp. nas amostras.Nero (2005), por sua vez, selecionou 

quatro regiões produtoras de leite, em quatro diferentes estados brasileiros para coleta 

de amostras de leite cru. Ao todo, foram analisadas 50 propriedades leiteiras, não foi 

detectada a presença de Salmonella spp. em nenhuma das 210 amostras.  

Os resultados indicam a necessidade da implantação de boas práticas previstas 

na Instrução Normativa 77, cuja finalidade é obter um leite de boa qualidade e seguro ao 

consumidor. Tais medidas englobam a organização da propriedade, suas instalações e 

equipamentos, juntamente com a formação e capacitação dos responsáveis pelas 

tarefas cotidianas realizadas (BRASIL, 2018). O Decreto nº 9.013, de 29 de março de 

2017estabelece, também, algumas medidas relacionadas à conservação do leite,como 

indicação de temperaturae o vasilhame ideais. As orientações também se aplicam ao 

equipamento para conservação do leite na propriedade rural. Equipamentos e 

vasilhamesdevem ter sua captação,permanecer em local próprio e específico e ser 

mantidos em condições de higiene. 

A presença de Salmonella spp., nas amostras avaliadas, representa risco para a 

população que consumia o leite, pois se trata de um potencial agente causador de 

infecção importante (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram encontrados resultados sugestivos para Samonella spp. em 88,8% 

amostras de leite cru avaliadas. Osresultados dessas análises indicaram que a 

comercialização de leite cru representa umrisco à saúde dos consumidores, além de se 

tratar de uma prática ilegal. Com isso, ressalta-se a importância de se consumir 

somente produtos com o selo de Serviço de Inspeção Oficial.  
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MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS COMO INDICADORES DO 
IMPACTO AMBIENTAL DO RIO DOCE NA REGIÃO RURAL DO NAQUE-

MG 
 
Acadêmicos: Alice Kelly Silva Santos e João Carlos Oliveira Alves 

Orientadora: Profª. MSc. Mariana de Faria Gardingo Diniz. 
RESUMO 
Diante de várias mudanças ambientais observadas nos últimos anos que abrangem 
alterações químicas, físicas e biológicas— afetando, também, a saúde, a segurança, o 
bem-estar da população, as biotas, as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente e sua qualidade— e tambémdiante da crescente urbanização e seu descarte 
de efluentes domésticos, industriais, entre outros,o ecossistema sofre grandes 
alterações, principalmente o aquático. No trabalho adiante,descreveu-se um dos 
métodos de avaliação da qualidade da água por meio de exemplares descritos na 
literatura com a utilização dosmacroinvertebrados bentônicos. Este trabalho tem como 
objetivo mostrar que os macroinvertebradosbentônicos são excelentes indicadores de 
qualidade da águapor meio de suas características ambientais como habitat, resistência 
à poluição e oxigênio. Este estudo foi realizado na bacia do Rio Doce no trecho do rio 
que passa pela cidade do Naque-MG, na fazenda Bela Vista. As amostras dos 
macroinvertebrados foram coletadas no período de dezembro de 2018 e janeiro 
2019,sendo escolhidos pontos de coleta conforme as características ambientais que os 
cercavam. Nesses pontos, 11 foram marcados para realizar a captura por meiode 
peneiras de malha 0,5 mm nas quais ficavam retidos os macroinvertebrados. Em 
seguida, foram separados e identificados no laboratório de biologia utilizando-se a chave 
de identificação de macroinvertebrados bentônicos de Barbara Bis.Os resultados 
mostraram-se fortemente influenciados pelas características ambientais dos locais da 
referida região e seus pontos de coleta pois os táxons encontrados mostraram 
verdadeiramente a situação do local vivido. 

Palavras-chave:macros invertebradosbentônicos; qualidade da água; poluição. 
Linha de Pesquisa:Manejo e conversação do solo. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A crescente urbanização tem ocasionado o lançamento de efluentes domésticos 

com volumes significativos e, na grande maioria das vezes, sem nenhum tipo de 

tratamento nos corpos hídricos brasileiros, causando diversos prejuízos ecológicos para 

estes ecossistemas (CORDEIROet al, 2016). 

Os ecossistemas geram inúmeros benefícios a todos os seres vivos. No caso dos 

recursos hídricos, o suprimento de água para o abastecimento público pode ser visto 

como um dos principais serviços proporcionados pelos ecossistemas aquáticos. Tais 

recursos possuem múltiplos usos nas atividades desempenhadas pelos seres humanos, 

além de contribuírem para o bem-estar e melhor qualidade de vida da população 

(TUNDISI, 2006). 
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O rio Doce está predominantemente localizado no bioma da Mata Atlântica. Esse 

bioma é composto por altos índices de biodiversidade e de endemismo. A Mata Atlântica 

atualmente encontra-se em situação severa de degradação e mudanças biológicas. Ao 

redor de seu percurso vive 70% da população brasileira e nele são localizadas os 

maiores centros urbanos e os mais importantes polos industriais do Brasil,apresentando 

um histórico de poluição causado pelas indústrias, agropecuária, monoculturas, 

sediadas às margens da mata (LISBOA, 2015) 

Sendo assim, estudos têm sido desenvolvidos com macroinvertebrados para a 

avaliação de ambientes aquáticos no Brasil (CARVALHO, 2004). Esses organismos 

podem acompanhar o gradiente de impacto antrópico, refletindo diversas relações 

físicas, químicas e biológicas com o meio, permitindo, assim, que eles sejam excelentes 

indicadores da integridade do ecossistema (CALLISTO et al, 2012).  

Os macros invertebrados possuem uma ampla variedade de funções nas cadeias 

tróficas em ambientes aquáticos, dentre as quais se destacam a sua capacidade de 

acelerar os processos de decomposição e, consequentemente, a liberação de nutrientes 

por meio da coluna d’água. Dessa forma, eles desempenham importante papel na 

transferência de energia no ecossistema, além de constituírem um grupo muito diverso 

(CORDEIROet al, 2016).  

Diante do exposto, o presente trabalho, tem como objetivo de avaliar a qualidade 

da água em diferentes pontos do rio por meio da presença dos macros invertebrados 

bentônicos e sua classificaçãoem um trecho do Rio Doce, na cidade de Naque/MG 

região de Ipatinga/MG,pertencenteàBacia Hidrográfica do Rio Doce. 

. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE/INTEGRIDADE AMBIENTAL PARA 

ECOSSITEMA 

Nas últimas décadas, os ecossistemas de forma geral, principalmente os 

aquáticos, têm sido alterados de maneira significativa em função de múltiplos impactos 

ambientais advindos de atividades antrópicas tais como mineração; construção de 

barragens e represas; utilização e desvio do curso natural de rios; lançamento de 

efluentes domésticos e industriais não tratados; desmatamento e uso inadequado do 

solo em regiões ripárias e planícies de inundação; superexploração de recursos 

pesqueiros; introdução de espécies exóticas, entre outras (LAMPARELI, 2004).  
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Como consequência dessas atividades, tem-se observado uma expressiva queda 

da qualidade da água e perda de biodiversidade aquática, em função da 

desestruturação do ambiente físico, químico e alteração da dinâmica natural das 

comunidades biológicas (MOREIRAet al, 2012).  

Os rios são coletores naturais das paisagens, refletindo o uso e ocupação do solo 

de sua respectiva bacia de drenagem. Os principais processos degradadores 

observados em função das atividades humanas nas bacias de drenagem são o 

assoreamento e homogeneização do leito de rios e córregos, diminuição da diversidade 

de hábitats e micro-hábitats e eutrofização artificial (enriquecimento por aumento nas 

concentrações de fósforo e nitrogênio) (BEGHELLIet al, 2015). 

Impacto ambiental pode ser definido como qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente resultante de atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as 

atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986).  

Segundo Caldas& Sanches (2013), a avaliação de impactos ambientais em 

ecossistemas aquáticos tem sido realizada por meio da medição de alterações nas 

concentrações de variáveis biológicas. Esse sistema de monitoramento, juntamente com 

a avaliação de variáveis biológicas, constitui-se como ferramenta fundamental na 

classificação e enquadramento de rios e córregos em classes de qualidade de água e 

padrões de potabilidade e balneabilidade humanas.  

O monitoramento de variáveis biológicas traz algumas vantagens na avaliação de 

impactos ambientais em ecossistemas aquáticos, tais como: identificação imediata de 

modificações nas propriedades físicas e químicas da água; detecção precisa da variável 

modificada, e determinação destas concentrações alteradas. Entretanto, esse sistema 

apresenta algumas desvantagens tais como a descontinuidade temporal e espacial das 

amostragens. A amostragem de variáveis físicas e químicas fornece somente uma 

fotografia momentânea do que pode ser uma situação altamente dinâmica (WHITFIELD, 

2001).  

Em função da capacidade de autodepuração e do fluxo unidirecional de 

ecossistemas lóticos, os efluentes sólidos carreados por drenagens pluviais para dentro 

de ecossistemas aquáticos podem ser diluídos (dependendo das concentrações e 

tamanho do rio) antes da data de coleta das amostras ou causarem poucas 

modificações nos valores das variáveis. Além disso, o monitoramento físico e químico 
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da água é pouco eficiente na detecção de alterações na diversidade de hábitats e micro 

hábitats e insuficiente na determinação das consequências da alteração da qualidade de 

água sobre as comunidades biológicas (MANSUR, CARDOSO & IBARRA, 2004). 

 

2.2. INDICADORES DA QUALIDADE E INTEGRIDADE AMBIENTAL 

As comunidades biológicas utilizadas como indicadores de qualidade de 

ecossistemas aquáticos são formadas por organismos que apresentam adaptações 

evolutivas a determinadas condições ambientais e apresentam limites de tolerância a 

diferentes alterações das mesmas (JARAMILLO & CARAMASCHI, 2008). 

Dessa forma, o monitoramento biológico constitui-se como uma ferramenta na 

avaliação das respostas dessas comunidades biológicas a modificações nas condições 

ambientais originais. O monitoramento biológico é realizado principalmente por meio da 

aplicação de diferentes protocolos de avaliação, índices biológicos e multimétricos, 

tendo como base a utilização de bioindicadores de qualidade de água e 

habitat(BEGHELLI et al, 2015).  

Os principais métodos envolvidos abrangem o levantamento e avaliação de 

modificações na riqueza de espécies e índices de diversidade; a abundância de 

organismos resistentes; a perda de espécies sensíveis; as medidas de produtividade 

primária e secundária; a sensibilidade a concentrações de substâncias tóxicas (ensaios 

eco toxicológicos), entre outros (Barbour et al, 1999). Os principais organismos 

comumente utilizados na avaliação de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos 

são os macros invertebrados bentônicos, peixes e comunidade perifítica (BEGHELLI et 

al, 2015).  

As comunidades de macroinvertebrado bentônicos têm sido frequentemente 

utilizadas na avaliação de impactos ambientais e monitoramento biológico. 

Macroinvertebrados bentônicos são organismos que habitam o fundo de ecossistemas 

aquáticos durante pelo menos parte de seu ciclo de vida, associado aos mais diversos 

tipos de substratos, tanto orgânicos, quanto inorgânicos (cascalho, areia, rochas, etc.) 

(MORENO, 2008).  

Existem várias razões para essa utilização: 1) os macroinvertebrados bentônicos 

possuem hábito sedentário sendo, portanto, representativos da área na qual foram 

coletados; 2) apresentam ciclos de vida relativamente curtos em relação aos ciclos dos 

peixes e irão, portanto, refletir mais rapidamente as modificações do ambiente por meio 

de mudanças na estrutura das populações e comunidades; 3) os macroinvertebrados 
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vivem e se alimentam dentro, sobre e próximo aos sedimentos, onde as toxinas tendem 

a se acumular; 4) as comunidades de macroinvertebrados bentônicos apresentam 

elevada diversidade biológica, o que significa em uma maior variabilidade de respostas 

frente a diferentes tipos de impactos ambientais e 5) os macroinvertebrados são 

importantes componentes dos ecossistemas aquáticos, formando como um elo entre os 

produtores primários e servindo como alimento para muitos peixes, além de apresentar 

papel fundamental no processamento de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes 

(ANGELINE, 1995; CALLISTO et al., 2001).  

A distribuição e diversidade de macros invertebrados são diretamente influenciadas pelo 

tipo de substrato, morfologia do ecossistema, quantidade e tipo de detritos orgânicos, 

presença de vegetação aquática, presença e extensão da mata ciliar, e indiretamente 

afetados por modificações nas concentrações de nutrientes e mudanças na 

produtividade primária (WHITFIELD, 2001). 

 

2.3. MACROINVERTEBRADO 

O termo macroinvertebrado se refere à fauna de invertebrados que fica retida em 

uma malha de 0,5mm, sendo ela constituída por diversos táxons, tais como Arthropoda, 

Mollusca, Annelida, Nematoda e Platyhelminthes, dentre outros. A maioria dessas 

espécies está associada a habitats de fundo dos corpos d’água e, por isso, é 

denominada de bentônica (do grego: benthos= fundo) (CALLISTO et al, 2012). 

De acordo com Araújo (2013), em relação à tolerância frente a adversidades 

ambientais, podemos classificar os macros invertebrados bentônicos em três grupos 

principais (existem exceções dentro de cada grupo): organismos sensíveis ou 

intolerantes, organismos tolerantes e organismos resistentes. O primeiro grupo aflige 

principalmente representantes das ordens de insetos aquáticos Ephemeroptera, 

Trichoptera e Plecopterae são caracterizados por organismos que possuem 

necessidade de elevadas concentrações de oxigênio dissolvido na água.  

O segundo grupo é formado por uma ampla variedade de insetos aquáticos e 

outros invertebrados, incluindo moluscos, bivalves. Algumas famílias de Diptera, são 

principalmente por representantes das ordens Heteroptera,Odonata e Coleoptera, 

embora algumas espécies desses grupos sejam habitantes típicos de ambientes não 

poluídos. A necessidade de concentrações elevadas de oxigênio dissolvido é menor, 

uma vez que parte dos representantes deste grupo — como os Heteroptera, adultos de 

Coleoptera e alguns Pulmonata (Gastropoda) — utilizam o oxigênio atmosférico. O 
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requerimento da diversidade de habitats e micro-habitats também diminui em função de 

uma maior plasticidade do grupo (muitos heterópteros e coleópteros vivem na lâmina 

d’água ou interface coluna d’água-superfície) (ARAÚJO, 2013).  

O terceiro grupo é formado por organismos extremamente tolerantes, por isso 

chamados de resistentes. É formado principalmente por larvas de Chironomidae e 

outros Diptera e por toda a classe Oligochaeta (ARAÚJO, 2013).   

Segundo Carvalho (2014), esses organismos são capazes de viver em condição 

de anóxia (depleção total de oxigênio) por várias horas, além de serem organismos 

detritívoros, alimentando-se de matéria orgânica depositada no sedimento, o que 

favorece a sua adaptação aos mais diversos ambientes. Tanto os Oligochaeta quantos 

os Chironomidae são organismos de hábito fossorial, não possuindo nenhum tipo de 

exigência quanto à diversidade de hábitats e micro-habitats. 

 

3. METODOLOGIA 

A presente proposta trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, com 

abordagem quantitativa. (LAKATOS & MARCONI, 2003). 

A área de referência escolhida para o presente estudo está localizada na zona 

rural da cidade de Naque/MG,às margens da BR 381, situado na região Metropolitana 

do Vale do Aço, cortada pelo Rio Santo Antônio que desagua em um trecho do Rio 

Doce.  De acordo com o senso de 2018 realizado pelo (IBGE Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), a respectiva cidade ocupa uma área de 127,173 km², sendo 

que 1,6 km² estão em perímetro urbano, sua população é de 6 939 habitantes, tem uma 

temperatura média anual de 21,0 °C e na vegetação original do município predomina 

a Mata Atlântica. O município também tem 94% da população vivendo na zona urbana.  

O Rio Doce nasce na serra da Mantiqueira, no município de Ressaquinha, Minas 

Gerais, com um total de 853 km de percurso, e tem sua foz no oceano Atlântico na 

localidade da Vila de Regência, pertencente ao município de Linhares, no Espírito 

Santo(INMET, 2018). 

Os macroinvertebrados foram coletados em um trecho do Rio Doce que passa na 

Fazenda Bela Vista localizada no município de Naque/MG, sua principal atividade é 

agropecuária de corte e leite juntamente com a monocultura produtiva de banana prata, 

e em todo o seu território é banhado pelo Rio Doce. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Mantiqueira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressaquinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_de_Reg%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linhares_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
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Figura 1: Rio Doce em Naque, Minas Gerais, Brasil. 

Fonte: GOOGLE MAPS (2019) 

 

Foram escolhidos 11 pontos de coleta que representam as diferentes regiões do 

leito do rio dentro da propriedade analisada na presente pesquisa. A escolha dos pontos 

foi baseada na variação das características visuais de cada ponto. Essas escolhas 

foram feitas, pois apresentavam pisoteio de animais, bebedouros em que todos os 

animais da propriedade tinham acesso ou não, predominância de mata ciliar, 

profundidade e percursos do rio, características de sedimento como lama, matéria 

orgânica, pedras, presença de avicultura e monocultura nas proximidades, 

distanciamento da margem. 

 Para a realização da captura dos macroinvertebrados, foram utilizadas duas 

peneiras de malha 0,5 mm, e eles forram depositados em potes de vidro com a 

capacidade para 5 litros. Além disso, foram utilizados álcool 70%, lanternas e animais 

para transporte até os pontos de coleta.   

Foram considerados macroinvertebradostodos os organismos que ficaram retidos 

em peneiras de malha 0,5 mm.Em campo, o sedimento foi lavado em uma peneira de 

malha 250 μm e transferido para outro potede vidro com álcool 70%. 

Posteriormente,foram encaminhados para olaboratório de Biologia do Hospital Escola 

UNIVÈRTIX para acondicionamento refrigerado. Em laboratório, todo material coletado 

foi separado e classificado. A triagem do material retido foi feita em lupas e os 

organismos encontrados foram separados e acondicionados em álcool 70% de acordo 

com suas espécies. 

A classificação dos animais foi realizada, com auxílio de lupa e 

microscópioutilizando a chave de identificação para macroinvertebrados bentônicos de 
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água doce de Barbara Bis (2005).(BOUCHARD, 2004. LENCIONI, 2005 E MUGNAI et 

al., 2010). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

É importante ressaltar que a estrutura da comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos reflete em muito as característicasbiogeográficas e geomorfológicas dos 

locais, sendo estes os principais fatores determinantes da composição especifica e 

diversidade das comunidades (BEMVENUTI & ROSA-FILHO, 2000). 

Durante o período de estudo, um total de 1235 indivíduos foram coletados, os quais 

foram classificados em 15 táxons dentro de 9 ordens e 2 filos diferentes (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Descrição dos macroinvertebrados por ponto de análise. 

 
PONTOS DE COLETA 

 
MACROINVERTEBRADO 

PREDOMINANTE 

 
PERFIL DO 

MACROINVERTEBRADO 

 
Pontos 1 e 2 

 
Larvas de Plecoptera 
 

São muito sensíveis a baixos 
níveis de oxigênio na água, e 
preferem água fria. 

 
Ponto 3 

 
Larvas de Megaloptero 

São importantes fontes de 
alimentos para peixes, são 
sensíveis a baixos níveis de 
oxigênio, preferem água fria, 
são grandes predadores de 
outros invertebrados. 

 
Ponto 4 

 
Odonata 

São predadores e alimentos 
preferencial de outros insectos, 
podendo ocorrer o 
canibalismo. São tolerantes a 
perturbações de habitat. 

 
Ponto 5 

 
Molusca de água doce 

O grupo exibe diversos hábitos 
alimentares, representando 
organismo carnívoros, 
herbívoros, consumidores de 
carniça ou filtradores. 

 
Ponto 6 

 
Mollusca 

Classificados em grupos como 
herbívoros divididos em 
pastejadores, raspadores, 
cortadores e coletores. 

 
Ponto 7 

 
Coleoptera 

Seu hábito alimentar consiste 
em material animal e vegetal, 
não toleram baixo nível de 
oxigênio e normalmente são 
grandes tolerantes à poluição. 

 
Ponto 8  

 
Annelina 

São capazes de sobreviver 
onde não existe oxigênio, e 
também são tolerantes a 
vários poluentes químicos. 
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Ponto 9 

 
Hemiptera 

Não são influenciados pela 
poluição de onde vivem, são 
bastante tolerantes. 

 
Ponto 10 

 
Diptera 

As larvas têm uma coloração 
vermelha como resultado da 
grande quantidade de 
hemoglobina, o que condiciona 
uma resistência a ambientes 
eutrofizados com baixos níveis 
de oxigênio. 

 
Ponto 11 

 
Annelida 

Podem viver em rios com 
poluição orgânica sobreviver 
em ambientes de baixa 
concentração de oxigênio, 
alimentam-se das algas e 
bactérias que crescem nesses 
ambientes. 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

A classe insectaforam os organismos mais abundantes representados 

principalmente pela ordemPlecoptera. Quase 99% dos indivíduos dessa ordem foram 

encontrados no ponto 1 e 2 e juntos representaram aproximadamente45% da 

abundância total encontrada no trecho do rio avaliado.  

Segundo Baldan(2016) a classe insectaé influenciada pela temperatura da água, 

disponibilidade de oxigênio dissolvido, velocidade do fluxo de água, tipos de substrato e 

vegetação. Corroborando,Bis (2005)relata, em seus trabalhos, que esta classe ésensível 

a baixos níveis de oxigênio na água e tem preferência por água fria. Acredita-se que a 

baixa abundância da ordem Plecopteraemem muitos pontos avaliados, nos trechos 

hídricos deste estudo,é devido à ausência das condições ambientais necessárias para 

seu desenvolvimento de melhor qualidade de água, considerando que tais trechos 

sofrem maior ação antrópica. 

A classe mais abundante e representativa foi a Insecta, representada 

principalmente pela ordem Plecopteracujonúmero de indivíduos encontrados nos pontos 

1 e 2 somam556. Assim como Wurdiget al (2007) encontraram em rios, no Rio Grande 

do Sul, na Lagoa do Peri, os quironomideos se mostraram a família mais diversificada 

em espécies. De acordo com Trivinho-Strixino&Strixino (1995) seus representantes 

formam um dos mais importantes grupos de insetos aquáticos, participando 

efetivamente da composição faunística de ecossistemas lacustres e fluviais onde, 

geralmente, ocorrem em elevadas densidades numéricas na condição de larvas. Nos 

ambientes dulciaquicolas as larvas de quironomideos colonizam basicamente o 

sedimento e a vegetação aquática, mostrando uma ampla faixa de condições nas quais 
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estes organismos podem viver, o que reflete a alta capacidade adaptativa do grupo 

(TRIVINHOSTRIXINO & STRIXINO, 1995). 

Outro grupo representativo foi a classeCrustácea, o qual apareceindividualmente 

da ordem Isopodae representa mais de 35% da abundância total de indivíduos. 

E 15% representada pelos indivíduos da classe Oligochaeta na qual aparecem 

individuas do PhyllumAnnelida.  

Junto com as oligoquetas as larvas utilizam a matéria orgânica produzida na 

região iluminada e sedimentada, funcionando como agentes importantes para promover 

o intercâmbio entre o sedimento e a água (MARGALEF, 1983). Além disso, participam 

ativamente do metabolismo intermediário do ecossistema aquático formando um 

importante elo na cadeia alimentar. Em grande parte, elas podem ser consideradas 

herbivoras-detritivoras, permanecendo vinculadas ao ciclo de decomposição da 

matériaorgânica desses ambientes (TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO, 1995). 

Os 5% restantes do exposto estão vinculados com os outros táxons menos 

capturados durante o trabalho, que é representado por um número menor em sua 

cadeia e no ecossistema.  

Em virtude da diversidade da comunidade de macroinvertebrados nos pontos 

amostrais estudados, foram abordados cada ponto e seus principais grupos 

representantes levando em consideração as características ambientais presentes. 

 No ponto 1, houve a predominância das larvas de Plecóptero de classe Insecta 

eordem Plecoptera. A característica do local éter água parada e suja. Há também muita 

presença de folha e galhos de árvores caídos dentro do rio e amata ciliar ao redor. Além 

disso, esse ponto é utilizado como bebedouro de animais.  

No ponto 2, houve a predominância também de larvas de Plecóptero de classe 

Insecta e ordem Plecoptera,mas também foram encontradas larvas de efemeróptero de 

classe insecta e ordem Ephemeroptera. Naquela região haviapredominância de água 

suja com mais fluência do que os pontos 1 e 3. Também se observou presença de muita 

lama e cobertura de mata ciliar. 

No ponto3, foram encontradas larvas de Megaloptero de classe Insecta e ordem 

Megaloptera. A característica do local era predominância de água corrente de coloração 

clara, com pouca matéria orgânica e uma grande presença de areia de aspecto limpo no 

fundo do Rio. No local observaram-se muitas pedras, mas já não havia presença de 

mata ciliar ao redor.  
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Essas espécies preferem viver em lamas ou debaixo de pedras, podendo ser 

encontrados em fundos de rios de água doce, limpos e de pouco fluxo. São predadores 

de outros invertebrados aquáticos, possuem mandíbula forte e bem desenvolvidas e que 

utilizam para agarrar suas presas. São sensíveis a baixos níveis de oxigênio na água, 

preferem águas frias. Tanto os adultos quanto as larvas são importantes fontes de 

alimentos para peixes(BIS, 2005). 

No ponto4, foram encontradas larvas de libélula de classe insecta e ordem 

odonata. Como características do local onde foram encontradas observa-se 

predominância de grandes rochas, com desvios de água sem a presença de correnteza. 

O local continha água limpa, com população de girinos e, ao seu redor, vegetação baixa 

resistente àágua e uma grande quantidade de árvores centenárias.  

Naquele ponto, encontrou-se a maior abundância da ordem Odonata, sendo que 

a família Libellulidae foi exclusiva dali, cerca de 20 a 40 mm vivem nas plantas, entre 

pedras e depósitos de folhas ou no fundo de rios com pouco fluxo. São predadores que 

se alimentam preferencialmente de outros insectos na água podendo ocorrer 

canibalismo ao alimentarem-se uns dos outros, são tolerantes às perturbações de 

habitat (BIS, 2005). 

No ponto5,foram encontradas mais larvas de mexilhões de classe Bivalvia e 

phyllumMollusca de água doce. O local sofreu interferência do homem, uma vez que foi 

feito um pequeno desvio de Rio para utilização de bebedouros para animais soltos a 

pasto. No local há uma quantidade significativa de pisoteio, e à sua margem a plantação 

de capim Mombaça. 

A classe Ostracoda, também chamada de camarões-mexilhão ou camarão-

semente, é representada por pequenos crustáceos com carapaça incrivelmente 

semelhante a dos bivalves. Embora existam alguns ostracodesplanctonicos, a maioria 

vive próxima ao fundo, onde nadam intermitentemente, rastejam, ou mesmo sulcam por 

meio da camada superior de lama e detrito. O grupo exibe diversos hábitos alimentares, 

representando organismos carnívoros, herbívoros, consumidores de carniça ou 

filtradores (RUPPERT & BARNES, 1996). 

Os Ostracodes são encontrados na maioria dos ambientes de água doce, em 

águas mixohalinas e habitats marinhos. A larga distribuição e abundância do grupo, 

sugere que eles desempenham um papel importante no metabolismo do substrato de 

fundo de lagos, banhados, estuários e oceanos (WURDIG & PINTO, 1999). 
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No ponto 6, houve predominância de caracóis de classe Gastropoda e 

phyllumMollusca de água doce. No local, identificou-se presença de uma grande rocha 

em sua margem, uma vasta quantidade de árvore de grande porte, percurso de águas 

calmas, por se tratar de uma encosta do rio.  

Naquele ponto, foi característica a maior quantidade de gastropodes encontrados, 

os quais geralmente estão associados a pedras, vegetais e matéria orgânica particulada 

grossa. Segundo Ruppert& Barnes (1996), os gastropodes exibem virtualmente todos os 

tipos alimentares, geralmente utilizando-se da radula que age como um órgão raspador 

e cortador. Esses autores classificam os grupos de água doce como herbívoros, 

divididos em pastejadores, raspadores, cortadores e coletores. 

No ponto7, foram encontrados mais Carochas de classe Insecta e ordem 

coleóptera. O local tem por  característica uma praia onde são formadas várias poças de 

água parada. 

Segundo Bis (2005)tanto os adultos quanto as larvas vivem em diferentes 

ambientes aquáticos, muitas das vezes capturados em linhas de água permanentes ou 

de fluxo rápido, mas também em fluxos lentos, poças e lagos. Os adultos têm 

característica de serem fortes voadores. Seu hábito alimentar consiste em material 

animal e vegetal, além da característica de serem bons predadores. Possuem, também, 

uma boca adaptada para morder as presas. Algumas espécies não toleram baixos 

níveis de oxigênio dissolvido e normalmente são grandes tolerantes.  

No ponto8, identificou-se predominância de sanguessuga de classe hirudínea e 

phyllumAnnelina. Como característica do local,observou-se um pequeno barranco em 

cujo solo há plantação de banana prata. Trata-se de uma encosta onde a água é de 

fluxo lento e de temperatura mais alta. O território tem proximidade à sede da fazenda. 

Segundo Bis (2005)as sanguessugas são microrganismos encontrados em águas 

de superfícies e habitam em baixo de rochas e detritos ou em plantas que têm acesso a 

água onde ficam fixadas. Sua alimentação é constituída por sangue de vertebrados tais: 

anfíbios, aves, repteis, peixes e mamíferos. Sua saliva é constituída por uma secreção 

que contém uma substância chamada hirudina. São capazes de sobreviver onde não 

existe oxigênio e também são tolerantes a vários poluentes químicos.  

Noponto 9,foi encontrada a predominância de Alfaiates de classe insecta e ordem 

hemíptera. Este ponto tem por sua característica, em períodos secos, uma redução do 

nível de água pelo fato de o rio diminuir seu nível e fazer a troca de percursos. Além 

disso, em sua margem, há muita presença de mata ciliar.  
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Segundo Bis (2005)esses seres são encontrados na superfície de águas calmas 

e se juntam a grupos quando há fortes vibrações na água, portantobuscando por 

abrigos. Em seu cardápio alimentar há uma variedade de invertebrados aquáticos. São 

bastante tolerantes, pois não são influenciados pela poluição de onde vivem.  

No ponto 10,houve achados de larvas de quironomideo de classe Insecta e 

ordem díptera. O local tem por sua característica um nível reduzido de água e uma 

predominância de lama, por se tratar de uma travessia de animais. 

Naquele ponto, a família Chironomidae foi a mais abundante, representada 

principalmente pela subfamília Chironominae, com larvas do gênero Chironomus. Esses 

organismos constroem, no sedimento, tubos verticais ou em forma de “U” e se 

alimentam principalmente de fitoplâncton ou outro material de sedimentação recente 

(MARGALEF, 1983). As larvas têm coloração vermelha como resultado da grande 

quantidade de hemoglobina dissolvida na hemolinfa, o que condiciona uma resistência a 

ambientes eutrofizados com baixos níveis de oxigênio (TUNDISI & MATSUMURA-

TUNDISI, 2008).  

No ponto 11, foram encontradas minhocas aquáticas de classe oligochaeta e 

phyllumannelida. O local, também próximo à sede da Fazenda, faz parte do braço do rio 

onde há pouco fluxo de água. Além disso, sofre mais influência do homem pelo 

desmatamento e pelo fato de, nas proximidades, haver um aviário de frangos caipiras. 

Isso porque o sistema de semi-intensivo e o piquete do sistema vãoaté a margem do 

Rio. 

A classe Oligochaeta —cuja maioria das espécies é consumidora de detritos—

alimenta-se de matéria orgânica morta e é fontealimentar importante para espécies de 

água doce, além dos detritos finos as algas e outros micro-organismos (RUPPERT & 

BARNES, 1996). Oligoquetas também podem suportar ambientes eutrofizados e 

anoxicos. De acordo com a espécie, as oligoquetas podem funcionar como 

bioindicadores de ambientes eutrofizados ou de ambientes limpos (TUNDISI & 

MATSUMURA-TUNDISI, 2008).  

Dentre os pontos analisados, o ponto 8 foi o que apresentou a menor riqueza. Ali 

foram identificados apenas 12 macroinvertebradosda classeHirudinea. Além da baixa 

riqueza, o ponto teve notável dominância da espécie de sanguessuga. Possivelmente a 

pouca presença de biodiversidade seja devido a uma monocultura predominante 

próxima ao local (banana prata), além do uso constante de defensivos agrícolas nesta 

plantação, o que pode escoar para dentro do rio.  
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 Nas monoculturas, os agrotóxicos, os pesticidas, os herbicidas e os inseticidas 

para o combate as pragas, quando utilizados indevidamente, acabam sendo levados 

para os rios e lagos com as chuvas. A interação desses poluentes com o solo ou com a 

água pode atingir os lençóis freáticos. Os poluentes não biodegradáveis — uma vez que 

não se dissolvem em meio aquático —são de grande toxicidade, como os agrotóxicos, 

responsáveis pela amplificação biológica, ou seja, podem chegar a cadeia alimentar, 

causando malefícios aos animais e ao homem.  

A água é indispensável para todos os seres vivos, toda forma de vida precisa de 

água. O sistema de globalização vem passando por uma série de problemas ambientais, 

sendo um deles a poluição e a destruição dos rios, nascentes e águas subterrâneas do 

mundo por meio do modelo de agricultura utilizado pelos agricultores, baseada no uso 

exagerados de agrotóxicos e em grandes expansões de terra para o plantio, utilizando 

da irrigação, sendo a agricultura apontada como a maior contribuinte de todas as 

categorias de poluentes. (SEAWRIGHT, 2007) 

Quantificar e comparar padrões de diversidade de espécieé uma atividade básica 

dos ecologistas de comunidades. Todavia, estimar a riqueza de espécies é um desafio, 

pois muitas espécies têm baixa abundância e nãosão frequentemente detectadas por 

levantamentos biológicos (GOTELLI, 2007). 

Analisadas as peculiaridades de cada ponto quanto as variações na estrutura da 

comunidade de macroinvertebrados, entende-se que cada um deles representa um 

ambiente distinto, cuja riqueza também se mostrou variável. Assim, a diversidade foi 

quantificada considerando-se cada ponto em separado a partir da riqueza de espécies e 

suas abundâncias. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentônicos no trecho do rio 

avaliado se mostrou fortemente influenciada pelas características ambientais locais da 

referida região, tendo em vista que a composição dessa comunidade ao longo do rio se 

mostrou bastante heterogênea. Os principais fatores que estão relacionados e 

participam efetivamente na determinação da estrutura da comunidade dos macros 

invertebrados foram às características da mata ciliar, qualidade da água do rio, 

proximidade e influência da margem e profundidade. 

Diante dos resultados obtidos, o trabalho demonstrou que os macroinvertebrados 

bentônicos, coletados no rio doce na cidade do Naque (MG),têm uma relevância positiva 
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entre os táxons encontrados no ambiente. Com isso, demonstra-se que são necessárias 

recuperação ambiental e medidas de controle de efluentes para que haja um aumento 

do número de família de macroinvertebrados.Os pontos de escolhas e o material obtido 

em cada um dos pontos indicamque a realidade do ecossistema está passando por 

mudanças constantes. 
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MANEJO CLÍNICO TERAPÊUTICO DO PACIENTE SENIL COM COMORBIDADES – 
RELATO DE CASO. 

 
Acadêmicos: Angélica Costa Nunes Gomes e Cinara Roberta Ferreira 
Orientadora: Profª. Mayara Cristini Ferreira de Aguiar 
RESUMO 
Com a maior sobrevida dos cães, os animais tendem a ter comorbidades, que é a 
existência de duas ou mais doenças simultaneamente.  Uma cadela da raça Teckel, 
com 16 anos apresentou doença periodontal moderada, anorexia, vomito, sangramento 
nasal, espirro ocasional, poliúria e polidipsia, massa firme medindo aproximadamente 5 
cm em região dorsal do crânio, sarcopenia, dificuldade de locomoção, ceratoconjuntivite 
seca. Os resultados dos exames laboratoriais revelaram anemia 
normociticahipocrômica, hipoproteinemia, trombocitose, leucocitose com desvio a 
esquerda, linfocitose,monocitose, azotemia, aumento de alanina transaminase e 
aspartato transaminase. A avaliação radiográfica demonstrou osteólise de osso frontal, 
osso nasal, ao passo que na avaliação cardiovascular observou-se insuficiência valvar 
bilateral, com remodelamento cardíaco, regurgitação atrioventricular e perda de função 
sistólica. Na avaliação ultrassonográfica foi visualizada a presença de cistos renais, 
perda de definição corticomedular, aumento de ecogenicidade cortical renal e herniação 
umbilical com presença de omento no saco herniário. O tratamento inicial constitui-se de 
antibioticoterapia, suplementação vitamínica e mineral,protetores de mucosa gástrica, 
antieméticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, diurético. O animal foi 
submetido terapia intensiva e fluidoterapia em ambiente hospitalar, e quando apresentou 
melhoras de sinais clínicos de apatia, anorexia e as enzimas renais tiveram uma 
redução, ele foi enviado para casa, a pedido do tutor. Uma semana após esse período o 
animal veio a óbito.  

 
PALAVRAS-CHAVE: endocardiose valvar; neoplasia; osteólise; comorbidades. 
 

1. INTRODUÇÃO  

Atualmente, a longevidade dos cães é maior que 20 anos atrás, devido aos 

avanços da medicina veterinária, o que também acarreta uma superiorqualidade de 

vida. O fato de os tutores estarem sempre procurando o melhor para a saúde de seus 

animais contribuiu, também, para essa mudança de cenário (GOLSTON, 1999). 

A idade é definida como um processo biológico complexo caracterizado pela 

redução da capacidade do indivíduo em manter a homeostasia, o que diminui sua 

viabilidade e aumenta a vulnerabilidade às doenças. Estudos revelam diferenças 

significantes na longevidade de cães de acordo com a raça, sendo que animais gigantes 

notadamente sobrevivem menos tempo que animais de raças pequenas. Também 

existem fatores genéticos, ambientais e nutricionais que tem relação com o processo de 

envelhecimento dos animais (BENTUBO et al., 2003). Assim, a longevidade do cão está 

relacionada a seu porte. Aos cinco anos de idade, cães de raças grandes são 
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considerados senis, já os de pequeno porte passam a ser considerados assim aos 11 

anos de vida (FREITAS, 2006). 

Com a maior sobrevida dos cães, os animais tendem a ter comorbidades, que é a 

existência de duas ou mais doenças simultaneamente. Dentre os problemas mais 

comuns estão:neoplasias, obesidade, endocardiose valvar, declínio da secreção dos 

hormônios produzidos pelas gônadas, catarata, osteoartrite, problemas dentais, e 

insuficiência renal (COSTA et al., 2016; DOMINGOS, 2011; FREITAS et al., 2006; 

LUSTOZA et al., 2003; MELE, 2007 e SARROS, 1989). 

Os cães idosos requerem uma observação mais criteriosa e consultas mais 

frequentes para detectar o possível início de qualquer problema. Além disso, o animal 

que possui comorbidades é um animal cuja saúde necessita de cuidados especiais, pois 

utiliza vários medicamentos. Pode, também, não possuir um bom prognóstico, pois, por 

ser geriatra, frequentemente o tratamento será apenas paliativo, buscando uma melhor 

qualidade de vida para o animal (MOREIRA, 2018). 

O objetivo deste trabalho é relatar um caso no qual o cão da raça Teckel de 16 

anos, atendido no Hospital Veterinário da Faculdade Univértix, diagnosticado com 

mastocitoma craniano, ceratite ulcerativa, ceratoconjuntivite seca, endorcardiose e 

insuficiência valva mitral e tricúspide, insuficiência renal crônica, cistos renais, síndrome 

urêmica, hepatopatia, doença periodontal.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2. 1 CERATOCONJUNTIVITE SECA 

O filme lacrimal é formado por três camadas, a externa é a camada lipídica, 

incluindo ésteres graxos e colesterol. Tem como função inibir a evaporação da parte 

aquosa (CABRAL et al., 2005). A intermediária é a camada aquosa produzida pela 

glândula lacrimal principal e pela glândula da membrana nictitante. Ela é a camada mais 

espessa do filme lacrimal que é produzida de sais inorgânicos, glicose, ureia, proteínas, 

glicoproteínas e biopolímeros (OHASHI et al., 2006). A camada aquosa tem função de 

retirar corpos estranhos e manter a atividade ótica da córnea (TAFFAREL et al., 2002). 

A camada interna é a mucosa onde é produzida a mucina pelas células caliciformes da 

conjuntiva e a sua principal função é auxiliar a porção aquosa a se fixar na superfície da 

córnea (OHASHI et al., 2006). 

A ceratoconjuntivite seca é uma enfermidade ocular causada por insuficiência na 

porção aquosa do filme lacrimal ou pela evaporação excessiva da lágrima resultado da 
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produção inadequada da camada lipídica, que causa mudanças inflamatórias 

progressivas na córnea e conjuntiva, podendo causar cegueira (RIBEIRO et al., 2008). 

Os sinais clínicos são dependentes de fatores como acometimento uni ou 

bilateral, agudo ou crônico, temporário ou permanente. A maioria dos cães com 

ceratoconjuntivite seca apresenta antecedentes de ceratoconjuntivite crônica recorrente 

e inespecífica. Blefarospasmo (espasmos nas pálpebras), acompanhado por enoftalmia, 

é comumente o primeiro sinal de ceratoconjuntivite seca canina e é resultado da dor e 

desconforto causados pela deficiência do filme lacrimal (DE ANDRADE e LAUS, 1998; 

LAUS e ORIÁ, 1999; TAFFAREL et al., 2002; HERRING, 2004; SLATTER, 2005; 

RIBEIRO et al., 2008). 

Casos agudos podem produzir ulcerações superficiais, profundas e até a 

perfuração da córnea. Podem ser observados hiperemia conjuntival, neovascularização 

e pigmentação da córnea, que são notados com a cronicidade da doença ocular (LAUS 

e ORIÁ, 1999). 

O tratamento da ceratoconjuntivite seca pode ser ambulatorial ou cirúrgico. Em 

1989, o tratamento de ceratoconjuntivite canina foi revolucionado quando Kaswan e 

colaboradores reportaram a ciclosporina A tópica como uma droga eficaz no tratamento 

da doença, particularmente em havendo suspeição de uma etiologia autoimune 

(HERRERA, 2008). A ciclosporina A tem efeito de inibição e proliferação de linfócitos T-

helper nos ácinos da glândula e o regresso da função secretória (BERDOULAY et al., 

2005; OFRI, 2008). 

Taffarel et al. (2002) reportaram que o uso de ciclosporina de 0,2 a 2% aumenta a 

produção de lágrima em muitos cães mediante utilização de uma gota de duas a quatro 

vezes ao dia. Ofri (2008) observou que o medicamento administrado topicamente, como 

pomada a 0,2% ou como solução oleosa a 1% ou 2%, melhorou a produção lacrimal em 

71-86% dos cães com ceratoconjuntivite seca. 

 

2.2  CERATITE ULCERATIVA  

Boevéet al. (2009) consideram que o olho é o órgão sensorial mais complexo do 

corpo dos vertebrados, sendo a córnea a região mais anterior e que atua como uma 

barreira física e impermeável entre o olho e o ambiente. Konradeet al. (2012) 

conceituaram a córnea como uma estrutura transparente, com a capacidade de 70 a 

80% do poder de refração total do olho. 
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Helper (1989) classifica a córnea canina como composta por quatro camadas 

distintas, sendo elas: o epitélio (0,08 mm), estroma (0,5 – 0,6 mm), a membrana 

descemet e o endotélio. 

Slatter (2005) define úlcera de córnea como a perda de parte do epitélio e uma 

quantidade de estroma, tornando-se lesões crônicas e sendo uma das doenças oculares 

mais comuns em cães, levando frequentemente à perda da visão. As primeiras lesões 

são visíveis como zonas brancoacinzentadas de várias formas, coincidindo com as 

zonas de epitélio alterado. 

De acordo com Kim et al. (2009), as úlceras podem ser classificadas de acordo 

com o comprometimento das camadas corneanas em: superficial, estromal profunda e 

descemetocele. 

Algumas raças, como sugerem Galera et al. (2009), são apontadas como mais 

predispostas às úlceras de córnea, dentre as quais se enfatiza as braquicefálicas 

podendo, entretanto, ocorrer em qualquer raça ou idade. 

 

2.3 INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

A insuficiência renal crônica é o resultado da perda progressiva e permanente da 

função renal. Sua etiologia pode ser congênita, familiar ou adquirida (LUSTOZA, 

KOGIKA, 2003). 

A incapacidade de identificação da causa primaria da insuficiência renal é 

devidoà interdependência funcional de estruturas renais. A interdependência é 

observada por meio de uma lesão inicial em determinada localização do néfron que 

progride para as estruturas adjacentes, ocasionando alterações morfológicas e sinais 

clínicos semelhantes a patologias divergentes. Então, uma lesão irreversível progressiva 

acometendo determinada região do néfron será responsável pela danificação das partes 

remanescentes inicialmente inalteradas (NELSON; COUTO, 2001; POLZIN et al., 1997).  

Os principais sinais clínicos observados são poliúria e polidipsia compensatória, 

resultante da incapacidade renal em concentrar a urina, mesmo quando o animal se 

apresenta desidratado, devido ao alto fluxo de filtrado nos néfrons remanescentes e a 

perda da hipertonicidade do interstício da medula renal (CHEW & DIBARTOLA, 1992; 

SENIOR, 1994). 

O tratamento não interrompe e não elimina completamente as lesões 

responsáveis pela insuficiência renal crônica, mesmo sendo especifico. O tratamento 

conservador será mais benéfico quando associado à terapia específica direcionada para 
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limitação da deterioração progressiva renal e da insuficiência, objetivando eliminar 

afecções renais ativas. A hemodiálise, a diálise peritonial e o transplante renal são 

tratamentos de escolha para insuficiência renal crônica avançada, mas possuem 

elevado custo financeiro (POLZIN et al.,1997). 

 

2.4 SINDROME URÊMICA  

A uremia consiste na presença de todos os constituintes da urina no sangue, e 

síndrome urêmica caracteriza-se por ser um conjunto de sinais clínicos que ocorrem 

secundariamente à uremia (BAINBRIDGE & ELLIOTT, 1999). 

Os sinais clínicos mais comuns são as complicações gastrointestinais. Anorexia e 

perda de peso são achados comuns e inespecíficos que podem ser sinais precoces da 

síndrome. O vômito é um achado frequente e resulta dos efeitos das toxinas urêmicas 

ainda não identificadas sobre a zona medular ativadora do quimiorreceptor emético e da 

gastroenterite urêmica (ETTINGER & FELDMAN, 2008). 

A síndrome urêmica também pode se caracterizar por diátese hemorrágica, que 

tipicamente se apresenta como hematoma, hemorragia gastrointestinal com 

hematêmese ou melena, sangramento intestinal ou hemorragia subsequente à 

venopunção. A hemorragia gastrointestinal pode ser uma via importante de perda 

sanguínea, levando à anemia e exacerbando a azotemia e a uremia (ETTINGER & 

FELDMAN, 2008). 

A fluidoterapia intensiva é necessária para minimizar o quadro de desidratação 

decorrente da poliúria, outros procedimentos devem ser levados em consideração com o 

objetivo de estabilizar o paciente urêmico.O bicarbonato de sódio ou o citrato de 

potássio devem ser suplementados cuidadosamente na dose de 8 a 12 mEq/kg, 

administrados via oral duas vezes ao dia, para minimizar a acidose metabólica e 

diminuir o estímulo para a amoniagênese renal (NELSON & COUTO, 2006). 

 

2.5  CISTO RENAL 

Cistos renais são de origem tubular, podendo envolver a cápsula glomerular ou 

qualquer porção dos túbulos renais. Algumas lesões císticas são hereditárias, 

originando-se durante a organogênese (FERREIRA, 2008).  

Os sinais associados aos cistos renais são distensão abdominal — em 

decorrência do aumento de volume renal — depressão, anorexia, emese, polidipsia, 

poliúria e perda de peso (CHRISTIE e BJORLING, 2007).Dor persistente, infecção, 
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hematúria recorrente e compressão do sistema coletor renal ou de órgãos adjacentes 

são indicaçõespara o tratamento de cistos renais simples ou no contexto de doença 

renal policística (BECKL et al., 2000 e PIGATTO et al., 2011). 

 

2.6  INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA  

Em cães, a incidência de hepatopatias e de doenças do trato biliar representa 

cerca de 1 % a 2 % de todos os casos clínicos, mas essa cifra depende da raça e do 

país. Embora esse dado pareça pouco representativo, a importância da discussão e do 

estudo das enfermidades hepáticas está na dificuldade em se suspeitar e chegar ao 

diagnóstico correto nas afecções do fígado, que muitas vezes são subestimadas 

(WATSON; BUNCH, 2010). 

O fígado, um dos principais órgãos do organismo, desempenha um papel muito 

importante no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas; na detoxificação de 

metabólitos e xenobióticos; no armazenamento de vitaminas, traços de metais, gordura 

e glicogênio; na regulação imunológica e na formação e eliminação da bile 

(ROTHUIZEN, MEYER, 2004; JOHNSON, SHERDING, 2006). A descompensação da 

função hepática está associada à má nutrição, intoxicação, desequilíbrio hidroeletrolítico 

e importantes anormalidades metabólicas (BIOURGE, 2010). 

Os sinais clínicos são anorexia, vômitos, diarreia, polidipsia associada à poliúria, 

perda de peso, icterícia, hemorragias e distensão abdominal (ascite).  A modificação da 

dieta é a primeira medida a ser tomada em um paciente com insuficiência hepática e 

deve-se realizar o tratamento suporte até que o fígado restabeleça sua função normal 

(ETTINGER & FELDMAN, 2005). 

O carboidrato é um componente na dieta que deve ser aumentado para se 

conseguir maior densidade calórica (GULFORD, W.G. et al., 2000). 

 A quantidade de lipídios deve ser moderada, ou seja, não deve ser 

suplementada nem restrita (BIRCHARD & SHERDING, 2008). 

A deficiência de vitaminas é comum em cães com insuficiência hepática devido à 

baixa ingestão alimentar, má absorção e demanda aumentada (NELSON & COUTO, 

2006). 

 

2.7 ENDORCARDIOSE DE MITRAL  

A endocardiose da valva mitral é a cardiopatia mais comum no cão, sendo baixa 

a incidência nos felinos (BELERENIAN et al., 2003). 
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Segundo Tilley (2002) é uma enfermidade adquirida, degenerativa da valva mitral, 

que leva à insuficiência cardíaca, caracterizada por um espessamento das extremidades 

da valva. Pode acometer cães de qualquer raça, porém as miniaturas de pequeno porte 

ou aqueles menores de 20 kg, são mais acometidos. Os animais entre 8 e 11 anos são 

os que mais manifestam a enfermidade.Relata-se uma maior frequência nos machos e 

em raças como: Poodle toy, Shinauzer miniatura, Chihuahua, Pincher, Fox terrier, 

Boston terrier, Cocker Spaniel Inglês e Americano, Whippet e Cavalier King Charles 

Spaniel. (THRUSFIELD et al., 1985; ATKINS, 1995; O’GRADY, 1995; BUCHANAN, 

1997). 

A valva mitral normal garante que todo o volume de sangue que chega ao 

ventrículo esquerdo seja expelido para a artéria aorta. Quando ocorre insuficiência da 

valva de mitral, parte desse sangue volta para o átrio esquerdo por meio do orifício 

atrioventricular esquerdo. Com a piora do refluxo valvular, a capacidade de dilatação do 

átrio e a contratilidade do miocárdio ventricular diminuem (CARLTON & MCGAVIN, 

1998). A endocardiose da valva mitral é um processo degenerativo, não associado a 

agentes infecciosos ou inflamatórios (BELERENIAN et al., 2003). 

Nos quadros iniciais da doença, o animal pode ser assintomático, devido ao 

mecanismo compensatório e, somente com o avanço da idade, o sopro se torna 

presente no exame físico (THRUSFIELD et al., 1995; DARKE et al., 1996). O animal 

apresenta sopro sistólico apical esquerdo, tosse por compressão do brônquio esquerdo, 

seguidos de cardiomegalia atrial esquerda. No estágio mais avançado, sinais de 

insuficiência congestiva esquerda, dispneia e síncopes. Podem ocorrer ascite e 

congestão hepática em casos de insuficiências na tricúspide ou hipertensão pulmonar 

associada (MORAILLON et al., 2013). 

O tratamento é baseado em vários medicamentos. Geralmente são usados 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs), diuréticos, inotrópicos 

positivos e inibidores de aldosterona que garantem qualidade de vida por um longo 

tempo em pacientes com endocardiose.O tratamento cirúrgico também é usado nos 

casos mais graves(BORGARELLI & HAGGSTROM, 2010). 

 

2.8 DOENÇA PERIODONTAL 

A doença periodontal acomete o tecido de suporte do dente e o periodonto. Este 

inclui o tecido gengival, o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar, ou seja, 



49

5 

 

inclui as gengivites e periodontites (DILLON, 1984; PENMAN & HARVEY, 1993; GIOSO, 

1993; HARVEY & EMILY, 1993). 

A gengivite causada é caracterizada por tumefação, rubor, sensibilidade e 

sangramento da gengiva, podendo permanecer estável ou progredir para periodontite. 

Esta última é a progressão irreversível da enfermidade em que ocorre reabsorção do 

osso alveolar e consequente migração apical da fixação do epitélio juncional do dente. A 

perda da aderência epitelial gera um aprofundamento do sulco gengival, 

fisiologicamente de 1 a 4mm no cão, formando uma bolsa periodontal, maior que 3mm, 

com ambiente anaeróbio que favorece a proliferação de bactérias de alta 

patogenicidade com destruição dos tecidos associados (WIGGS, 1997; HARVEY, 1985; 

CAVALCANTE et al, 2002). 

As bactérias predominantes na placa bacteriana e nos sulcos gengivais são 

aeróbias e Gram positivas. A inflamação instalada e a contínua proliferação bacteriana 

podem acarretar retração ou hiperplasia gengival, formando assim cavidades gengivais 

que favorecem ainda mais o acúmulo de bactérias, passando então a predominar as 

bactérias anaeróbias, geralmente Gram negativas (HARVEY & EMILY, 1993). 

Além de comprometer os tecidos adjacentes do dente e formar a bolsa 

periodontal, a doença periodontal pode proporcionar o desenvolvimento de moléstias 

sistêmicas como a glomerulonefrite, hepatite, poliartrite e endocardite bacteriana, pelo 

fenômeno da anacorese, com deposição de imune-complexos em endotélios. Esse 

processo ocorre em função da bacteremia durante a mastigação, pela movimentação do 

dente no alvéolo, devido à rica vascularização do periodonto (GIOSO, 2003). 

A placa bacteriana é a principal causa de doença periodontal. Microrganismos 

presentes na placa na região do sulco gengival ou substâncias por eles liberadas podem 

levar ao processo inflamatório (MCPHEE & COWLEY, 1981). 

A identificação clínica da doença periodontal grave se dá através de sinais 

clínicos como halitose intensa, salivação espessa, sangramento oral, mobilidade dental, 

cálculo e gengivite, dando suporte para que o clínico veterinário decida encaminhar o 

paciente para o tratamento adequado junto a um médico veterinário especializado 

(GIOSO, 2003). A base do tratamento periodontal é a remoção completa da placa 

bacteriana, raspagem do cálculo, aplainamento ou alisamento radicular e o polimento 

das superfícies duras. 

 

2.9 MASTOCITOMA  
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O mastocitoma é o tumor cutâneo mais comum em cães (ROTHWELLet al., 1987; 

LONDON & SEGUIN, 2003). Essa enfermidade origina-se na derme, representando 

aproximadamente um terço dos tumores que ocorrem na espécie canina (THAMM & 

VAIL, 2007) e atingem uma porcentagem de 11 a 27% das neoplasias malignas em 

cães (VAIL, 1996). 

Os tumores relacionados aos mastócitos, frequentemente, ocorrem na maior 

parte na região posterior do corpo do animal, sendo a bolsa escrotal e o flanco, os locais 

de maior incidência (SIMÕES; SCHONING; BUTINE, 1994). 

A aparecia do mastocitoma não determina seu grau de malignidade e nem definir 

sua evolução. A massa pode aumentar ou diminuir de tamanho e as diferenças de 

tamanho são consequência do edema local e da inflamação produzida pela liberação de 

histamina e enzimas proteolíticas (DOBSON & GORMAN, 1988). 

Os mastocitomas na pele se apresentam como nodulações avermelhadas na 

derme, não encapsuladas e de tamanho que varia de um a 30 cm de diâmetro 

(GOLDSCHMIDT & SHOFER, 2002; GOLDSCHMIDT & HENDRICH, 2002;). 

O tratamento dos mastocitomas caninos tem sido um dos principais objetivos da 

oncologia veterinária (MERLO, 2000). Mastocitomas podem ser tratados com cirurgia, 

radioterapia, quimioterapia ou a combinação dos três (WILLEMSE et al., 1994; SCOTT 

et al., 1996). O tratamento cirúrgico com amplas margens cirúrgicas é recomendado 

para mastocitomas localizados (TURREL et al., 1988; VAIL, 1996). A radioterapia é 

utilizada em mastocitomas com excisão incompleta, recorrente e com metástases nos 

linfonodos regionais (FRIMBERGER et al., 1997). Os agentes quimioterápicos, 

principalmente glicocorticoides, são usados para tratar mastocitomas sistêmicos ou 

quando não é possível realizar sua ressecção (O’KEEFE, 1990;ROGERS, 1996). 

 

3. RELATO DE CASO  

O animal foi encaminhado, para atendimento clínico veterinário, ao Hospital 

Veterinário da Faculdade Univértixno dia 11/07/2018. Era uma cadela da raça teckel, 16 

anos, de pelagem preta, pesando 6,650kg, castrada. A queixa principalconstava de 

aumento de volume em região dorsal e cranial, com massa firme, medindo 

aproximadamente 5 cm, em topografia de osso frontal, secreção nasal 

serossanguinolenta há 15 dias, anorexia, polidipsia, êmese, espirro ocasional. 

Proprietário relatou que a urina do animal era clara e volumosa e que o animal vivia em 



49

7 

 

casa, e a dieta era composta por ração seca. A vacinação e vermifugação estavam em 

dia, não havia ectoparasitas. 

O animal estava desidratado, com vômito, com anemia normocítica homocrômica. 

Na ultrassonografia, foi observado que o fígado tinha dimensões e contornos 

preservados, textura e ecogenicidade preservadas e o parênquima de morfologia 

preservado. Esses resultados se apresentam devido à insuficiência hepática. Foram 

observados, também, ausência de líquido na cavidade abdominal e presença de 

herniação abdominal (pós-cirúrgico).   

O animal estava em tratamento prévio com suplementação poli vitamínica 

composta por Eritrós®, 1 tablete por via oral, a cada 24 horas; e Nutralife®,190 ml por via 

oral, também a cada 24 horas. O animal recebia cefalexina (30mg/kg), omeprazol 

(1mg/kg), metronidazol (25 mg/kg),citrato de maroptant (2 mg/kg)  e probiótico 

Lactobacdog® (2g) a cada 24 horas, administrado por via oral.  

Ao exame clínico, foi observada afrequência cardíaca (FC) em 100 batimentos 

por minuto (bpm), com sopro em foco mitral grau V/VI e tricúspide grau IV/VI, pulso forte 

e rítmico, temperatura retal(T°C) estava 39°C, e taquipneia. As mucosas conjuntival e 

oral se apresentavam hipocoradas. Havia aumento de turgor cutâneo, enoftalmia 

discreta e aumento do tempo de preenchimento capilar (TPC) 3S, sendo assim 

identificada desidratação em 8%. Quanto à avaliação de sistema músculo esquelético, 

observou-se sarcopenia e dificuldade de locomoção. A cavidade oral apresentava 

doença periodontal grave e linfonodomegalia. O animal apresentava ataxia e fraqueza. 

Após a avaliação clínica, foi realizada avaliação radiográfica de pelve e de crânio 

e exame ultrassonográfico abdominal. No ultrassom, foram encontradas duas estruturas 

císticas, medindo 0,4 cm em córtex renal esquerdo e discreta perda de delimitação 

córtico-medular, além de herniação umbilical com presença de aumento no saco 

herniário. 

Já no exame radiográfico de pelve,foram encontradas congruência da articulação 

coxofemoral bilateral—sugestiva de conformação condrodistrófica — e má cobertura de 

cabeça femoral, sem, entretanto, evidências radiográficas de doença articular 

degenerativa. A congruência da articulação femorotibiopatelar bilateral também era 

sugestiva de conformação condrodistrófica, sem evidência radiográfica de doença 

articular degenerativa. Havia conteúdo gasoso e alimentar/ fecal em ventrículo gástrico, 

em alças intestinais e em ampola retal. 
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Na avaliação radiográfica de crânio, observou-se osteopenia, reação periosteal e 

perda óssea significativa em região de osso frontal, nasal e vômer. Também foi notado o 

aumento de volume em tecidos moles na mesma região (figura 1) e (figura 2). 

 

 

Figura 1: Radiografia de crânio em que se observa a perda óssea do osso frontal e parte do osso nasal, 
projeção látero-lateral direita. Fonte: Departamento de Diagnóstico por Imagem – Univértix 
 

 

Figura 2: radiografia do crânio, em que pode ser observada a perda óssea de coxa nasal e vômer, 
projeção ventrodorsal.Fonte: Departamento de Diagnóstico por Imagem – Univértix. 
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No eletrocardiograma (ECG), a frequência cardíaca (FC) era 107 batimentos por 

minuto (bpm), o eixo 67° a 68°, o ritmo sinusal respiratório com marcapasso migratório. 

As medidas obtidas quanto à duração e voltagem das ondas podem ser observadas na 

tabela 1. Os valores encontrados na avaliação ecodopplercardiográfica (ECO) estão 

demonstrados nas tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 1: Valores obtidos em exame eletrocardiográfico realizado no dia 28/08/2018 de 
cadela teckel atendida no Hospital Veterinário da Faculdade Univértix 

Parâmetro Voltagem (mV) Duração (s) 

P 0,24 0,03 

PR  0,11 

QRS 0,88 0,06 

QT  0,23 

Legenda: mV: Milivoltagem; s: segundos; P: onda P; PR: intervalo; QRS: complexo; QT: intervalo 
Valores de referência: P (0,4mV – 0,04s); PR (0,06-0,13); QRS (2,5mV – 0,05s); QT (0,15 a 0,25s) 
(TILLEY e GOODWIN) 
 

 
Tabela 2: Valores estruturais obtidos em exame ecodopplercardiográficorealizado no dia 
28/08/2018 de cadela teckel atendida no Hospital Veterinário da Faculdade Univértix. 
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,0 

1
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2

,10 

Legenda: SIVd – espessura diastólico do septo; relação septo/PPVE – parede posterior do ventrículo 
esquerdo; DVEs – diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; AE – átrio esquerdo; PVEd – espessamento 
diastólico da parede posterior do ventrículo esquerdo; DVEd – diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo; 
AO – artéria aorta; relação AE/AO – átrio esquerdo/ artéria aorta (TILLEY e GOODWIN) 

 

Tabela 3: Valores obtidos em exame ecodopplercardiográfico funcionais realizado em 
28/08/2018 de cadela teckel atendida no Hospital Veterinário da Faculdade Univértix 
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3

5,0 

1

6,93 

1

8,07 

5

1,62 

2

5,37 

6

7,61 

1

,83 

7

8,35 

2

,46 

Legenda: VFd – volume diastólico final; VFs – volume sistólico final; VS – volume sistólico; FEj – fração de ejeção; 
FEn – fração encurtamento; Ap-V máx – fluxo pulmonar máximo; Grad. Pressão AP – gradiente pressão pulmonar; 

AO-V máx – fluxo aórtico; Grad pressão AO – gradiente pressão aórtico.(TILLEY e GOODWIN) 

No exame ecodopplercardiográfico, as continuidades mitro-aórticas e septos-

aórticas estavam conservadas, bem como o pericárdio. O ecodopplercardiografia foi 

compatível com endocardiose de valva mitral e tricúspide, com comprometimento de 

função sistólica e remodelamento cardíaco. 

Foi requisitada a realização de exame citopatológico da massa, hemograma e 

avaliação renal, por meio de níveis séricos de ureia e creatinina, além de avaliação 

bioquímica hepática alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase 

(AST). 

O resultado dos exames hematológicos (Tabela 4) e bioquímicos (Tabela 5) estão 

apresentados nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 4: Valores hematológicos obtidos em hemograma do relato de caso. 

Parâmetro 
Resulta

do 

Valores de 

Referência* 

Hematócrito 27% 38 – 47% 

Eritrócitos Totais 3.63 5.7 – 7.4 milhões/mm³ 

Hemoglobina 91 110 – 190g/dL 

VCM 68.8 63 – 77 fL 

HCM 25.0 21 – 26 pg 

CHCM 376 300 – 380g/L 

Leucócitos totais 

(mil/mm³) 66.600 6.000 – 16.000 

Segmentados (mil/mm³) 57.942 3.300 – 12.800 

Bastonetes (mil/mm³) 0 0 – 160 

Linfócitos (mil/mm³) 3.396 780 – 6.400 

Monócitos (mil/mm³) 3.830 0 – 960 

Eosinófilos (mil/mm³) 0 60 – 1.440 

Basófilos (mil/mm³) 0 Raros 

Plaquetas 664 117 – 460x10²/L 

Proteína Plasmática 0 6 – 8 g/dL 
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total 

* Referência :Duncan´sVeterinaryLaboratory Medicine, 2004  

 

 

 

Tabela 5: Valores bioquímicos obtidos do relato de caso  

Parâmetros Resultado 
Valores de 

Referência* 

Ureia 203 
21.4 – 59.92 

mg/dL 

Creatinina 0.75 0.5 – 1.5 mg/dL 

ALT 105 4.8 – 24 U/L 

AST 31 23 – 66 U/L 

 

 

Parâmetro Resultado 
Valores de 

Referência* 

Ureia 146 
21.4 – 59.92 

mg/dL 

Creatinina 0.49 0.5 – 1.5 mg/dL 

ALT 99 4.8 – 24 U/L 

AST 43 23 – 66 U/L 

*Referência: Duncan´sVeterinaryLaboratory Medicine, 2004  

 

A avaliação citopatologia por microscopia óptica revelou a presença de células 

características de mastocitoma. Foram observadas células com pleomorfismo 

acentuado, relação núcleo-citoplasma alta, anisocitose, anisocariose, cromatina 

condensada e nucléolos evidentes. 

O animal foi internado no Hospital Veterinário da Faculdade Univértix. Foi 

instituída alimentação com dieta natural (Tabela 6) a cada 8 horas e fluido terapia 

composta por NaCl 0,9% e aditivos: 4 mLKCl 19,1% e 50ml de glicose 50%. Para 

prevenção de ulceras gástrica, o animal fazia o uso de ranitidina 0,5 ml (1mg/kg) via 

subcutânea;para prevenção e tratamento do vômito, o animal fazia o uso de citrato de 

maropitant 0,5 ml via subcutânea;para proteção da mucosa gástrica, o animal fazia o 
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uso de sucralfato de alumínio 0,5 ml via oral e para suplementação de sua carência de 

nutrientes, foi prescrito ômega 3 via oral. 

 

Tabela 6: Manejo dietético para cães idosos com comorbidades 

Ingrediente  Quantidade 

Arroz cozido  106,4g / 7 col sopa 

Carne moída/ peito de frango 8,1g / 0,5 col sopa 

Fígado Bovino 8,1g / 0,5 col sopa 

Carbonato de cálcio 0,6g / 0,2 col chá   

Levedura de cerveja 1,1g / 0,8 col chá 

Nutralife 0,8g  

Sal light 0,6g / 0,3 col chá 

Óleo de soja  9,7ml / 1,6 col sopa 

Cenoura 25,8g / 1,3 col sopa 

 

Naquele mesmo dia, foi prescrito, para infecção respiratória, cefalexina 

suspensão 50 mg/ml (25 mg/kg), via oral  a cada 12 horas, durante 10 dias. Também foi 

prescrito metronidazol (25mg/kg) por via oral, a cada 12 horas, durante 5 dias. 

Para o alívio das dores e alívio da claudicação, foi prescrito meloxicam (0,1mg/kg) 

por via oral, a cada 24 horas durante 3 dias, edipirona sódica suspensão 500 mg/ml 

(25mg/kg),também por via oral, a cada 12 horas durante 5 dias.O cloridrato de tramadol 

foi prescrito para aliviar a dor do animal, recomendou-se 12 mg (2mg/kg) por via oral, a 

cada 12 horas. 

Foi prescrita, também, a predinisolona, 0,5 mg/kg por via oral a cada 12 horas 

durante 10 dias. A prednisolona é um glicocorticoide que apresenta maior potência anti-

inflamatória. 

Para limpeza da lesão que o animal apresentava na cabeça, foi indicado o uso de 

rifocina spray, a ser aplicado no local da ferida a cada 8 horas, durante 10 dias. Como 

segunda opção, foi sugerido o uso de líquido de dakin, que é uma solução de hipoclorito 

de sódio 0,5%, indicada como antisséptico local, para o curativo de feridas e úlceras.  

Também foi sugerido o uso de dieta natural, baseada em frango, arroz, brócolis, 

mandioquinha, chuchu, inhame, batata doce, vagem, carne bovina moída. Tudo cozido 

sem tempero e sem sal. 
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Para tratar as lesões que o animal apresentava no olho,foi indicado o uso de 

colírio à base de tobramicina, indicado para tratamento de infecções 

bacterianaseexternas dos olhos, recomendou-se instilar 2 gotas em cada olho, durante 7 

dias. Outro colírio sugerido foi o substituto de lágrima (Optive UD®, Hylo® ouTears®), de 

modo a eliminar os sintomas de secura ocular. Também foi indicado o uso de 

lubrificante ocular na dose de 1 gota em cada olho a cada 6 horas(Lacrique®) à base de 

carboximetilcelulose sódica, indicado para o alívio dos sintomas da ceratoconjuntivite 

seca em cães.  

No dia 24/08/2018, o animal retornou ao Hospital Veterinário da Faculdade 

Univértix e lhe foi prescrito enalapril 5 mg (0,5 mg/kg), por via, oral a cada 24 horas. Foi 

prescrito também pimobendan (0,25mg/kg), por via oral,a cada 12 horas. 

Foi indicada também a ranitidina xarope 15 mg/ml (1 mg/kg), por via oral, a cada 

8 horas e o sucralfato de alumínio 0,5 ml, por via oral, a cada 12 horas durante 5 dias. A 

ranitidina reduz a secreção gástrica e o sucralfato de alumínio foi indicado para tratar as 

ulceras duodenal, ulceras gástricas e gastrite crônica. Foram prescritos esses 

medicamentos porque o animal estava apresentando vômito e não estava se 

alimentando normalmente.  

Para o controle da náusea e do vômito, foi indicado o cloridrato de ondasentrona 

(0,1 mg/kg), via oral, a cada 12 horas durante 20 dias. 

O animal ficou internado por uma semana e quando apresentou melhoras de 

sinais clínicos de apatia e anorexia— também quando as enzimas renais reduziram — 

ele foi enviado para casa. Uma semana após esse período o animal veio a óbito. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A insuficiência renal ocorre quando aproximadamente 75% dos néfrons de ambos 

os rins não funcionam adequadamente (NELSON; COUTO, 2001). 

A etiologia da IRC pode ser congênita, familiar ou adquirida (LUSTOZA, KOGIKA, 

2003). 

Os sinais clínicos iniciais e evolutivos podem variar dependendo da natureza, 

gravidade, duração, velocidade da progressão, presença de outra patologia não 

relacionada, idade, espécie e administração concomitante de medicamentos. A anorexia 

é geralmente a primeira anormalidade observada pelos proprietários (POLZIN et al., 

1997). A poliúria e a polidipsia compensatória são os principais sinais clínicos 

observados nos cães. 
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O animal apresentava também anorexia, sangramento nasal, espirro, e uma 

massa firme na região dorsal do crânio (osso frontal), devido ao mastocitoma. O 

mastocitoma é um tipo de neoplasia que pode ter características hemorrágicas. 

Mastocitoma é a neoplasia cutânea mais frequente em cães, compreende 7 a 

21% dos tumores cutâneos caninos e 11 a 27% das neoplasias malignas. Ocorre 

principalmente em cães com idade média de 8-9 anos, e não existe aparente predileção 

por sexo (SCOTT et al., 1996). O animal do presente relato era um animal idoso, com 16 

anos de idade.  

Microscopicamente, foram observadas células características de mastocitoma, 

com células com pleomorfismo acentuado,relação núcleo-citoplasma alta, anisocitose, 

anisocariose, cromatina condensada e nucléolos evidentes. 

Como parte do protocolo de controle de dor, foi indicado o uso de meloxicam — 

um anti-inflamatório não esteroidal (AINEs), que pertence à classe do ácido enólico com 

propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. Seu mecanismo de ação é a 

inibição da síntese de prostaglandina por meio da redução da atividade enzimática 

cicloxigenase, o que acarreta a diminuição da formação de precursores de 

prostaglandinas, reduzindo a inflamação. O meloxicam é indicado para o alívio dos 

sintomas e dos sinais de osteoartrite, artrite reumatoide. 

Os AINEs também podem induzir uma variedade de alterações deletérias na 

função renal, especialmente naqueles pacientes que já têm a perfusão sanguínea renal 

diminuída e nos que fazem uso prolongado dessas drogas, tornando o rim o segundo 

órgão mais afetado pelos efeitos adversos desses fármacos. 

Também foi recomendado o uso de prednisolona, um anti-inflamatório esteroidal. 

A Prednisolona é um glicocorticoide que apresenta maior potência anti-inflamatória (de 3 

a 5 vezes mais potente do que o cortisol) e menor efeito mineralocorticoide (50% menos 

atividade mineralocorticoide do que o cortisol), o que resulta em menor retenção de 

sódio e água pelo organismo do animal, minimizando o risco de efeitos colaterais, como 

edema e hipertensão, comuns em terapias com esteroides. 

A endocardiose de mitral é um processo degenerativo crônico progressivo das 

válvulas do coração que acomete especialmente os cães (ALBARELLO etal., 2012). A 

sua prevalência tem sido associada a parâmetros como idade, sexo e raça, afetando 

especialmente animais adultos de raças de pequeno porte (CARNEIRO, 2011). 
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Essa cardiopatia é uma afecção considerada comum nos cães, atingindo grande 

porcentagem da população geriátrica canina com altos índices de morbidade e 

mortalidade (FRANCO, 2009). 

Inicialmente, o animal apresenta sopro sistólico apical esquerdo, tosse por 

compressão do brônquio esquerdo, seguido de cardiomegalia atrial esquerda. No 

estágio mais avançado, há sinais de insuficiência congestiva esquerda, dispneia e 

síncopes. Podem ocorrer ascite e congestão hepática em casos de insuficiências na 

tricúspide ou hipertensão pulmonar (MORAILLON et al., 2013). 

A ceratoconjuntivite seca (CCS), xeroftalmia ou olho seco é uma enfermidade 

comum em pequenos animais, principalmente em cães. A incidência de CCS em cães é 

de aproximadamente 1% acometendo com maior frequência as raças Shihtzu, Lhasa 

Apso, Pequinês, Buldog Inglês, Yorkshire Terrier, Pug, Cocker Spaniel Americano, West 

Highland White Terrier e Schnauzer miniatura. Caracteriza-se pela diminuição da porção 

aquosa da lágrima, resultando em ressecamento e inflamação da córnea e da 

conjuntiva, desconforto ocular e diminuição da acuidade visual (DEFANTE JUNIOR, 

2006; PIGATTO et al., 2009). 

Os sinais clínicos são dependentes de fatores como: situação unilateral ou 

bilateral, aguda ou crônica, temporária ou permanente. A maioria dos cães com CCS 

apresenta antecedentes de ceratoconjuntivite crônica, recorrente e inespecífica. A 

característica da enfermidade é a presença de secreção mucosa que faz com que os 

olhos aparentem uma conjuntivite bacteriana, que é a causa de subdiagnóstico 

(FERRERA, 2008). 

Foi recomendado, para o tratamento tobramicina, um antibiótico para infecções 

externas dos olhos causadas por bactérias e lacri que é um lubrificante ocular. 

O fígado é a maior glândula isolada do corpo, e corresponde a 2-5% do peso 

corporal no organismo (LOPES et al., 2007). 

Segundo Tilleyet al. (2003), os sinais clínicos de insuficiência hepática são: 

anorexia, letargia, perda de peso, opacidade da córnea, vômito, diarreia, poliúria ou 

polidipsia, ascite e icterícia. 

No exame clinico, também foi observada doença periodontal grave. Com o passar 

dos anos, o animal vai envelhecendo e isso pode causar a doença periodontal. A 

doença periodontal acomete o tecido de suporte do dente e do periodonto. Esse inclui o 

tecido gengival, o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar, ou seja, inclui as 
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gengivites e periodontites (DILLON, 1984; PENMAN & HARVEY, 1993; GIOSO, 1993; 

HARVEY & EMILY, 1993). 

As bactérias predominantes na placa bacteriana e nos sulcos gengivais são 

aeróbias e Gram positivas. A inflamação instalada e a contínua proliferação bacteriana 

podem acarretar retração ou hiperplasia gengival, formando, assim, cavidades gengivais 

que favorecem ainda mais o acúmulo de bactérias, passando então a predominar as 

bactérias anaeróbias, geralmente Gram negativas (HARVEY & EMILY, 1993). 

A identificação clínica da doença periodontal grave ocorre por meio de sinais 

clínicos como halitose intensa, salivação espessa, sangramento oral, mobilidade dental, 

cálculo e gengivite, dando suporte para que o clínico veterinário decida encaminhar o 

paciente para o tratamento adequado junto a um médico veterinário especializado 

(GIOSO, 2003). 

Hamlin (1990), ao abordar as doenças pulmonares e cardiovasculares em cães 

idosos, refere-se ao fato de que bactérias comumente observadas nas doenças 

periodontais, presentes na maioria dos cães idosos, podem ser as principais causadoras 

dessas lesões. 

Doenças perirrenais em pequenos animais são relativamente incomuns. Entre 

elas, os pseudocistos perirrenais são caracterizados como acúmulo de variadas 

quantidades de fluido, dentro de sacos fibrosos e em volta de um ou ambos os rins, 

estando frequentemente fixos ao hilo ou aos polos renais. O termo pseudocisto é 

utilizado para essa afecção pelo fato de ela não possuir camada epitelial, ao passo que 

os cistos renais a possuem. Cistos renais são de origem tubular, podendo envolver a 

cápsula glomerular ou qualquer porção dos túbulos renais. Já os pseudocistos ocorrem 

externamente ao parênquima renal, entre o parênquima e a cápsula renal, ou entre o 

parênquima renal e o retroperitônio (FERREIRA, 2008). 

Os sinais associados aos cistos renais são distensão abdominal, em decorrência 

do aumento de volume renal,depressão, anorexia, emese, polidipsia, poliúria e perda de 

peso em decorrência de insuficiência renal. Grandes cistos, isolados ou múltiplos, 

podem ser identificados no parênquima renal por meio de urografia excretora ou de 

ultrassonografia. A moléstia policística pode ser unilateral e a remoção do rim afetado 

pode ser aconselhada em decorrência de sua predisposição à infecção (CHRISTIE E 

BJORLING, 2007; Beck et al. (2000); Pigatto et al., 2011). 

O animal estava em tratamento prévio com Nutralife, que é uma suplementação 

indicada para estado nutricional inadequado e que auxilia no estado nutricional e no 
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estímulo do apetite. Foram recomendados o suplemento vitamínico eritrós e Nutralife, 

pois o referido animal, além de ser idoso, apresentava vômito e não se alimentava. 

Foram prescritos, ainda, o antibiótico metronidazol e a cefalexina, a qual é 

indicada para controle das infecções do trato respiratório, pele, ossos, aparelho 

geniturinário e infecções do aparelho digestivo (inclusive dentárias). A cefalexina é uma 

cefalosporina de primeira geração, desenvolve sua ação preferencialmente sobre 

bactérias Gram-positivas e com muito menos frequência sobre bactérias Gram-

negativas. O omeprazol foi indicado para tratar as úlceras gástrica. A cerenia foi 

indicada para tratar o vômito do animal. Por fim, foram também sugeridos 

osprobióticoscuja função é auxiliar a colonização de bactérias benéficas, melhorando a 

absorção de nutrientes e auxiliando na síntese de vitaminas e proteínas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que as comorbidades que o animal apresentava relacionavam-se a 

doenças crônicas cardiovasculares e nefropáticas. Além disso, o mastocitoma, com 

acometimento do osso frontal, causou complicações graves ao cão e fez com que se 

manifestassem problemas no tecido ósseo e no trato respiratório. Devido às alterações 

graves nos resultados dos exames eà idade avançada do animal, chegou-se ao 

prognóstico reservado.  
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OCORRÊNCIA DE INDICADORES DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICA EM QUEIJOS 
TIPO MINAS FRESCAL COMERCIALIZADOS NA ZONA DA MATA MINEIRA 

Acadêmicos: Alice Lima Martins e Alice Moreira da Silva  
Orientadora: Orientador: Prof. D. Sc.Leandro Silva Araújo. 
RESUMO 
O queijo Minas Frescal,é fabricado industrialmente a partir do leite pasteurizado e se 
enquadra comoo derivado do leite mais consumido no país. A contaminação de micro-
organismos nos alimentos é de extrema relevância, além de causar grandes perdas 
econômicas na indústria, traz principalmente riscos à saúde pública, pois assume os 
riscos de levar à população doenças transmitidas por alimentos. Os micro-organismos 
são utilizados como indicadores higiênico-sanitários dos alimentos, podendo assim 
avaliar a qualidade microbiológica e retratar a provável presença de patógenos. Como 
objetivo de avaliar a ocorrência de micro-organismos indicadores de contaminação 
(coliformes) no queijo tipo Minas Frescal comercializado na região da Zona da Mata 
Mineira, foram analisadas oito amostras de queijo, coletadas aleatoriamente em 
diferentes comércios, sendo provenientes de  estabelecimentos com fiscalização federal 
(SIF) e municipal (SIM)na região da Zona da Mata Mineira, no período de abril e maio de 
2019.Todas as amostras avaliadas foram positivas na etapa presuntiva (100%), para 
presença de coliformes a 35°Ce somente uma (12,5%), foi positiva na etapa 
confirmatória para coliformes a 45°C, utilizando-se a técnica de NMP/g para 
representação dos resultados.De acordo com os resultados obtidos no presente 
trabalho, conclui-se que as amostras apresentavam indicadores de falhas higiênicas, 
sendo necessárias melhorias no controle e fiscalização da produçãopara garantir a 
segurança e a inocuidade dos queijos. 
 

Palavras-chave: análise microbiológica; Boas Práticas de Fabricação; coliformes; 
contaminação.  

Linha de Pesquisa:Patologia, Parasitologia e Microbiologia Veterinária - Controle da 
Qualidade de Produtos de Origem Animal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O queijo é o derivado do leite mais consumido no país (FEITOSAet al, 2003; 

ROCHA,BURITI e SAAD,2006). O tipo Minas Frescal,é fabricado industrialmente a partir 

do leite pasteurizado (ALEXANDRE, SILVA, SOUZA E SANTOS,2002). Esse produto 

possui grande apreciação pelos consumidores, pois demonstra grande valor nutricional 

e boa palatabilidade, o que lhe confere aprovação pelos mais exigentes paladares 

(ARAÚJO et al, 2001).  

Na produção de queijos ocorre modificação da microbiota bacteriana do leite, de 

modo a impedir, até um certo ponto, o crescimento de agentes patogênicos que podem 

levar a doenças (ALMEIDA E FRANCO, 2003). No entanto, sua produção possui 
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diversos pontos críticos que podem contribuir para sua contaminação (ROSA, PORTO E 

SPOTO, 2005). 

A contaminação de micro-organismos nos alimentos é de extrema relevância, 

uma vez que além de causar grandes perdas econômicas nas indústrias, traz 

principalmente riscos à saúde pública, pois pode veicular agentes causadores de 

doenças transmitidas por alimentos (FEITOSA et al, 2003). Portanto, é necessário 

sempre levar em consideração todas as etapas de produção dos alimentos, desde a 

qualidade da matéria-prima, das condições higiênico-sanitárias das indústrias até o 

consumidor final (ROSA, PORTO E SPOTO, 2005; DIAS et al, 2008). 

Osmicro-organismos são utilizados como indicadoreshigiênico-sanitários dos 

alimentos, podendo assim, avaliar a qualidade microbiológica e retratar a provável 

presença de alguns patógenos (CARDOSO E ARAÚJO, 2004). Entre os micro-

organismos que podem levar a processos infecciosos ao consumidor, e que indicam 

uma baixa qualidade higiênico-sanitária do alimento, os mais citados são os que 

pertencem à família Enterobacteriaceae(SILVA, JUNQUEIRA e SILVEIRA, 2001; 

HOFFMANN et al, 2004).  

A precariedade higiênico-sanitária da cadeia produtiva e da comercialização de 

queijo tipo Minas Frescal,aliadas a tradicionalidade do produto na culinária mineira, 

motivou este estudo. Portanto, o objetivodo presente trabalho foi avaliar a ocorrência de 

micro-organismos indicadores de contaminação (coliformes) nesse tipo de queijo, 

comercializado na região da Zona da Mata Mineira. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 QUEIJO MINAS FRESCAL 

O queijo é composto por proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais, cálcio, 

fósforo e vitaminas,portanto, considerado um alimento de alto valor 

nutritivo(PERRY,2004).Sendo definido como um queijo fresco produzido através da 

coagulação enzimática do leite pasteurizado,utilizando-se coalho e/ou outras enzimas 

coagulantes, podendo ou não ser complementado pela ação de bactérias lácticas 

apropriadas, obtendo-se uma massa coagulada, dessorada, salgada, não prensada e 

não maturada (Brasil, 2017). 
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No Brasil, o mercado de queijos tem crescido significativamente nos últimos anos, 

atraindo o interesse de empresas internacionais, que enxergam no país uma 

oportunidade de crescimento. Esse crescimento tem relação direta com o aumento do 

consumo fora de casa, assim como da renda populacional e crescimento da população 

(ABIQ, 2014). 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (ABIQ), a produção no 

Brasil em 2010 chegou a 745 mil toneladas, levando o país a ocupar o sexto lugar de 

maior produtor mundial, comprovando sua importância socioeconômica (ABIQ, 2011).   

Estima-se que o consumo médio per capita de queijos no Brasil seja de cerca de 

5,1 quilos por ano, ficando atrás de países como a Argentina, França e Itália. Tendo-se 

observado um crescimento no consumo per capita de 76,0% entre 2005 e 2013, 

alcançando em 2030 o consumo per capita de 11 quilos (ABIQ, 2014). 

A fabricação do queijo Minas Frescal é baseada em técnicas de imigrantes 

dinamarqueses e holandeses, repassadas de geração em geração, sendo bastante 

difundida no Estado de Minas Gerais quando comparada com a produção de outros 

tipos de queijo. Essa popularidade é justificada pelos hábitos da região, além de baixo 

custo, facilidade de produção e retorno rápido do investimento (VINHA,PINTO, SOUZA 

E CHAVES,2010). 

O leite é a principal matéria-prima para a produção de queijos (VIEIRA, 

LEDESMA, ROSA e HASSEGAWA, 2008; MELO, ALVES e COSTA, 2009), portanto, é 

de extrema importância a qualidade desseproduto. Segundo a Embrapa Gado de Leite, 

o Brasil é o quarto maior produtor do mundo, com uma produção de 34,23 milhões 

toneladas, sendo o estado de Minas Gerais o maior produtor com quase 9 bilhões de 

litros por ano, o que equivale a 27% do total nacional (EMBRAPA, 2018). É um produto 

composto por gorduras, proteínas, vitaminas e sais minerais (BRASIL, 2014), muito 

utilizado para preparações de diversos derivados como queijos, manteiga, requeijão 

dentre outros. Portanto, cuidados higiênico-sanitários devem ser tomados desde a 

ordenha das vacas até o produto final, pois propriedades físico-químicas do leite 

oferecem excelente substrato para o crescimento de micro-organismos, que resulta em 

uma pior qualidade do produto final (ALBUQUERQUE E RODRIGUES, 2008).  

2.2. QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO QUEIJO MINAS 

FRESCAL 
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O queijo Minas Frescal é processado em temperaturas que variam entre 32 a 

35°C, caracterizado por ser fresco, de coloração branca, consistência mole, com alto 

teor de umidade, de sabor suave ou levemente ácido, não submetido a 

maturação(VISOTTO, OLIVEIRA, PRADO E BERGAMINI,2011), baixo pH (5,1 – 5,6) e 

6% de cloreto de sódio (NaCl) (CAMPOS et al, 2006). De acordo com Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade de Produtos Lácteos, esse tipo se enquadra nos de 

muito alta umidade (>55%) com 17% a 19% de gordura (BRASIL, 1997), apresentando 

vida curta de prateleira mesmo sob refrigeração, propenso a ocorrência de fenômenos 

bioquímicos e microbiológicos que comprometem a qualidade, rendimento e a 

durabilidade (CARVALHO, VIOTTOE KUAYE, 2007).  

A qualidade do queijo depende basicamente da qualidade do leite utilizado em 

sua fabricação (PEREIRA,LIMA E SANTANA, 2006). Para aferição mais precisa da 

qualidade dessa matéria-prima, são feitos alguns testestais comoteste de acidez, 

crioscopia, contagem de células somáticas, redutase, estabilidade ao alizarol, 

peroxidase e fosfatase (BRAGANÇA E SOUZA, 2001). 

Diferentes estudos revelam que o queijo Minas Frescal é altamente contaminado. 

A presença de coliformes em queijosvem se tornando um fator preocupante devido ao 

risco com surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) (ALMEIDA E FRANCO, 

2003). Sendo que os coliformes são frequentemente utilizados como indicadores 

higiênico-sanitários dos alimentos (RODRIGUES et al, 2003). 

Nas últimas décadas, surgiu um crescente interesse em identificar e preveniras 

causas de doenças do ser humano, principalmentegastroenterites e enterotoxemias. A 

partir de pesquisas realizadas a respeito, concluiu-se que a maioria dos casos de 

intoxicação, infecção e toxinfecção alimentar ao homem é causada por bactérias 

patogênicas como Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, 

Escherichia spp. eShigella spp. (FRANCO ELANDGRAF, 2005). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)define os valores limites para 

cada micro-organismo em diferentes classes de alimentos. Para a determinação em 

queijo Minas Frescal de contaminação por coliformes a 45°C o limite estabelecido pela 

legislação vigente é ≤ 5,0 x 10² NMP/g, sendo que valores acima deste tornamo produto 

impróprio para consumo (BRASIL, 2001). E, apesar da Resolução RDC n°12 não 
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apresentar limite estabelecido para presença de coliformes a 35 °C, a Portaria n°146 

estabelece o limite de 1,0 x 103 UFC/g (BRASIL, 1996). 

2.3. DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTA) 

 Segundo o Ministério da Saúde, as DTA são definidas como síndromes causadas 

pela ingestão de alimentos ou água contaminados por micro-organismos, toxinas, 

defensivos agrícolas, produtos químicos ou metais pesados (BRASIL, 2010). As DTA 

são responsáveis por graves problemas na saúde pública e perdas econômicas, com 

mais de 250 tipos descritos, muitos causados por micro-organismos patogênicos (SILVA 

JÚNIOR, 2014). Vem sendo um frequente problema da saúde pública na atualidade, 

fazendo-se necessária e importante, a procura de táticas para redução desse tipo de 

enfermidade(WELKEN et al, 2010). 

Para ser considerado surto de DTA, é necessário que ocorra casos clínicos de 

gastroenterites e/ou de alergias em um número maior que o normal para o local, sendo 

a ingestão de alimentos uma fonte comum de contaminação. É preciso que ocorra dois 

ou mais casos de doença comum ou apenas um caso de doença rara para ser 

considerada uma DTA (SILVA JÚNIOR, 2014). 

 Entre os anos de 2000 a 2017 foram relatados cerca de 12.660 surtos de DTA, 

com um total de 239.164 doentes e 186 óbitos, tendo como agentes etiológicos mais 

frequentes Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus,Coliformes,Bacilluscereus,Shigella, rotavírus e Clostridium perfringes, sendo que 

3,24% do total foi devido ao consumo de leite e derivados(BRASIL, 2018). 

 Os principais locais de ocorrências de surtos de DTA são respectivamente 

domicílios, restaurantes/padarias e creche/escola (BRASIL, 2018). Gestantes, recém-

nascidos, crianças, idosos e imunossuprimidos formam o grupo de risco para essas 

enfermidades (LITTLE, AMAR, AWOFISAYO E GRANT, 2012). 

 O risco de surtos de DTA em humanos cresce proporcionalmente em relação ao 

aumento da demanda pelo consumo de alimentos de origem animal (CASTAGNA, 

SCHWARZ, CANAL E CARDOSO, 2004), já que mesmo com os avanços tecnológicos, 

esses alimentos são susceptíveis a elevada contaminação microbiana (CARVALHO E 

CORTEZ, 2005; COREIA, 2008). 
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 O consumo de alimentos contaminados está associado ao hábito cultural da 

população brasileira em acreditar que produtos de origem informal são mais “saudáveis” 

que aqueles submetidos aos processos industriais e à inspeção, o que eleva o número 

de DTA (VISOTTO,OLIVEIRA, PRADOEBERGAMINI,2011). Acredita-se que a 

incidência de DTA seja bem expressiva mesmo em países desenvolvidos, apesar dos 

avanços tecnológicos na cadeia produtiva e controle de qualidade dos alimentos, no 

entanto, não é estatisticamente comprovado (FRANCOE LANDGRAF, 2005). 

 No Brasil, grande parte da proteína de origem animal consumida pela população, 

vem do leite e seus derivados, como também de carnes e ovos, desses derivados, o 

queijo é o mais consumido (MELO, ALVESE COSTA, 2009). Dentre os tipos,o Minas 

Frescal por ser altamente perecível, torna-se particularmente susceptível a carrear 

patógenos causando patologias aos consumidores (SALOTTI et al, 2006). 

 A contaminação dos produtos reduz consideravelmente com o uso de 

equipamentos de proteção individual, já que o manipulador é o principal meio de 

contaminação dos alimentos, se fazendo necessária uma atenção particular ao indivíduo 

(SILVA JÚNIOR, 2014). 

2.3. INDICADORES DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICA 

Alguns micro-organismos podem ser utilizados como parâmetro de qualidade 

microbiológica de alimentos, sendo conhecidos por micro-organismos indicadores. 

Esses podemser qualquer grupo de micro-organismo, cuja presença ou ausência 

fornece informações do passado da amostra (FORSYTHE, 2002), como possível 

contaminação fecal, presença de patógenos e degradação do alimento, o que pode 

indicar condições higiênicas precárias em toda cadeia produtiva do alimento (FRANCO, 

2005). 

Para serem considerados micro-organismos indicadores, esses devem ser de 

fácil detecção, quantificação e não devem fazer parte ou estar em quantidade mínima na 

microbiota normal do alimento e deve haver técnicas simples e rápidas para sua 

identificação (DOYLE, BEUCHAT E MONTIVILLE, 1997). 

Vários métodos podem ser utilizados pra se fazer análise microbiológica, 

recomendando sempre o uso daqueles aprovados por órgãos reguladores, podendo ser 

rápidos ou convencionais. A análise microbiológica pode ser quantitativa ou qualitativa e 
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é o tipo de alimento a ser analisado que indicará o método a ser utilizado e o motivo, 

sendo que a suspeita do micro-organismo estar causando alguma doença, também 

pode ser levada em consideração na escolha do método.Os métodos rápidos servem 

apenas para controle, já que em casode resultados positivos deverá ser feito 

umconfirmatório por métodos convencionais, esses são por contagem em placas e por 

número mais provável (NMP)(FERREIRA, LIMA E COELHO, 2014). 

2.4 MICROBRIOLOGIA DOS CONTAMINANTES 

Os coliformes a 35 e a 45 °C comumente podem ser encontrados em alimentos 

industrializados, estando relacionado com a contaminação da matéria-prima, má 

higienização dos equipamentos e dos manipuladores (RITTER, SANTOS E 

BERGMANN, 2001), o que indica falhas higiênicas e sanitárias durante o 

processamento (FERREIRA et al, 2011). 

2.4.1. COLIFORMES A 35 °C 

Os micro-organismos pertencentes a este grupo são apontados como os 

principais contaminantes de queijos, causandofermentações anormais e estufamento,  o 

que acelera a deterioraçãodos produtos. O grupo é formado por todosbacilos Gram 

negativos, aeróbios e anaeróbios facultativos, não formadores de esporos que são 

capazes de fermentar a lactose, em meios líquidos ou sólidos, com produção de gásem 

24-48 horas a 35º C (PINTO, SOUZA, SALING E MOURA, 2011). 

Portanto, a presença de tais micro-organismos sugerea precariedade de boas 

práticas de fabricação, sendo sinal de provável presença de outras bactérias mais 

patogênicas e difícil detecção, levando risco para saúde dos consumidores (NOVAK E 

ALMEIDA, 2002). 

2.4.2. COLIFORMES A 45 °C 

Este subgrupo do grupo coliforme, também conhecido como coliformes fecais, 

temEscherichia colicomo sua representante mais importante. Por ser unicamente de 

origem fecal é o principal indicativo desse tipo de contaminação (LE CLERC, MOSSEL, 

EDBERG E STRUIJK, 2001; ROMPRÉ et al, 2002). 

Essas bactérias apresentam capacidade de fermentação da lactose e do manitol, 

produzindo ácido e gás a 45ºC em 24 horas, incapaz de hidrolisar a ureia, negativa para 

oxidase, produzem indol,com atividade das enzimas ß galactosidase e ß 
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glucoronidase(LE CLERC, MOSSEL, EDBERG E STRUIJK, 2001; ROMPRÉ et al, 2002) 

e indicam com maior confiabilidade a presença de outrosenteropatógenos (NOVAK E 

ALMEIDA, 2002). 

2.4.3.ESCHERICHIA COLI 

E. coli é um micro-organismo pertencente ao grupo de coliformes a 45 °C, devido 

a isso, é um indicador de condições higiênico-sanitárias precárias na produção de 

alimentos (LANGRAF,2008). Encontra-se no intestino humano, de animais e em 

locaiscom presença de fezes. Também estando presente em queijos frescos, tendo 

cepas patogênicas associadas a surtos de doenças transmitidas por alimentos 

(FERNANDES, ANDREATTAE OLIVEIRA,2006; WILLIAMS E WITHERS, 2010).  

Caracterizada por células em formato de bastonetes, com tamanho de 1,1 a 

1,5µm por 2,0 a 6,0µm, apresentando flagelos peritríquios, portanto, móveis. Capazes 

de fermentar a lactose produzindo gás em 24 horas e com temperatura de 44,5 °C a 

45°C (JAY, 2005). 

 E. colipode se dividir em dois grandes grupos, o primeiro composto por cepas que 

habitam nosso intestino sem causar doença, sendo chamado de E. coli comensal e 

outro composto por cepas patogênicas que causam vários tipos de infecções 

(TRABULSI, ALTERTHUM, GOMPERTZ ECANDEIAS, 2005). É importante ressaltar 

que as E. coli comensais podem se tornar virulentas após adquirirem fatores de 

virulência (KAPER, NATAROEMOBBLEY, 2004). E tem se demonstrado a possibilidade 

desses fatores serem transferidos horizontalmente entre as diferentes cepas, através 

dos plasmídeos e bacteriófagos, uma vez que os genes de virulência estão presentes 

nesses e no cromossomo bacteriano (CARDOSO, 2009). 

 A patogenicidade das diferentes classes de E. coli tem relação direta com o 

acúmulo de fatores de virulência, servindo assim para distinguir cepas patogênicas de 

não patogênicas (BRITO, TAGLIARIEPIFFER2001).  

2.5.2SALMONELLA SPP. 

Salmonella spp. é um dos micro-organismos mais relacionados a casos de 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) (RODRIGUES, 2016), são bactérias 

responsáveis por casos de infecções alimentares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), 

sendo frequentemente presente nos intestinos de animais domésticos e silvestres, 
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principalmente em aves e répteis, sua disseminação se dá por alimentos e água 

(FEITOSA et al, 2003). 

As salmonelas são espécies especificas, separadas em três grupos de acordo 

com seu hospedeiro e manifestações clínicas: S. Typhi  e S. Paratyphique são 

adaptadas ao homem;S. Dublin, S. Choleraesuis, S. Pullorum, e  S. Gallinarum, que 

respectivamente afetam bovinos, suínos e aves, dentre  outras;  e, S. Typhimurium e S. 

Enteritidisque afetam homens e animais de diferentes espécies (JAY, 2005). 

Em relação a presença da Salmonella no queijo, sabe-se que sua viabilidade 

permanece por um tempo prolongado(BORGES, BRANDÃO e PINHEIRO, 1990; MODI, 

HIRVI, HILL E GRIFFITHS, 2001), o que enfatiza a necessidade do controledesse 

patógeno no produto, uma vez que a RDC n°12determina que essa bactéria não esteja 

presente nos alimentos (BRASIL, 2001). 

 

2.5.3YERSINIA SPP. 

Yersinia é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, que se 

multiplica em temperaturas de 0 a 44 °C, tratando-se de um psicrotrófico, que apresenta 

temperatura ótima de crescimento entre 25 a 28 °C. É um bacilo Gram-negativo, com 

0,5 x 0,8 µm de largura por 1 x 3 µm de comprimento. Resiste ao congelamento,porém é 

destruída durante a pasteurização (HOLT et al, 1994; BOCHEMÜHL E WONG, 2003). 

Yersinia possui três espécies diferentes, Y. pestis,Y. pseudotuberculosis e que 

mais acomete humanos aY. enterocolitica(SULAKVELIDZE, 2000; ROBINS-BROWNE, 

2001; BOCKEMÜHL E WONG, 2003), sendo que as duas últimas são contraídas pelo 

consumo de água e alimentos contaminados. Apresenta preferência por infectar tecidos 

linfoides e resistência a resposta imune inata do hospedeiro(SALYERS E WHITT, 2002; 

CARNIEL, 2003. 

3.MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 COLETA DE AMOSTRAS 

Foramanalisadasoito amostras de queijo tipo Minas Frescal, coletadas 

aleatoriamente de diferentes comércios, sendo provenientes de estabelecimentos com 

fiscalização federal (SIF) e municipal (SIM)na região da Mata Mineira, no período de 

abril e maio de 2019. As amostras foram identificadas, pesadas na embalagem 
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comercial original do próprio local de venda, acondicionadas em caixas isotérmicas 

contendo gelo e transportadas, em seguida, até o Laboratório de Microbiologia 

Veterinária do Hospital Escola da Faculdade Vértice (Univértix) de Matipó, MG, para 

análise imediata. Uma faca de aço inoxidável esterilizada foi usada para abrir uma fenda 

na amostra de cada queijo, onde foi tirada com um auxílio de um estilete, previamente 

flambado. 

3.2 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS  

As análises microbiológicas utilizaram alíquotas de 25±0,2g diluídas em solução 

salina peptonada 0,1% (1,0 L de água destilada, 8,5 g de NaCl, 1,0 g de Peptona) até a 

obtenção de soluções 10-1 a 10-3. Para isto, foramretiradas alíquotas da amostra e 

pesadas em balança de precisão dentro de sacos previamente autoclavados. A alíquota 

foi então adicionada de 225mL de salina peptonada estéril e posteriormente 

homogeinizada por dois minutos. Em seguida foram realizadas as diluições seriadas em 

tubos de ensaio contendo 9 mL de salina peptonada até a diluição de 10-3. 

3.3 TESTE PARA COLIFORMES TOTAIS 

O teste presuntivo foi realizado em série de três tubos, ou seja, tubos de Durhan 

adaptados contendo caldo Lauril Sulfato Triptose (LST), foraminoculados com cada uma 

das diluições (10-1 a 10-3), numa proporção de 1:9e incubados a 35°C por um período de 

48 horas. Após este tempo, os tubos com presença de gás foram considerados 

positivos. 

As amostras positivas, foram transferidas com auxílio de uma pipeta de precisão 

também na proporção de 1:9 para tubos de Durhan adaptados contendo caldo Verde 

Brilhante (VB) 2% e incubados em estufa por 48 horas a 35°Cpara etapa confirmatória. 

 

3.4 TESTE PARA COLIFORMES A 45ºC 

Para a determinação de coliformes a 45ºC, foram utilizadas as amostras que se 

apresentaram positivas no teste presuntivo em caldo LST. Com auxílio de uma pipeta de 

precisão,foram inoculados em uma proporção de 1:9em tubos de Durhan adaptados 

contendo caldo Escherichia coli (EC) e incubados em estufa a 45°C por48 horas. 

 

3.5 TESTE PARA PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI 

As amostras que demonstraram positivas no caldo EC, foram plaqueadas em 

meio Eosina Azul de Metileno (EMB), e incubadas por 48 horas a 35°C, onde as 
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colônias presentes de E. coli, possuem coloração preto azulado com reflexos verdes 

metálicos e de grande dimensão. 

 

3.7 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AMOSTAS 

A avaliação quantitativa para presença de coliformes foi realizada através da 

comparação com valores disponibilizados para avaliação do Número Mais Provável 

(NMP/g ou mL) (ANEXO 1). A presença de coliformes a 35°Ce a 45°C foi avaliada de 

forma descritiva e os dados tabulados em Microsoft excel 2019. 

4 .RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das oito amostras avaliadas, 100% foram positivas na etapa presuntiva, para 

presença de coliformes a 35 °C (FIGURA 1).Na etapa confirmatória para coliformes a 35 

°C as oito amostras (100%) se apresentaram positivas e somente uma (12,5%) foi 

positiva na etapa confirmatória para coliformes a 45°C, utilizando-se a técnica de NMP/g 

para representação dos resultados. Essa única amostra foi inoculada em ágar EMB para 

confirmação da presença de E. Coli, porém não apresentou morfologia característica. 

Estes resultados estão na Tabela 1.  

A legislação RDC nº 12, de 2 janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) não traz limites 

estabelecidos para coliformes a 35°C, porém a Portaria 146 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, estipula valores recomendados de coliformes totaisde até 1,0 

x 103 UFC/g (BRASIL, 1996). 

Apesar da técnica adotada no presente trabalho ter sido a de tubos múltiplos, 

sendo portanto o resultado expresso em NMP/g (Número mais provável por grama), o 

valor obtido é uma aproximação estatística do valor real obtido em contagem, expresso 

em UFC/g (Unidades formadoras de colônia por grama), duas (25%) amostras (A e H) 

apresentaram-se acima do valor padrão de qualidade estabelecido pela Portaria 146 de 

1996, porém estão dentro dos parâmetros definidos pela RDC n° 12 de 2001. 
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Figura 1: Produção de gás em caldo LST (A), EC (B) e VB (C), que foram consideradas 
positivas. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Tabela 1: Resultados obtidos nas avaliações presuntivas e confirmatórias de coliformes 
a 35° C e a 45°C, e crescimento em ágar EMB 

Amostra 

Teste 
presuntivo 

(LST) 

NMP/g 
Coliformes 

a 35 °C 

NMP/g 

Coliformes  

a 45 °C 

Crescimento em  

Ágar EMB  

A Presente 1.100 < 3 NA 

B Presente 15 < 3 NA 

C Presente 20 < 3 NA 

D Presente 75 < 3 NA 

E Presente 6,1 < 3 NA 

F Presente 15 6,2 
Morfologia não tipica de E. 

Coli 

G Presente 15 < 3 NA 

H Presente 1.100 < 3 NA 

          

NA: não se aplica.Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Em relação aos coliformes a 45 °C, a legislação RDC n° 12 estabelece o limite de 

5,0 x 102 NMP/g assim como a Portaria 146 de 1996 de 5,0 x 102 UFC/g. 

  C 
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Portanto,mesmo a amostra F se apresentando positiva para coliformes a 45°C, ainda se 

encontra dentro dos limites estabelecidos. 

O estudo de Ferreira et al (2011), realizado em Uberlândia-MG se assemelha a 

este estudo, uma vez que das 20 amostras de queijos provenientes de produção 

artesanalanalisadas, 70% (14) foram positivas para coliformes a 35 °C, sendo que a 

presença desses micro-organismos nos alimentosé indicativo de falta de higiene na 

produção (SOUZA et al, 2017). 

Como apenas 12,5% das amostras analisadas foram positivas para coliformes a 

45 °C,esse trabalho difere do estudo realizado por Pinto, Souza, Saling e Moura (2006), 

que avaliaram 40 amostras de queijo Minas Frescal, sendo 20 de estabelecimentos 

inspecionados e 20 de produção artesanal, no município de Santa Helena (PR), onde 

encontraram coliformes a 45°C em 100% das amostras. O presente trabalho também se 

mostrou diferente do estudo de Ferreira et al (2011), onde das 20 amostras analisadas, 

80% (16) se apresentaram positivas para a presença de coliformes a 45 °C. 

 Esta diferença significativa pode ser justificada pelo fato da maior quantidade de 

amostras avaliadas por esses autores, serem oriundas de produção artesanal, onde as 

condições higiênico-sanitárias das matérias primas e do processamento são precárias 

(FERREIRA et al, 2011), enquanto neste trabalho avaliou-se apenas amostras 

provenientes de estabelecimentos inspecionados. 

Este trabalho discorda do parecer de Passos et al (2009), onde dos 30 queijos 

inspecionadose avaliados em 86,6% (26) se apresentaram acima do valor estabelecido 

pela Portaria 146 de 1996 para coliformes a 35°C, pois no trabalho presente apenas 

25% (2) das amostras estavam acima do limite permitido. 

Apolinário, Santos e Lavorato (2014), através de um estudo realizado, avaliaram 

31 amostras de queijo Minas Frescal produzidos em laticínios do estado de Minas 

Gerais onde 77,4% (24) das amostras analisadas apresentaram-se acima dos valores 

recomendados de coliformes a 35 °C pela Portaria 146 do MAPA, que é de 1,0 x 103 

UFC/g (BRASIL, 1996), embora a técnica utilizada pelos pesquisadores seja diferente, 

este estudo se assemelha ao presente trabalho devido à alta porcentagem de amostras 

positivas para coliformes a 35°C, onde apenas 25% estavam acima do limite. 
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O estudo realizado por Salottiet al(2006) no município de Japoticabal-SP,no qual 

foram analisadas 30 amostras de queijos provenientes de estabelecimentos 

inspecionados, se difere deste trabalho, uma vez quedas amostras analisadas, 100% se 

mostraram positivas para coliformes a 45°C, sendo que 33,3% (10) estavam de acordo 

com a legislação e 67,7%  (20) se apresentavam foram dos valores permitidos.  

A contagem elevada de coliformes a 35°C juntamente com a presença de 

coliformes a 45°C indica irregularidade no processamento e nas condições higiênico-

sanitárias, o que pode significar a presença de patógenos que causam riscos à saúde 

da população (MORAISE REZENDE, 2013). Sendo que a manipulação indevida, a não 

aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) pós-pasteurização, bem como falhas 

no processo de pasteurização podem ocasionar a contaminação por coliformes a 45°C 

em queijos fabricados com leite pasteurizado (O’BRIEN, HUNT,MCSWEENEYE 

JORDAN, 2009). 

Seguir os princípios de BPF é necessário para que se possa oferecer ao 

consumidor um alimento seguro. A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle é 

um dos procedimentos para que se garanta isso, juntamente com o uso de práticas 

higiênicas e medidas sanitárias (LEVINGER, 2005). 

 Faz-se necessário um maior rigor por parte dos estabelecimentos, no momento 

da seleção da matéria prima e do processo de fabricação, dando maior atenção a etapa 

de manipulação, para garantir uma melhor qualidade ao produto final(ROCHA, BURITI E 

SAAD, 2006). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, os indicadores de 

qualidade identificados, revelam que todos os queijos estavam aptos para consumo de 

acordo com a RDC n° 12 de 2 de janeiro de 2001, já segundo a Portaria 146 de 7 de 

março de 1996, dois não se apresentavam aptos. A adoção de melhorias do controle e 

fiscalização da produção, se fazem necessárias para que se possa ofertar aos 

consumidores queijos que não ofereçam riscos à sua saúde. 
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ORQUIECTOMIA UNILATERAL EM GARANHÃO ASSOCIADA À FERTILIDADE –  
RELATO DE CASO 

 

Acadêmicos: Altamir Moreira Oliveira Neto e Sâmela Suelen Silva de Paula 
Orientadora: Profª Dra. Vanessa Lopes Dias Queiroz de Castro 
RESUMO  
Este trabalho relata um caso de um garanhão Mangalarga Marchador, seis anos de 
idade, 480 kg, diagnosticado com hérnia inguino-escrotal, apresentando 
encarceramento da porção final do jejuno no testículo direito e desencadeando a 
necessidade emergencial de orquiectomia unilateral.Após 8 meses de repouso 
reprodutivo, realizou-se um exame andrológico para avaliação do quadro seminal. Para 
a coleta do sêmen, foi utilizado vagina artificial e uma égua em cio para a monta do 
garanhão. Foi observado uma motilidade de 50%, vigor entre 2 a 3, concentração 
espermática de 1,5 x 106 espermatozoides, sendo 1 x 106 viáveis. Foram realizadas 
coletas de sêmen em dias alternados, a fim de acelerar o trânsito espermático. Depois 
de 15 dias da primeira coleta pós-cirurgia, o garanhão exibiu uma melhora no quadro 
seminal, apresentando 60% de motilidade espermática, vigor 3, concentração 
espermática de 1,8 x 106 espermatozoides e 1,2 x 106 espermatozoides viáveis. 
Observou-se, 60 dias após o início das coletas, uma estabilidade do quadro seminal 
com motilidade de 70%, vigor 4, concentração espermática de 1,9 x 106 
espermatozoides e 1,7 x 106 espermatozoides viáveis. Dessa forma, o garanhão foi 
classificado como apto à reprodução. Destarte, seis éguas foram inseminadas com 
sêmen a fresco e duas tiveram prenhez confirmada.  Em conclusão, a opção pela 
orquiectomia unilateral preservou a atividade reprodutiva do garanhão.  

 
PALAVRAS-CHAVE: fertilidade, garanhão, hérnia inguino-escrotal, orquiectomia, 
sêmen.  
LINHA DE PESQUISA: Produção e Reprodução animal - Fisiopatologia da Reprodução 
Animal. 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

De acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o Brasil 

possui atualmente cerca de 5,8 milhões de cavalos, sendo o terceiro maior rebanho de 

equinos do mundo, perdendo somente para a China e México. Esse setor movimenta 

um montante de R$ 16,5 bilhões anualmente e gera direta e indiretamente 3,2 milhões 

de empregos. A criação de equinos vem se destacando, tornando-se um negócio 

atrativo e que desperta a atenção dos admiradores do ramo com expressividade social e 

econômica dentro do complexo do agronegócio. Dentro desse complexo, vale destacar 

os cavalos da raça Mangalarga Marchador, os quais se sobressaem por serem animais 

típicos de sela, utilizados para cavalgadas e também para o uso no campo devido a seu 

desempenho (MAPA, 2013). 
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Garanhões são animais propensos a desenvolverem a hérnia inguino-escrotal, 

muito comum na raça Mangalarga Machador. Essa afecção pode se manifestar por meio 

da cólica, com dor aguda e intensa, expressando uma série de mudanças 

comportamentais no animal, por exemplo: rolar no chão, apresentar suor excessivo, 

deitar e levantar constantemente ou, até mesmo,indicar dificuldades de locomoção, 

sendo necessário um diagnóstico rápido para o devido tratamento (LIMA & CINTRA, 

2016). 

A hérnia inguino-escrotal trata-se do deslocamento da porção final do jejuno ou 

íleo através do canal inguinal, por meio do anel inguinal interno, estendendo-se até o 

escroto, consolidando em um estrangulamento. Nos equinos, a hérnia pode ocorrer ao 

nascimento ou nos primeiros anos de vida e pode desaparecer naturalmente sem 

nenhum tipo de interferência externa. Entretanto, quando esse tipo de hérnia ocorre em 

animal adulto, comumente, faz-se necessária a intervenção cirúrgica. Essa patologia 

pode ocorrer durante uma atividade física de grande esforço, durante a cópula ou em 

virtude de algum tipo de trauma (TINTO et al, 2004). 

As alças intestinais das porções do jejuno e íleo são as estruturas que compõem 

as hérnias inguino-escrotais mais comuns, podendo também ocorrer com a bexiga, 

omento e cólon (ROBINSON & CARMALAT, 2009).  

O tratamento cirúrgico é indicado quando se observam as alças intestinais no 

escroto, associado aos sinais que indicam estrangulamento do segmento herniado, para 

que o animal possa ser reabilitado, voltando as suas atividades normais 

(SCHUMACHER, 2006).  

O objetivo deste estudo foi relatar um caso comparando os parâmetros seminais 

de um garanhão da raça Mangalarga Marchador após a orquiectomia do testículo direito 

devido a uma hérnia inguino-escrotal.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A ABCCMM apontou um crescimento significativo entre os anos 2016 e 2017, 

revelando acréscimo de 10,2% no setor. Esse crescimento pode estar relacionado à 

versatilidade da raça e ao seu bom desempenho no âmbito agropecuário que, apesar da 

instabilidade econômica que o país está inserido, movimenta no mercado financeiro R$ 

16,5 bilhões por ano e gera em torno de três milhões de empregos, fato que estimula a 

continuidade dos investimentos neste setor (RICHTER, 2017).  
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A raça Mangalarga Marchador é reconhecida por sua versatilidade, destacando-

se pela sua docilidade em lidar com pessoas, força e conforto, sendo utilizada nos 

esportes equestres, além de ser destinada ao trabalho (RIBEIRO et al, 2018). Os 

valores comercias para a aquisição dessa raça variam de R$ 3.000,00 a R$ 

150.000.000,00, conforme as habilidades apresentadas. Vale ressaltar que 

esssemontante está sujeito às oscilações do mercado (MARQUEZ, 2018). 

O mercado de criação dessa raça está em total expansão, uma vez que 

uma égua adulta chega a ser vendida por mais de R$ 1,5 milhão, despertando aos 

criadores o interesse pelos potros, como forma de investimento tornando um negócio 

mais rendável e de retorno rápido (MARQUEZ, 2018).  

Com relação aos animais destinados à reprodução, a fertilidade do macho tem 

maior relevância do que das fêmeas, uma vez que o garanhão pode originar um número 

superior de descendentes e isso interfere claramente no setor econômico da produção 

animal(CUNHA, BONATO, TAIRA & TEIXEIRA, 2015). 

 

2.3 HORMÔNIOS ASSOCIADOS À REPRODUÇÃO 

O macho equino atinge apuberdade aproximadamente aos 15-18 meses. A 

maturidade sexual é mais tardia quando ele se torna apto a tornar uma fêmea gestante. 

Dessa forma, o equino deve possuir quantidade suficiente de espermatozoides férteis, 

da mesma forma que deve apresentar comportamento sexual que possibilite a 

ocorrência da cópula (GONZÁLES, 2002). 

O início da produção dos gametas no macho acontece com a ação do hipotálamo 

que produz o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), atuando na adeno-hipófise e 

estimulando a liberação o hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante 

(FSH). Estes irão desempenhar atividade nos testículosatuando na espermatogênese e 

secreção de testosterona. O LH age nas células intersticiais presentes entre os túbulos 

seminíferos secretando testosterona, a qual regula a ocorrência da 

espermatogênese(AIDAR, 2013; FERREIRA, 2009). 

Já o FSH tem papel relacionado à estimulação das células de suporte, as quais 

secretam proteínas fundamentais para a ocorrência da espermatogênese. A 

testosterona está intimamente relacionada com o comportamento sexual do 

garanhão,influenciando a libido e as características sexuais secundárias (AIDAR, 2013; 

FERREIRA, 2009). 

http://www.mfrural.com.br/busca.aspx?palavras=egua
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Os equinos são animais que apresentam a sua atividade reprodutiva relacionada 

à sazonalidade, sendo que a estação de monta nesses animais ocorre durante os 

meses de primavera e verão (dias longos). A sazonalidade dos equinos está relacionada 

à glândula pineal, que é responsável pela secreção de melatonina que atua no 

hipotálamo para regular a liberação dos hormônios reprodutivos. A melatonina é 

produzida durante a noite. Assim, a secreção desse hormônio aumenta em noites mais 

longas. Por meio de fotorreceptores localizados na retina, a luz é captada e transmitida 

à glândula pineal, a qual irá sintetizar e secretar a melatonina. Dessa forma, a 

melatonina é secretada em concentrações maiores durante a noite, e sua liberação é 

inversamente proporcional à exposição à luz, ou seja, quanto maior o período de 

luminosidade, menor a liberação de melatonina, quanto menor o período luminoso maior 

a sua secreção (LEME, 2003). 

 A melatonina produzida pelos pinealócitos da glândula pineal inibe a secreção do 

GnRH e, por conseguinte, a secreção de FSH e LH pelos gonadotrófos. Desse  modo, 

nas estações de outono e inverno, não ocorre a ciclicidade ovariana, ou seja, este 

espécie se encontra no anestro sazonal. A capacidade reprodutiva dos garanhões está 

presente durante todo o ano, porém, durante a estação de outono e inverno, as 

características seminais declinam e o comportamento sexual se torna discreto, fazendo 

com que o garanhão tenha menor eficiência reprodutiva no período (LEME, 2003; 

JANETT et al, 2003). 

O controle a nível endócrino da reprodução do garanhão é feito com base no eixo 

hipotálamo-hipófisário-gonadal e, por sua vez, tal como na égua, o hipotálamo é 

condicionado pela melatonina, hormôniopresente em maiores concentrações quanto 

maior for a exposição as horas de escuridão (MOREL, 1999). 

 

2.4. MANEJO REPRODUTIVO 

Segundo Silva et al (1991), quando um criador procura cavalospara atuarem 

como reprodutores, devem ser considerados seu pedigree, performance atlética e 

conformação. Além desses aspectos os parâmetros seminais são essenciais para 

predizer a sua aptidão reprodutiva (ARRUDA, 2007). 

O manejo reprodutivo dos equinos e a forma de seleção desses animais fizeram 

com que eles fossem por muito tempo considerados como uma espécie de baixa 

produtividade, se comparados com as outras espécies domésticas. Todavia, o  êxito na 

reprodução equina não dependia apenas desses conhecimentos. Para o sucesso ser 
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garantido dependia-se, também, do conhecimento da anatomia reprodutiva, fisiologia, 

endocrinologia, conduta de criação, manejo sanitário e realização de um manejo 

alimentar correto (LIRA et al, 2009). 

Lira et al (2009), ressaltaram queas biotecnologias da reprodução — como a 

inseminação artificial e a transferência de embriões — fizeram muita diferença para a 

evolução reprodutiva desse setor.  

 

2.5 ANATOMIA E FISIOLOGIA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR  

As características físicas do cavalo, desde a posição do olho até a forma do 

dorso, são objetos de estudo fundamentais na determinação sobre como o animal se 

move e atua. Nesse sentido, a morfologia corporal torna-se essencial na execução e 

qualidade dos movimentos, estando relacionada diretamente à aptidão do animal. As 

qualidades morfométricas selecionadas visam equilibrar e possibilitar a qualidade 

funcional do cavalo (JONES, 1987; NASCIMENTO, 1999). 

A conformação adequada é fulcral para que a raça desempenhe a aptidão para a 

qual foi selecionada. Os cavalos Mangalarga Marchadores apresentam como 

andamento característico a marcha, a qual resulta de uma coordenação neuromotora 

dos movimentos e de medidas morfométricas adequadas (PINTO et al, 2005). 

Tem-se buscado, nos dias atuais, desenvolver metodologias mais objetivas na 

avaliação do desempenho dos equinos, determinando de forma precoce sua aptidão. 

Isso se tornou relevante, uma vez que a criação e treinamento de potros que venham a 

apresentar baixo desempenho na fase adulta acarretarão prejuízos ao criador (VALERA 

et al, 2007). 

Trata-se do deslocamento da porção final do jejuno ou íleo através do canal 

inguinal para o escroto, consolidando em um estrangulamento. Frequentemente, 

ocorrem ao nascimento ou até após alguns meses, podendo ser corrigida naturalmente 

durante os primeiros meses de vida. Em adultos, após exercícios, traumas e cobertura 

pode vir ocorrer a hérnia, no entanto, em quase todos os casos necessita-se de 

intervenção cirúrgica (TINTO et al, 2004).  

As hérnias inguino-escrotais podem ser classificadas como diretas ou indiretas. 

No caso das diretas, há uma ruptura da fáscia muscular, permitindo a passagem do 

conteúdo herniário para o subcutâneo. Nas indiretas, o conteúdo herniário atravessa o 

anel inguinal interno, presente no canal inguinal (PERKINS & FRAZER, 1994). 
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O anel inguinal interno é um orifício em forma de fenda estreita e dilatável, 

recoberta pelo peritônio parietal. Ele é composto cranialmente pelo músculo oblíquo 

abdominal interno, caudalmente pelo ligamento inguinal e a região medial é limitada pelo 

músculo reto abdominal. Já o anel inguinal externo, apresenta sua porção cranial 

formada pelo músculo oblíquo abdominal externo e a região caudal é composta pelo 

ligamento inguinal. O anel inguinal interno, juntamente com o externo, dá origem ao 

canal inguinal, local em que alças intestinais sofrem o aprisionamento. A víscera 

encarcerada gera uma compressão sobre o cordão espermático e o testículo, resultando 

em isquemia, comumente acarretando a necessidade de orquiectomia (SISSON & 

GROSMAN, 1975). 

A dor é sua principal característica, expressando uma série de mudanças 

comportamentais no animal, por exemplo: rolar no chão, apresentar suor excessivo, 

deitar e levantar constantemente ou até mesmo apresentar dificuldades de locomoção. 

Esse comportamento é denominado mímica da dor e é sugestivo da sintomatologia da 

cólica, entretanto, a determinação da origem da dor torna-se um desafio para os 

médicos veterinários (RADOSTITS et al, 2002). A dor aguda e intensa, o rápido 

agravamento dos parâmetros fisiológicos, o aumento de volume em um ou ambos os 

escrotos, além da diminuição da temperatura local são sintomas, possivelmente, 

correlacionados com o quadro de hérnia inguino-escrotal (TINTO et al, 2004).  

Com a palpação direta, transretal e o auxílio da imagem ultrassonográfica pode-

se obter um diagnóstico. Vale ressaltar que por referir-se a uma obstrução que causa 

estrangulamento é de suma importância o tratamento cirúrgico imediato (BLIKSLAGER, 

2003). 

O tratamento cirúrgico das hérnias inguinais consiste basicamente na herniorrafia. 

Realiza-se a ligadura e a amputação do cordão espermático, da túnica vaginal parietal e 

do músculo cremáster, optando pelo fechamento total ou não do anel inguinal externo. 

Recomenda-se a remoção do órgão pelo acesso inguinal ou pela laparotomia quando é 

questionável a viabilidade do órgão herniado (PERKINS& FRAZER, 1994). 

Para a observação da viabilidade da alça intestinal herniada, realiza-se uma 

incisão no saco herniario e, por meio de divulsão digital, é feita a liberação das 

estruturas, e posteriormente, se o órgão estiver viável, a reintrodução na cavidade 

abdominal (AUER, 2006). Ressecção e anastomose intestinal são indicadas para 

animais que apresentam comprometimento do conteúdo herniado. As hérnias inguino-

escrotais devem ser tratadas o mais rápido possível (THOMASSIAN, 2005). 
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2.5.1Órgãos genitais  

O garanhão possui três glândulas acessórias importantes: as vesículas seminais 

com função de produzir a maior parte do sêmen, servindo para o transporte e nutrição 

dos espermatozoides; a próstata, com função de neutralizar o pH ácido da vagina; e as 

glândulas bulbouretrais, que limpam a uretra e ao final da ejaculação secretam uma 

espécie de “tampão”, que é espermicida e serve para dificultar a fecundação por outros 

machos (KONIG & LIEBICH, 2011). 

 

Figura 1:Órgãos genitais do cavalo. Fonte:(Mckinnon; Squires, Vaala, 2011). 
 

Os testículos, situam-se fora do abdómen, no escroto, em uma estrutura 

semelhante a uma bolsa, derivada da pele e da fáscia da parede abdominal e são 

responsáveis pela produção de hormônios e dos espermatozoides. Estes últimos são 

armazenados na cauda do epidídimo. Depois de um longo caminho pelo ducto 

deferente, os espermatozoides alcançam a uretra pélvica, local onde se misturam com 
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as secreções das glândulas genitais acessórias dando origemao sémen (KONIG & 

LIEBICH, 2011). 

Quando o garanhão ejacula, pode-se ainda subdividir em três frações diferentes 

esse ejaculado: a fração pré-espermática, a fração rica em esperma e a fração pós-

espermática. A fração pré-espermática não possui geralmente espermatozoides, mas, 

caso possua, são normalmente velhos e inviáveis e têm função lubrificante e de limpeza 

da uretra. A segunda fração constitui a maior parte do ejaculado e é rica em 

espermatozoides,já a terceira fração, a fraçãopós-espermática, é também denominada 

de fração de gel (MANN, MINOTAKIS & POLGE, 1963).   

Fora da época reprodutiva, ou seja, períodos de mais horas de escuridão, é 

sabido que o sêmen do garanhão apresenta um maior número de espermatozoides com 

anomalias morfológicas e, além disso,outros parâmetros seminais também se 

apresentam alterados (MOREL 1999). 

. 

2.6 PARÂMETROS SEMINAIS 

O exame andrológico representa uma forma sugestiva de presumir a fertilidade 

de um garanhão, sendo empregado para auxiliar na investigação de distúrbios 

reprodutivos, contribuindo para a exclusão daqueles animais que apresentam alterações 

que comprometam a sua fertilidade. Ele deve ser efetuado antecipadamente à estação 

de monta, para observar a puberdade em animais jovens e avaliar a aptidão reprodutiva 

dos animais adultos (SOUZA, GONÇALVES & FERREIRA, 2016). 

Dentro do exame andrológico, há etapas importantes que devem ser realizadas, a 

fim de concluir a avaliação da aptidão do macho como reprodutor:a identificação 

detalhada do animal e proprietário, a anamnese, o exame clínico geral e específico dos 

órgãos genitais, além da avaliação seminal (SOUZA, GONÇALVES & FERREIRA, 

2016).  

Pênis, prepúcio e escroto devem ser avaliados em busca de ferimentos, 

ectoparasitas e alterações que indiquem trauma ou doença. Os testículos devem 

apresentar o formato oval-alongado, simétricos, consistência tenso-elástica e boa 

mobilidade dentro do escroto. Em relação à sensibilidade testicular, não deve haver 

indício de dor (CBRA, 1998). 

Com relação à avaliação do sêmen, deve-se dar atenção aos aspectos 

macroscópicos e microscópios. Dentro dos aspectos macroscópicos são analisados:  

cor, que varia desde branco acinzentado até um branco leitoso; o odor, que deve ser 
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característico, “sui-generis”; a densidade, que pode alternar entre aquoso a leitoso e 

está associadaà concentração de espermatozoides; o volume, variando de 20 a 100 mL; 

o pH, que varia entre 6,8 e 7,6. Dentre os aspectos microscópicos avalia-se a motilidade 

espermática, sendo o valor ideal maior ou igual a 70%; o vigor espermático, sendo o 

valor ideal maior ou igual a 3; a concentração espermática, que para um cavalo adulto é 

uma média de 100 a 200 milhões/mL do ejaculado e a morfologia das células 

espermáticas, em que são identificadas patologias de acrossoma, cabeça, inserção de 

cauda, peça intermediária, cauda e formas teratológicas (PAPA et al, 2014; RUA etal, 

2016). 

Assim, se a motilidade for muito baixa isso será um bom indicador para a não 

utilização do sémen em programas de reprodução, a probabilidade de se obterem 

resultados medíocres é muito mais elevada. Há que ter sempre em conta que este 

parâmetro é afetado por muitos motivos—  quer positivamente, quer negativamente—

,por exemplo, longos períodos de inatividade sexual ou machos que não ejaculam há 

algum tempo muitas vezes têm a motilidade diminuída no primeiro ejaculado (SAMPER, 

2009). 

 

3. RELATO DE CASO 

Foi atendido um paciente macho da espécie equina, da raça Mangalarga 

Marchador, com seis anos de idade, pesando 480 kg, pelo Hospital Veterinário da 

cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O animal é residente em um haras localizado na 

cidade de Caputira, Minas Gerais. O proprietário relatou, durante a anamnese, que o 

equino era utilizado como doador de sêmen e permanecia em baia com saída ao 

piquete todos os dias. A alimentação era realizada com ração peletizada, oferecida três 

vezes ao dia, além de capim elefante picado e feno, oferecidos duas vezes ao dia. O 

proprietário se queixou que, após a cobertura de uma égua durante a estação de monta, 

o animal apresentou inquietação, sudorese excessiva e o comportamento de cavar o 

chão.  

Ao exame clínico, foi observado que os parâmetros vitais estavam alterados. A 

frequência cardíaca apresentava 80 bpm, a frequência respiratória encontrava-se em 46 

mpm e as mucosas estavam congestas. No exame físico, o testículo direito apresentou-

se frio, edemaciado e o equino demonstrava muita dor à palpação. 
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Dessa forma, realizou-se a ultrassonografia, confirmando o diagnóstico de hérnia 

inguino-escrotal por haver presença de alças intestinais do intestino delgado dentro da 

bolsa escrotal.  

Para o tratamento cirúrgico do paciente, foi efetuado uma laparotomia, seguida de 

herniorrafia para redução do conteúdo herniado, além da orquiectomia do testículo 

acometido. 

Previamente ao procedimento cirúrgico, foi realizada a administração de Flunixina 

Meglumina (1,1 mg/kg) para controle da dor; fluidoterapia para corrigir a desidratação; 

Dipirona (25 mg/kg) para regular a temperatura; Gentamicina (6,6 mg/kg) e Penicilina 

(40.000 UI/kg) como antibióticoterapia profilática; Vitamina C e Vitamina E como 

antioxidantes e Hidrocortisona como anti-inflamatório.  

Assim sendo, o animal foi encaminhado ao bloco cirúrgico. Após a medicação 

pré-anestésica com Detomidina (0,02 mg/kg), foi escolhido como fármaco para indução 

a Cetamina (2 mg/kg) e, para manutenção, o Isoflurano. Realizou-se a antissepsia com 

iodopovidona [10%] e álcool 70%. Como método de isolamento do sítio cirúrgico, foram 

fixados ao paciente os panos de campo com auxílio das pinças de backhaus. 

A laparatomia foi realizada por meio de incisão retroumbilical. Durante o acesso 

abdominal, foram encontradas alças intestinais isquêmicas e inviabilizadas, sendo o 

motivo de anastomose do intestino delgado. Logo após, efetuou-se a remoção do 

excesso de gases e conteúdo gastrointestinal por meio de enterotomia do cólon maior. 

Por fim, as alças intestinais foram reposicionadas. Para anastomose, foi escolhido o fio 

ácido poliglicólico 2-0. Foi escolhido o fio Nylon 070 para ráfia da camada muscular, em 

seguida, o fio Caprofyl 2-0 para fechamento do subcutâneo, posteriormente, foi utilizado 

o fio de Nylon 2-0 para ráfia da pele.  

Em seguida, o animal foi submetido à orquiectomia do testículo direito, em que 

estava encarcerada a porção final do jejuno. Foi realizada a ligadura de Cushing 

utilizando fio de Nylon 060. Para realização da orquiectomia, foi realizada incisão ampla 

na pele, expondo o subcutâneo e a túnica dartos, fazendo a divulsão sem abertura da 

túnica vaginal, logo após, foi feita a divulsão do músculo cremáster e implementada a 

ligadura transfixada com fio Nylon 060. Após essa etapa, houve o fechamento do canal 

inguinal utilizando fio de Nylon 070. 

Durante o procedimento cirúrgico, foi administrado Metronidazol (15 mg/kg) e 

Meloxicam (0,6 mg/kg). Ao final da cirurgia, o animal foi levado para a sala de 

recuperação anestésica de onde, após alguns minutos, levantou-se e foi encaminhado 
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para o tronco onde foi realizada a limpeza da ferida cirúrgica com Clorexidine 2% e 

Rifamicina (10 mg/ml). Foi colocada uma cinta compressiva. O animal foi submetido a 

48 horas de crioterapia como medida profilática contra laminite. 

No pós-operatório, foram utilizados os antibióticos Gentamicina (0,6 mg/kg/5 dias) 

e Penicilina (40.000 UI/kg/5 dias), como anticoagulante Heparina (4,8 ml/três dias), 

Flunixina Meglumina na dose antiendotoxêmica (0,25 mg/kg/três dias), Meloxicam (0,6 

mg/kg/5 dias), Dimetilsulfóxido (100 ml/três dias). 

Após 8 meses em repouso, realizou-se, no animal, um exame andrológico para 

avaliação do quadro seminal. Para a coleta do sêmen, foi utilizado vagina artificial e uma 

égua em cio para a monta do garanhão. Foi observado uma motilidade de 50%, vigor 

entre 2 a 3, concentração espermática de 1,5 x 106 espermatozoides, sendo 1 x 106 

viáveis. Foram realizadas coletas de sêmen em dias alternados a fim de acelerar o 

trânsito espermático. Depois de 15 dias da primeira coleta pós-cirurgia, o garanhão 

exibiu uma melhora no quadro seminal, apresentando 60% de motilidade espermática, 

vigor 3, concentração espermática de 1,8 x 106 espermatozoides e 1,2 x 106 

espermatozoides viáveis.  

Foi observada, 60 dias do pós-cirúrgico, uma estabilidade do quadro seminal com 

motilidade de 70%, vigor 4, concentração espermática de 1,9 x 106 espermatozoides e 

1,7 x 106 espermatozoides viáveis, e, dessa forma, o garanhão foi classificado como 

apto à reprodução. Isso posto, seis éguas foram inseminadas com sêmen a fresco e 

duas tiveram prenhez confirmada. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A respeito do quadro de hérnia inguino-escrotal, alguns autores sugerem a 

possibilidade de a origem ser hereditária e recomendam a orquiectomia bilateral, tanto 

para os casos congênitosquanto adquiridos (WALKER & VAUGHAN, 1980; LIVESEY, 

1990; STASHAK, 1993).  

Em contrapartida, Schneider (1982), Weaver (1987) e Van der Velden (1988), não 

relacionam a enfermidade afatores hereditários e, ainda que possa ser congênita, não 

recomendam a orquiectomia bilateral, indicando apenas a remoção do testículo 

ipsilateral a hérnia.Papaet al (2014)salientam que garanhões apresentando hérnia 

inguino-escrotal devem ser submetidos à cirurgia com a retirada do testículo relacionado 

ao problema e fechamento do anel. 
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Segundo Fillipo et al (2014), a orquiectomia é indicada para casos em que os 

equinos apresentam hérnias-inguinais, porém, animais com predisposição genética à 

ocorrência desse problema têm maior chance de desenvolverem complicações após a 

cirurgia.Alves (2015)defende que a orquiectomia unilateral é uma conduta cirúrgica a 

qual apresenta maior chance de preservar a atividade reprodutiva do garanhão, quando 

se trata da hérnia inguino escrotal. Portanto, os resultados encontrados neste trabalho 

corroboram a indicação desses autores, uma vez que o garanhão manteve-se apto à 

reprodução após a orquiectomia unilateral. 

De acordo com Tinto (2004), quando as hérnias são encarceradas, geram 

isquemia levando à necrose testicular, havendo necessidade de realizar orquiectomia, 

quando não há presença de encarceramento, o testículo comumente mantém a sua 

viabilidade. Ele relatou, ainda, que quando os testículos permanecem viáveis é 

desejável evitar a orquiectomia para manter a aptidão reprodutiva. 

Já Schneider et al (1982), e Vamer e Schumacher (2006) julgaram como errônea 

a realização de herniorrafia mantendo os testículos, já que isso pode gerar problemas 

como edema, fibrose e hipoplasia testicular. 

Vale destacar que Bromm e Fraser (2010) salientam que o controle da 

alimentação do animal é fundamental para que ele se mantenha saudável, 

independentemente do tipo de categoria em que se encontra. Além disso, o animal bem 

alimentado conserva uma aparência agradável e desperta interesse pelo garanhão, 

valorizando-o no mercado financeiro. Ademais, a alimentação controlada evita o 

desencadeamento de hérnias e possíveis complicações que venham a interferir na 

aptidão reprodutiva.  

O animal em questão passou a ter uma alimentação controlada com oferta de 

feno, capim fresco e de qualidade, água potável e sais minerais, ou seja, uma dieta 

eficiente para cumprir suas necessidades básicas e nutricionais que um reprodutor 

requer. Sendo assim, permaneceu atuando como um garanhão.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que a opção pela orquiectomia unilateral, em caso de hérnia inguino-

escrotal pode ser um método de eleição nesses casos, uma vez quepreservou a 

atividade reprodutiva do garanhão.  
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PARÂMETROS ANDROLÓGICOS DE OITO TOUROS DA RAÇA SENEPOL 

Acadêmicos: João Vitor Damasceno e Wanderson Fernando de Assis Almeida 
Orientadora: Profª Dra. Vanessa Lopes Dias Queiroz de Castro 
RESUMO 

 O objetivo deste trabalho foi realizar o exame andrológico de oito touros com idade entre 3,5 a 5 
anos, raça Senepol, avaliando os parâmetros seminais para atestar a aptidão destes touros 
adquiridos pela propriedade à reprodução. Os animais foram nomeados de acordo com a 
sequência de coleta de sêmen, ou seja, o primeiro a ser coletado foi identificado como touro 01, 
o segundo como touro 02 e assim sucessivamente. Vale ressaltar que segundo o proprietário, o 
touro 08 teve uma elevada infestação de carrapatos recentemente, tendo sido tratado 
intensivamente com carrapaticidas. Realizou-se o exame clínico geral e o específico. A coleta foi 
realizada por meio de eletroejaculação e o ejaculado foi submetido a exames físicos e 
laboratoriais. Na fazenda, o sêmen foi avaliado quanto ao volume, aspecto e coloração mediante 
visualização direta. Com o auxílio de um microscópio óptico avaliou-se o turbilhonamento, 
motilidade e vigor espermático. Para a avaliação da morfologia espermática foi retirada amostra 
do ejaculado até obtenção de aspecto leitoso em um microtubo contendo solução formol salina 
tamponado (1mL). Para a realização da concentração foi adicionado 20 µL de sêmen em 4mL 
de formol salina tamponado. Ambas amostras foram encaminhadas para o laboratório de 
Reprodução Animal. De acordo com os resultados dos laudos andrológicos dos oito touros, sete 
foram classificados como aptos a reprodução e apenas um foi classificado como inapto (touro 
08) sendo recomendando uma nova coleta de sêmen após 60 dias. Sugere-se que a infestação 
por ectoparasitas causa elevação da concentração do cortisol na corrente sanguínea afetando 
diretamente o eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal acarretando alterações nos parâmetros 
seminais, consequentemente inabilitando o touro para as funções reprodutivas. 

PALAVRAS-CHAVE Bostaurus; cortisol; ectoparasita; exame andrológico; sêmen 

 

1-INTRODUÇÃO 

O Brasil possuihodiernamente o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, 

com efetivo animal de 218,2 milhões de cabeças no ano de 2016. O país assume o 

posto de maior exportador mundial de carne bovina, com o capital de US$ 31,4 bilhões, 

o que representa 18,7% do PIB nacionalcarvalho(IBGE, 2017). Apesar da posição que o 

pais assume, o desempenho dessa produção apresenta baixo índice na reprodução. O 

reprodutor é fundamental nessa estatística levando em consideração que maior parte do 

rebanho de corte utiliza a monta natural (FONSECA, 2009). 

O senepol é uma raça considerada (Bostaurustaurus) de temperamento dócil, 

porte médio e com competência materna.Devido a estas herdabilidades, a raça vem 

sendo utilizada para cruzamento no sistema tricross(SILVA, SATO, BORDIN e REIS, 

2018). 

A eficiência reprodutiva demachos bovinos que possam vir a desempenhar o 

papel de reprodutor em um rebanho, pode ser avaliada por meio do exame andrológico, 

a fim de identificar touros inférteis e selecionar aqueles que poderão proporcionar a 
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maximização da fertilidade do rebanho. Desta forma, o touro apresenta papel fulcral na 

contribuição para a manutenção de características de interesse de um rebanho 

(MELO,2013). Além disso, este exame permite a avaliação seminal de touros e, assim, 

predizer a condição reprodutiva do animal (KASTELIC, COOK, PIERSON e COULTER, 

2001). Esta avaliação visa selecionar os melhores touros do rebanho, devido ao exame 

físico e avaliação seminal, permitindo uma adequação do melhor touro para o melhor 

lote de vacas/novilhas contribuindo para a eficácia reprodutiva dorebanho(FONSECA, 

FRANCO e BERGMANN,1997).  

O desenvolvimento da puberdade está atrelada à idade, peso e manejo 

nutricional. Rações ricas em proteínas e apresentando alto valor energético causam 

impacto na precocidade animal (MACIELet al.2015).A puberdade é definida pela idade 

em que os primeiros espermatozoides atingem um pico de motilidade durante o 

ejaculado (UNANIAN, SILVA, MCMANUS e CARDOSO,2000). Segundo Moraes, (2012) 

touros Senepolcriados em sistema semi-extensivoatingem a puberdade com 13,22 ± 

0,16 meses e a maturidade sexual com idade média de 16,25± 0,16 meses.  

Este trabalho foi desempenhado com o objetivode realizar o exame andrológico 

de oito touros da raça Senepol, avaliando os parâmetros seminais para atestar a aptidão 

destes touros adquiridos pela propriedade à reprodução.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. ENDOCRINOLOGIA 

 Segundo Amann, (1983) o desenvolvimento e maturidade sexual está 

pontualmente relacionados com o controle endócrino do eixo hipotalâmico-hipofisários-

gonadal. 

 Na fase pré-púbere, este eixo está em funcionamento de uma forma coordenada 

acarretando um aumento na dimensão das descargas de LH (hormônio luteinizante) as 

quais serão fundamentais para a produção de testosterona pelas células intersticiais 

presentes nos túbulos seminíferos. Na puberdade, ocorre uma elevação na 

concentração da testosterona, fundamental para o processo de espermatogênese e 

fertilidade (AMANN, 1983; SENGER, 2003). 

O aumento na expressão de receptores de LH no testículo corresponde com o 

aumento no números das células intersticiais (Leydig) e, consequentemente, maiores 

concentrações de testosterona. É sabido quea concentração de testosterona diminui no 

momento do nascimento e esses fatores levam a acreditar que os hormônios FSH 
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(hormônio folículo estimulante) e LH apresentam função de controle no desenvolvimento 

testicular antes mesmo do nascimento (GONZÁLEZ, 2002). 

 Segundo González, (2002) após o nascimento os níveis de GnRH(hormônio 

liberador de gonadotrofina) se elevam de acordo com a idade, assim como as 

gonadotrofinas LH e FSH. Até o período pré-púbere a concentração de testosterona se 

mantem baixa, masmomentos anteriores a puberdade o testículo passa a produzir 

andrógenos,principalmente androstenediona. Sabe-se que o FSH está relacionado a 

expressão de receptores de gonadotrofinas no testículo, portanto o crescimento 

testicular acompanha paralelamente o aumento na concentração do FSH. 

 

2.2. ESPERMATOGÊNESE 

 Consiste nassequências de eventos citológicos envolvendo resposta das células 

germinativas e mudanças morfo-bioquímicas que resultam na produção de 

espermatozoides. Os eventos que ocorrem na espermatogênese são: mitose das 

células germinativas, redução do número de cromossomos por meiose e transformação 

da célula convencional em móvel (GONZÁLEZ, 2002). 

 A divisão mitótica das espermatogônias dá origem a duas linhagens, uma ativa e 

uma reserva. A ativa dará a outras células da linhagem espermotogênica, enquanto a 

linhagem reserva serve para substituir células caso ocorra danificação testicular 

(STABENFELDT e EDQVIST, 1996). 

 A meiose ocorre após o processo de mitose com função de reduzir o número de 

cromossomos das células germinativas (2n) para haploide (n). No decorrer da prófase 

da primeira divisão as células germinativas entram em mudança morfológica podendo 

ser classificada com base no tamanho nuclear e morfologicamente (STABENFELDT e 

EDQVIST, 1996; O’DONNEL, ROBERTSON, JONES E SIMPSON, 2001). 

Segundo Leite, (2008) e Johnson et al. (2000) a duração da espermatogênese em 

bovino tem duração média de 60 dias, sendo dividida em três fases: A primeira 

denominada espermatocitogênese: é definida por divisões mitóticas e meióticas, sendo 

que a meiose I ocorre entre a diferenciação da espermatócito I para o espermatócito II, 

já a segunda divisão meiótica ocorre entre a diferenciação do espermatócito II para a 

espermátide arredondada.  

A segunda fase compreende a espermiogênese, período em que a espermátide 

sofre alterações morfológicas, que contribuem para a fertilidade e para a fecundação. Já 

terceira fase se chama espermiação, que corresponde à liberação dos espermatozoides 



54

9 

 

no lúmen do túbulo seminífero(STABENFELDT e EDQVIST, 1996; MRUK E CHENG 

2004). 

 

2.4. CÉLULAS DE SUSTENTAÇÃO (SERTOLI) 

 As células de sustentação são de extrema importância para o controle do 

desenvolvimento das células germinativas a respeito da função nutritiva e reguladora. É 

uma célula considerada grande, apresentando núcleo evidente e é encontrada nos 

túbulos seminíferos. São interconectadas por junções gap criando uma barreira 

hematotesticular funcional, controlando a passagem de secreções do compartimento 

tubular para o extra tubular, demarcando assim dois compartimentos anatômicos e 

funcionais nos túbulos (STABENFELDT e EDQVIST, 1996). 

 Sua função é controlar a maturação e migração das células germinativas que são 

envolvidas diretamente na síntese de proteínas e esteroides, fagocitarestos 

citoplasmáticos das células germinativas e células em degeneração(JOHNSON, 1991; 

STABENFELDT e EDQVIST, 1996). 

 

2.5. CELULAS INTERSTICIAL (LEYDIG) 

   As células intersticiais são responsáveis pela produção de testosterona, a qual 

tem um papel fundamental na função do desenvolvimento do processo 

deespermatogênese. A produção de testosterona pelas células intersticiais é controlado 

pelo LH que se liga nos receptores de membrana das células intersticiais ativando a 

adenosina monofosfatocíclica (STABENFELDT e EDQVIST, 1996). 

 Segundo Stabenfeldt e Edqvist, (1996) o método de ativação das proteínas 

cinases vão catalisar a fosforilação das proteínas intracelulares e a concentração dos 

percussores de esteroides, basicamente mediante a conversão do colesterol a 

pregnenolona. 

 O GnRHcontrola a secreção do LH. Além disso,um sistema de feedback negativo 

atua entreele, a testosterona e seus metabolitos androgênico e estrogênico. Em 

condições fisiológicas, esses metabolitos aumentam a síntese de FSH e LH, os 

quaisrestringem a liberação do GnRH(STABENFELDT e EDQVIST, 1996; DADOUNE e 

DEMOULIN, 1993).  

 

2.6. EXAME ANDROLÓGICO 
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Fundamenta-se na avaliação de todos os fatores que contribuem para a 

funçãoreprodutiva normal do touroe possibilita descartar animais apresentando 

anormalidades que possam ser desfavoráveis à fertilidadedo rebanho(BARBOSA, 

MACHADO e BERGAMASCHI,2005).Ademais, o exame andrológico é indicado na 

avaliação do reprodutor antes da estação de monta, nas relações de comercialização de 

reprodutores, na ocorrência de falhas reprodutivas no rebanho, para determinação da 

ocorrência da puberdade, para o diagnóstico de problemas de fertilidade etambempara 

o ingresso nas centrais de inseminação (CBRA, 1998).  

O exame andrológico avalia a qualidade seminalpor meio das características 

físicas que caracterizam a funcionalidade testicular, macroscopicamente: aspecto e 

volume e características microscópicas como:turbilhonamento, motilidade e vigor 

espermático(FRENEAU,2011).Os aspectos relacionados diretamente ao animal tornam-

se mais significativos aos touros, pois estes apresentam a capacidade de contribuição 

para a formação de um número maior de indivíduos, visto que um touro é capaz de 

copular com várias fêmeas(BARBOSA, MACHADO e BERGAMASCHI,2005). 

Durante a avaliaçãodos parâmetros andrológicosrealiza-se inspeção no escroto, 

testículos, epidídimos, cordões espermáticos, prepúcio e pênis. Nos órgãos internos 

(glândulas genitais acessórias), a avaliação é realizada por meio dapalpação transretal 

dasampolas dos ductosdeferentes, glândulas vesiculares, próstata e glândulas 

bulbouretrais(FOLHADELLAet al.2006). 

O exame andrológico é fundamental na avaliação de fatores que contribuem para 

a eficiência reprodutiva de um rebanho. Por meio deste exame podem ser detectadas 

alterações do desenvolvimento dos órgãos genitais, alterações regressivas, 

progressivas e inflamatórias interferindo na capacidade de fertilização n (BARBOSA, 

MACHADO e BERGAMASCHI,2005). 

 

2.6.1 IDENTIFICAÇÃO E ANAMNESE 

 Realizar uma boa anamnese é um fator crucial, pois é de fundamental 

importância o conhecimento do estado de saúde do touro nos dois meses que 

antecederam a avaliação, uma vez que a produção dos espermatozoide nos bovinos é 

um processo que dura, aproximadamente, 64 dias (BARBOSA, MACHADO e 

BERGAMASCHI,2005). 

Sobre o animal, devemos obter informações sobre raça, espécie, número de 

registro, data de nascimento, tatuagem, brinco, vacinação e peso.O histórico fornece 
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informações valiosas para fundamentar o diagnóstico como: regime de atividade sexual, 

número de fêmeas que foram cobertas pelo reprodutor, manejo e alimentação, 

condições sanitárias e reprodutivas, entre outras(CBRA, 2013). 

 

2.6.2 EXAME CLÍNICO GERAL 

No exame clínico geral, o animal deve ser avaliado tanto em repouso quanto em 

movimento. Observa-secascos, aprumos e articulações. Caso haja alguma alteração, 

deve-seadotar medidas eficazes para a correção, a fim de obter um resultado final 

satisfatório (BARBOSA, MACHADO e BERGAMASCHI,2005). 

Avalia-se também escore corporalque pode ser classificado de1 a 5, sendo o 1 

correspondente a um animal desnutrido eo 5 a um animalobeso.Touros que apresentam 

os extremos no escore corporal,comumente, não apresentam resultados satisfatórios. 

Vale ressaltar que, durante o exame clínico geral,deve-se avaliar a presença de defeitos 

genéticos, como por exemplo: o prognatismo, paresia espástica, hérnias, 

microagnatismo entre outros (CBRA, 2013).  

O exame clínico geral da coleta do sêmenoferece subsídios muito seguros para 

um prognóstico sobre o potencial reprodutivo do animal(PINTO, SILVA e 

ALBUQUERQUE,1989). Ométodo de coleta deve ser eficiente para que a amostra não 

seja contaminada. Os mais habitualmenteutilizados em touros são: vagina artificial 

eeletroejaculador(SILVA, DOGE e UNANIAN,1993). 

 

2.6.3 EXAME CLÍNICO ESPECÍFICO 

AVALIAÇÃO ESCROTAL 

O escroto deve ser examinado com animal em estação, avaliando-seintegridade 

de pele como: espessura, temperatura, aderência e sensibilidade. Simetria, 

conformação e alterações como hérnias, parasitas, dermatites e pigmentação devem ser 

registradas (CBRA,2013; MARTINS,2004). 

As alterações mais evidente ao exame clínicoestão relacionadas às lesões na 

pele, presença de parasitas, cicatrizes com pontos de fibrose e às dermatites em menor 

frequência (SILVA, DOGE e UNANIAN, 1993). 

 

AVALIAÇÃO DOS TESTÍCULOS 

 Com o animal contido, os testículos devem ser levemente tracionados para 

permitir a avaliaçãoda forma,simetria, consistência, mobilidade e sensibilidade 
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(CBRA,1998). O reprodutor apto para a reprodução deve apresentar: ambos os 

testículos no escroto,simetria testicular (se assimétrico, a diferença no volume não deve 

ser maior que 10%), mobilidade em todas as direções dentro do escroto e sem 

sensibilidade a dor à palpação testicular. Neste caso, deve-se diferenciar a 

sensibilização dolorosa da simples reação animal. Adicionalmente, variações na 

consistência em áreas delimitadas devem ser registradas(CBRA, 2013).  

 O tamanho dos testículos pode ser facilmente estimado, mensurando o perímetro 

escrotal (PE). Essa medida é de fácil obtenção, por meio de fitas métricas a qual é 

colocada na porção medial envolvendo os dois testículos e é anotada em centímetros. A 

mensuração da largura e do comprimento testicular é obtido por meio de um 

paquímetro. A idade, raça, peso, anormalidades de desenvolvimento adquiridos ou 

hereditários podem afetar o tamanho dos testículos. Vale ressaltar que o PE é uma das 

características de maior herdabilidade(BARBOSA, MACHADO e BERGAMASCHI,2005; 

CBRA1998; 2013). 

 

AVALIAÇÃODOS EPIDÍDIMOS 

 De modo geral, as características a serem avaliadas nos epidídimos são similares 

àsdescritas para o exame testicular, diferindo quanto ao aspecto de forma, tamanho e 

posição. O epidídimo se divide em cabeça, corpo e cauda. A cabeça se localiza na 

região proximal do testículo junto ao cordão espermático enquanto o corpo está situado 

em posição medial, sendo de difícil palpação em virtude ao formato de fita. A caudaestá 

localizada no polo distal, apresentando maior ou menor consistência de acordo com a 

reserva espermática existente (CBRA, 2013). 

 A cabeça do epidídimo é composta pela junção dos ductos deferentes que 

recebem os espermatozoides da região do mediastino, formando uma estrutura 

achatada sobre o polo cranial dos testículos. Durante o trânsitoepididimário, as células 

espermáticas passam por um processo de maturação, no qual desenvolvem a 

capacidade de fertilização adquirindo a capacidade de motilidade progressiva que 

aparece durante o trânsito no corpo e torna-se padrão predominante na cauda do 

epidídimo(GARNER e HAFEZ, 2004).  

 

CORDÃOESPERMÁTICO 

 Os cordões espermáticos estão diretamente relacionados à capacidade de termo 

regulação testicular. A distensão dos cordões espermáticos varia em função das 
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condições climáticas, da raça e da idade (BARBOSA, MACHADO e BERGAMASCHI, 

2005). Em virtude disso, o exame semiológico deve incluir a confrontação entre os dois 

cordões, verificando-se a simetria no comprimento, espessura, a presença dos ductos 

deferentes e sensibilidade através depalpação transretal.Devem ser inspecionados 

durante o exame andrológico para a observação da existência de aumento de volume 

que pode indicar a presença de cistos, varicoceles, hérnias ou processos 

inflamatórios(CBRA, 2013). 

 

GLÂNDULAS GENITAIS ACESSÓRIAS 

 O exame dos órgãos genitais internos pode ser feito por palpação retal ou 

ultrassonografia transretal. Avalia-se a simetria das ampolas e lobulação, consistência e 

simetriadas glândulas vesiculares. Animais jovens apresentam as glândulas vesiculares 

de tamanho menor e consistência mais flácida(BARBOSA, MACHADO e 

BERGAMASCHI, 2005). A próstata apresenta apenas o corpo palpável e são raras as 

alterações. As glândulas bulbouretrais localizam-se próximas a porção mais caudal da 

uretra pélvica(CBRA, 2013).   

 

PÊNIS E PREPÚCIO 

A avaliação do pênis deve ser por inspeção e palpação do óstio e da mucosa 

prepucial do pênis e ainda, a identificar,se existe lesões presentes, aderências ou 

fibromas que limitam a exposição peniana. No momento da exposição do pênis, durante 

a colheita do sêmen, épossível examinar com mais detalhes, verificando 

possíveislesões na mucosa(FAYER, 1997;BARBOSA, MACHADO e BERGAMASCHI, 

2005). O óstio prepucial deve permitir a passagem livre do órgão copulador. A existência 

de ferimentos e cicatrizes devem ser registrados(CBRA, 2013). 

 

2.7 COLETA E AVALIAÇÃO SEMINAL 

Etapa importante para se avaliar a fertilidade de um animal, por esse motivo 

deve-se tomar cuidado no processo de coleta e avaliação do sêmen para que não 

hajaalterações externas durante a coleta(SANTOS, MARQUES e MELO,2005). 

 Geralmente, os métodos de coleta utilizados em bovinosé por vagina artificial ou 

eletroejaculação. A vagina artificial é formada por um tubo rígido revestido por borracha 

lubrificada com um gel estéril, não espermicida, a fim de facilitar a penetração peniana. 

Durante o momento da coleta deve-se avaliar o comportamento animal analisando todas 
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as fases da cópula (aproximação, excitação, ereção, protusão, monta, penetração, 

propulsão e ejaculação). A eletroejaculção é o método mais utilizado em bovinos, uma 

vez que não necessita de um condicionamento prévio do touro e é realizado em um 

tronco de contenção. O métodobaseia –seem estímulos elétricos no centro da 

ejaculação via nervos pudendos(CBRA, 2013).Contudo, as amostras seminais são mais 

suscetíveis a variações individuais principalmente, quanto à concentração espermática 

(FERNANDES, ZART, FERREIRA e ROSA,2013). 

 

2.7.1 CARACTERÍSTICAS DO EJACULADO 

Após a coleta do sêmen, este deve ser avaliado quanto ao volume, cor, aspecto, 

turbilhonamento, motilidade, vigor, concentração e morfologia espermática (SANTOS, 

MARQUES e MELO,2005). 

O volume é expresso em mililitros e apresenta variações de acordo com o método 

de coleta do sêmen utilizado. A coleta por meio da vagina artificial apresentara valores 

mais próximos dos fisiológicos. A cor poderá ser: branco, marfim, acinzentado ou 

amarelo citrino; a coloração poderá apresentar variações conforme a presença de urina, 

sangue, pus e outras sujidades. O aspecto depende, fundamentalmente, da 

concentração espermática e é classificado em leitoso, seroso, cremoso ou 

aquoso(CBRA, 2013). 

Quanto às características microscópicas, o turbilhonamento é o movimento em 

forma de ondas observado em uma gota de sêmen sem a presença da lamínula. A 

intensidade do movimento é resultante da associação da motilidade e do vigor 

espermático, além da concentração e é classificado de 1 a 5 de acordo com a 

intensidade do movimento em massa dos espermatozoides.Já a motilidade representa a 

porcentagem de espermatozoides móveis enquanto o vigor representa a intensidade do 

movimento das células espermáticas, variando de1correspondente a movimentos 

exclusivamente oscilatórios ou ausentes e 5representando movimento retilíneo e muito 

rápido. A concentração espermática está relacionada a quantidade de espermatozoides 

presentes por milímetro cúbico e deve constar no laudo andrológico o número total de 

células espermáticas por ejaculado, que é resultante da concentração multiplicada pelo 

volume total do ejaculado(CBRA, 2013).  

 A morfologia espermática é avaliada por meio de esfregaço corado ou preparação 

úmida. As anormalidades observadas nas células espermáticas sãoclassificadas em 

defeitos maiores e menores ,sendo separados em: cabeça e cauda.  
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Os parâmetros andrológicos aceitáveis em touros para a liberação como 

reprodutor são: mínimo de 70% de motilidade, mínimo de 3 de vigor espermático, o 

turbilhonamento pode estar ausente se o método de coleta for eletroejaculação, no 

entanto, por meio da vagina artificial deve ser no mínimo 3. A concentração espermática 

próxima de 350.106/mL de sêmen e é aceitável até 30% de células anormais(CBRA, 

1998; 2013). 

Vale ressaltar que a liberação do laudo andrológico se baseia no somatório de 

todos os parâmetros e o animal está apto à reprodução somente se atender a todos os 

requisitos. Animais apresentando um ou mais quesitos em condições indesejáveis será 

classificado como inapto temporário. Somente em condições irreversíveis o touro se 

torna inapto permanente para a reprodução. O laudo apresenta validade de 60 dias 

(CBRA,1998; 2013).  

 

2.8. PATOLOGIA DE SEMEN 

 É sabido que para avaliação andrológica deve-se analisar a morfologia das 

células espermáticas,enquanto que as células patológicas são divididas entre defeitos 

maiores e defeitos menores. Os defeitos maiores envolvem as patologias relacionadas 

ao acromosso, assim como patologias de cabeça, peça intermediária e de peça principal 

podendo ser classificadas em: cabeça isolada anormal, contorno anormal, estreita na 

base, pequena anormal, piriforme, pouchformation. Na peça intermediária encontra-se 

gota citoplasmática proximal, fibrilação, edema, pseudogota, peça intermediária 

rudimentar, cauda fortemente dobrada, cauda fortemente dobrada com gota 

citoplasmática distal e as formas teratológicas – Figura 1 (CBRA, 2013). 

 

Figura 1. Representação gráfica de anormalidades da cabeça de espermatozoides: 1,2,3- cabeça normal 
e suas variações; 4,5,6 - Grânulo do acromossoma e suas variações; 7- piriforme; 8,9- estreito na base e 
sua variação; 10,11,12- Diadema, vacúolos e suas variações; 13- cabeça gigante;14 e 15- cabeça 
pequena anormal; 16- cabeça piriforme com diadema; 17- Gota citoplasmática proximal; 18- Cabeça com 
crista nuclear.  Fonte. ColégioBrasileiro de Reprodução Animal (2013).  
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Os defeitos menores envolvem as patologias de cabeça como a cabeça delgada, 

cabeça gigante, cabeça curta, cabeça pequena normal, cabeça isolada normal, defeitos 

de implantação, cauda dobrada, gota citoplasmática distal e cauda enrolada na porção 

terminal – Figura 2. 

 Patologia de cabeça é a alteração do formato da cabeça do espermatozoide com 

isso acarretando transtorno durante a meiose do espermatócito, ocorrendo uma 

distribuição irregular no número de cromossomos, possibilitando um volume maior ou 

menor do núcleo (WENKOFF, 1988; CBRA 2013). 

 

 

Figura 2. Representação gráfica de anormalidades da cabeça de espermatozoides; 1- cauda dobrada com 
gota distal; 2- cauda dobrada simples; 3- cauda dobrada; 4- cauda fortemente dobrada; 5- cauda 
fortemente enrolada envolvendo a peça intermediaria; 6- cauda dobrada na porção terminal; 7- peça 
intermediaria encurvada; 8- cauda enrolada na cabeça; 9- peça intermediaria fortemente enrolada; 10- 
aplasia segmental da peça intermediaria; 11- peça intermediaria fraturada; 12- implantação abaxial; 13- 
caudas dupla/forma teratológica; 14- defeito de dag; 15- peça intermediaria em saca-rolha; 16- 
pseudogota; 17- agenesia de peça intermediaria; 18- cabeça isolada normal.Fonte. Colégio Brasileiro de 
Reprodução Animal(2013).  

 

3. METODOLOGIA 

Foi realizado no mês de janeiro de 2019 a coleta de sêmen para avaliação 

andrológica de oito touros da raça Senepol em uma fazenda localizada no estado de 

Minas Gerais. O proprietário adquiriu os animais em leilão. A idade estava 

compreendida entre 3,5 a 5 anos e todos apresentaram bom estado corporal. Os 

animais foram nomeados de acordo com a sequência de coleta de sêmen, ou seja, o 

primeiro a ser coletado foi identificado como touro 01, o segundo como touro 02 e assim 

sucessivamente. Vale ressaltar que segundo o proprietário, o touro 08 teve uma elevada 

infestação de carrapatos recentemente, tendo sido tratado intensivamente com 

carrapaticidas. 
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Realizou-se o exame clínico geral e o específico. A coleta foi realizada por meio 

de eletroejaculação e o ejaculado foi submetido a exames físicos e laboratoriais. Na 

fazenda, o sêmen foi avaliado quanto ao volume, aspecto e coloração mediante 

visualização direta. Com o auxílio de um microscópio óptico avaliou-se o 

turbilhonamento, motilidade e vigor espermático. Para a avaliação da morfologia 

espermática foi retirada amostra do ejaculado até obtenção de aspecto leitoso em um 

microtubo contendo solução formol salina tamponado (1mL). Para a realização da 

concentração foi adicionado 20 µL de sêmen em 4mL de formol salina tamponado. 

Ambas amostras foram encaminhadas para o laboratório de Reprodução Animal. Todos 

os procedimentos e os parâmetros de avaliação andrológica e padrões para julgamento 

de sêmen foram realizados de acordo com o manual para exame andrológico e 

avaliação de sêmen animal do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados dos laudos andrológicos dos oito touros, sete foram 

classificados como aptos à reprodução e apenas um foi classificado como inapto (touro 

08) sendo recomendando uma nova coleta de sêmen após 60 dias. Os parâmetros 

estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros andrológicos de oito touros Senepol com idade variando entre 3,5 
a 5 anos. 

 T

ouro 01 

T

ouro 02 

T

ouro 03 

T

ouro 04 

T

ouro 05 

T

ouro 06 

T

ouro 07 

T

ouro 08 

Perímetroescr

otal (cm) 

3

9 

3

6,9 

3

8 

3

9 

3

8 

4

3 

3

6,5 

3

6 

Volume (mL) 1

0 

8 2

2 

1

1 

1

0 

5 6 7

,5 

Motilidade 

espermática (%) 

9

0 

9

0 

8

0 

8

5 

7

0 

7

0 

7

0 

1

5 

Vigor (1-5) 5 5 4 5 3 3 3 1 

Concentração 

espermática (x10⁶) 

3

90 

4

80 

3

85 

3

20 

3

10 

3

40 

3

70 

2

10 

Defeitos 

maiores 

7 6 1

0 

8 9

,5 

1

2 

1

8 

1

00,5 

Defeitos 

menores 

- 2 5 2 3 2 1 2 
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Os sete touros aprovados no laudo andrológicoapresentaram os resultados dos 

parâmetros seminais de acordo com osestabelecidos pelo Colégio Brasileiro de 

Reprodução Animal (CBRA, 2013). 

Inúmeros fatores influenciam negativamente a fertilidade dos animais, como por 

exemplo:a nutrição, um processo inflamatório, doenças congênitas, hormônios e o 

estresse, acarretando grandes prejuízos para a reproduçãoanimal(COSTA MELO, 

2016).  

De acordo com o proprietário, o touro 08 apresentou uma elevada infestação de 

carrapatos recentemente, tendo sido tratado intensivamente com carrapaticidas. É 

sabido que animais Bostaurussão mais susceptíveis à infestações de carrapatos quando 

comparados aos animais Bosindicus,apresentando menor resistência. O controle do 

carrapato no rebanho vem apresentando dificuldades devido à resistência aos 

carrapaticidas. Animais de raças taurinas apresentam maior resistência à infestação de 

carrapato (BOCK, DE VOS, KINGSTON e MCLELLAN, 1997; BOCK, KINGSTON e DE 

VOS, 1999).  

É sabido que o estresse causado por estes ectoparasitas acarreta deficiência 

alimentar, desmame interrompido ou precoce e causa um aumento excessivo na 

liberação do cortisol na corrente sanguínea afetando a fertilidade animal(CARDOSO et 

al.2011; GOMES, 2000). 

A elevação do cortisol na corrente sanguíneainterfere diretamente o hipotálamo a 

secretar o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) e, por conseguinte,a adeno-

hipófise a liberar as gonadotrofinas essenciais para a ocorrência da espermatogênese, 

como por exemplo, o hormônio folículo estimulante (FSH) necessário no processo de 

espermatogênese e hormônio luteinizante (LH)essencial para as células 

intersticiaisproduzirem a testosterona (MAFFEI, 2009;COSTA MELO, 2016). Esta 

interferência do cortisol na endocrinologia da reprodução do macho poderia explicar a 

observação, neste trabalho, dos parâmetros seminais alterados do touro 08, 

previamente exposto à infestação por carrapatos.  

No presente estudo, sugere-se que a infestação por carrapatos causou uma 

elevação na concentração de cortisol na corrente sanguínea e, desta forma, 

desencadeou uma inibição do hipotálamo interferindo na concentração secretada de 

GnRH e por conseguinte, a liberação das gonadotrofinas FSH e LH, essenciais para o 

processo de espermatogênese e para a qualidade seminal.    
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sugere-se que a infestação por ectoparasitas causa elevação da concentração do 

cortisol na corrente sanguínea afetando diretamente o eixo hipotalâmico-hipofisário-

gonadal acarretando alterações nos parâmetros seminais, consequentemente 

inabilitando o touro para as funções reprodutivas.  
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PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA in vitro DE ESTAFILOCOCOS 
COAGULASE POSITIVA ISOLADOS DE LEITE DE VACAS COM MASTITE 

  
Acadêmicos: Débora Peixoto Maria e Flávia Soares Virgilino  

Orientadora: Profª D.Sc. Letícia Ferreira da Silva 

RESUMO 
A mastitebovina é um dos principais fatores que afetam a qualidade do leite e pode ser 
classificada como clínica ou subclínica, sendo que esta última tem como principal 
agente etiológico Staphylococcus aureus. A realização do antibiograma é essencial para 
o controle e o tratamento da mastite, selecionando o antimicrobiano mais adequado 
para cada caso e evitando resistência por parte das bactérias. Assim, o objetivo deste 
estudo foi avaliar o perfil de sensibilidade antimicrobiana in vitro de cepas de 
estafilococos coagulase positiva, isoladas do leite de vacas com mastite, em duas 
propriedades localizadas em Reduto, Minas Gerais. Para tanto, foi realizado o CMT em 
todas as vacas em lactação, sendo coletadas amostras de leite daquelas com resultado 
positivo. Tais amostras foram encaminhadas para realização das análises laboratoriais: 
pesquisa de estafilococos coagulase positiva e antibiograma, na qual foram utilizados 
cinco antimicrobianos: amoxicilina com ácido clavulânico (AMC 30), amoxicilina (AMO 
10), tetracilina (TET 30), penicilina (PEN 10) e cefoxitina (CFO 30). Verificou-se que 
100,0% dos animais tinham mastite subclínica, porém apenas 64,7% dos casos eram 
causadas por estafilococos coagulase positiva. Ao antibiograma observou-se as cepas 
isoladas mostraram-se sensíveis apenas à AMC 30 e CFO 30, ambas com 81,8% de 
sensibilidade. Já com relação à AMO 10, TET 30 e PEN 10, apenas 18,2%, 36,4% e 
9,1% das cepas mostraram-se sensíveis, predominando a resistência. Tais resultados 
comprovam a necessidade da realização prévia do antibiograma com vistas de um 
tratamento eficaz e redução da resistência antimicrobiana. 
 
Palavras-chave:Antibiograma; antimicrobianos; resistência. 
Linha de pesquisa:Patologia, parasitologia e microbiologia veterinária. 
1. INTRODUÇÃO 

A pecuária leiteira é uma importante atividade socioeconômica no Brasil (SILVA, 

RODRIGUES &SILVA, 2018). Dados relativos ao ano de 2018 mostram que, após três 

anos consecutivos com redução na aquisição de leite, a produção no país voltou a 

apresentar um aumento de 2,4%; destacando-se, ainda, o estado de Minas Gerais como 

o maior produtor nacional (IBGE, 2018). Aliado a tal fato, a exigência por um produto de 

qualidade aumenta cada vez mais por parte do consumidor. Com isso, a qualidade do 

leite é um fator importante tanto para os produtores quanto para a indústria, uma vez 

queafeta diretamente os produtos finais e, consequentemente, o lucro de toda a cadeia 

produtiva (SOUZA, AMIN &GOMES, 2009). 

O leite é um produto de origem animal de alto valor nutritivo, fundamental para a 

dieta humana(BARROS, JESUS &SILVA, 2001). Contudo, essa riqueza em nutrientes 

predispõe o desenvolvimento de uma ampla gama de micro-organismos (LANGONI et 

al, 2011). Assim, as práticas de manejo adequadas adotadas desde a produção do leite 
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na propriedade rural até o momento da industrialização, são importantes para o controle 

da contaminação do leite (YAMAZI et al, 2010; LANGONI et al, 2011).   

Entre os fatores que afetam, direta ou indiretamente, a qualidade do leite, estão 

as doenças infecciosas, como a mastite (LEIRA et al, 2018).Os principais agentes 

etiológicos envolvidos na mastite são Staphylococcus aureus 

eStreptococcusagalactiae(CUNHA et al, 2006). Trata-se de uma afecção que tem 

grande influência negativa na produção de leite, gerando prejuízo para a economia, já 

que reduz a produção, além de seus níveis de lactose e de gordura. Também,implica 

em gastos com medicamentos, custos com mão-de-obra, podendo ocasionar a morte ou 

o descarte de animais (ANDRADE, HARTMANN & MASSON, 2009). 

A antibioticoterapia éa base do tratamento da mastite, sendo ideal a realização do 

antibiograma, resultando na resolução da doença em decorrência da escolha do 

antimicrobiano mais adequado para cada caso (COSTA et al, 2013).Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de sensibilidade antimicrobiana in vitro de 

cepas de estafilococos coagulase positiva, isoladas do leite de vacas com mastite em 

duas propriedades localizadas no município de Reduto, Minas Gerais. A partir disso, 

indicar o tratamento mais eficaz a ser seguido, buscando melhorar a sanidade do 

rebanho, aumentando a produção e a qualidade do leite. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 MASTITE 

Entre as principais afecções que acometem o gado leiteiro, destaca-se a mastite. 

Trata-se de um processo inflamatório das glândulas mamárias que afeta os quartos 

mamários e provoca alterações físico-químicas no leite. Em decorrência disso, gera 

prejuízos econômicos ao produtor, como a diminuição da produção e da qualidade do 

leite, além do descarte do leite dos animais acometidos e gastos com medicamentos 

(MELO &BANDOCH, 2011).  

A mastite é classificada de acordo com a sua forma de apresentação em clínica e 

subclínica, dependendo da manifestação. Mastites clínicas têm aspectos macroscópicos 

como úbere edemaciado e endurecido e presença de grumos ou pus no leite, além de 

outras alterações; o animal também apresenta dor,hipertermia, depressão e inapetência. 

Já as mastites subclínicas não possuem aspectos visíveis, agindo de formasilenciosa, e 

provocamapenas alterações no leite, como o aumento da contagem de células 

somáticas (CCS) e a diminuição na concentração de cálcio, de caseína, de gordura e de 
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lactose. Esta última apresenta maior prevalência em rebanhos (MARTINS et al,2010). 

Independentemente da classificação, o leite oriundo de um animal com mastite é 

considerado impróprio para o consumo humano (BRASIL, 2017). 

 

2.1.1 ETIOLOGIA 

A etiologia da mastite pode ser tanto ambiental quanto contagiosa, sendo 

diferenciadas pelo tipo de agente. A mastite ambiental pode ocorrer no parto ou no início 

da lactação e é transmitida por contato direto com o solo, com a lama ou com fezes 

contaminados. Os principais patógenos envolvidos são Escherichia coli, Klebsiella 

pneumonia, Streptococcusuberis, StreptococcusdysgalactiaeePseudomonasaruginosa. 

Além disso, apresenta maior incidência de casos clínicos e agudos (SILVA et al,2010). 

P. aeruginosa é considerado um patógeno de comportamento oportunista e está 

presente na água, no solo e nas fezes contaminados (FERNANDESet al,2009).S. 

uberis, por sua vez,está presente em todo o ambiente de ordenha, curral e pasto. Os 

fatores que predispõem a transmissão desse patógeno são ambientes sujos, camas 

contaminadas, solo, fezes e urina. E. colié o principal patógeno da mastite ambiental, 

decorrendo clinicamente. As infecções são frequentes nas primeiras semanas após o 

parto e tem como fonte de infecção as fezes. Já S. dysgalactiae tem maior ocorrência 

em períodos secos, sendo diretamente relacionado às lesões da pele do teto (SILVA et 

al,2010). 

A mastite contagiosa pode ocorrer durante toda a lactação e é transmitida por 

meio das mãos do ordenhador, das ordenhadeiras e dos materiais utilizados em outras 

vacas. Os patógenos mais envolvidos são Staphylococcus aureus, 

StreptococcusagalactiaeeCorynebacteriumbovis. Tal mastite apresenta maior incidência 

subclínica e crônica, com alta CCS (SAABet al,2014). S. agalactiae, contudo,é capaz de 

causar mastite nas formas clínica e subclínica, além disso, tem predileção pelas 

glândulas mamárias (SILVA et al,2010).  

S. aureus está amplamente distribuído nos rebanhos leiteiros e, por isso, é 

considerado o principal agente etiológico da mastite, responsável pela cronificação da 

doença, sendo frequentemente isolado do leite cru (FAGUNDES &OLIVEIRA, 2004). 

Esse patógeno é transmitido durante a ordenha, na ausência de um manejo sanitário 

adequado e durante períodos chuvosos, em decorrência do aumento no número de 

vetores(MELO &BANDOCH, 2011).  
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A infecção causada por S. aureuspode levar ao descarte dos animais acometidos 

e também ao óbito, dependendo do grau da infecção (FAGUNDES & OLIVEIRA, 2004; 

MELO & BANDOCH, 2011). Ainda, esse agente produz exotoxinas (hemolisina, 

enterotoxina e leucocidina) que podem alterar a qualidade do leite (MELO & BANDOCH, 

2011). Essa espécie bacteriana possui morfologia de cocos e as seguintes 

características bioquímicas: Gram-positiva, coagulase positiva, β-hemolítica, maltose e 

manitol positivos (FAGUNDES & OLIVEIRA, 2004). Além disso, a capacidade deste 

micro-organismo em produzir coagulase está diretamente ligada à sua virulência; uma 

vez que, concomitantemente a outras toxinas e fatores celulares, a coagulase atua em 

um complexo de patogenicidade estafilocócica(ZAFALON, LANGONI, BENVENUTTO & 

BROCOLLO,2008). 

 

2.1.2 DIAGNÓSTICO 

O aumento da CCS é o principal indicador utilizado para o diagnóstico da mastite 

subclínica. Logo, existem diferentes testes que são empregados para análise da taxa de 

células somáticas presentes noleite e, entre eles, sobressaem-se o CaliforniaMastitis 

Test (CMT), o Wisconsin Mastitis Test (WMT) e a contagem eletrônica de células 

somáticas (DIAS et al, 2011). Os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 

76, de 26 de novembro de 2018, para CCS no leite é de no máximo 500.000 

CS/mL(BRASIL, 2018). 

O teste CMT é o mais utilizado por sua praticidade. Nele, utiliza-se uma raquete 

dividida em quatro compartimentos. Assim, é coletado o leite de cada quarto mamário e 

estes são misturados ao reagente. Após a homogeneização, é avaliada a presença ou 

não da formação de gel. Quando à contagem de células somáticas é alta, tem-se a 

formação do gel (GASPAROTTO et al, 2016). 

Alterações físicas também podem ser observadas e, para isso, o exame físico e o 

aspecto do leite também são utilizados como diagnóstico (DIAS et al, 2011). No exame 

físico do úbere, podem ser observadas alterações como quartos inchados, diferença de 

tamanho, aumento da temperatura, rubor, dor à palpação ou durante a ordenha e 

consistência enrijecida, devido à presença de tecido cicatricial (GASPAROTTO et al, 

2016). 

 No leite, a presença de pus, de sangue, de grumos, de coágulos ou de coloração 

amarelada e aspecto aquoso são alterações que podem ser observadas durante a 
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ordenha, com o auxílio da caneca do fundo preto. Nesses casos, o leite deve ser 

descartado corretamente (MELO & BANDOCH, 2011). 

 

2.1.3 TRATAMENTO 

Os antimicrobianos são os principais métodos para o controle e tratamento da 

mastite, sendo o conhecimento sobre o perfil de resistência antimicrobiana do agente 

etiológicoprimordial para o sucesso do controle. Dessa forma, é essencial o 

planejamento de estratégias e de métodos eficazes, a partir da realização de 

antibiogramas para estabelecer o fármaco mais adequado para cada 

situação(ZAFALON, LANGONI, BENVENUTTO & BROCCOLO, 2008). 

Para uma melhor eficácia no tratamento e prevenção da mastite, a terapia da 

vaca seca é considerada uma boa estratégia, por ser o período que aumenta a 

exposição entre antimicrobiano e o agente; além de evitar o descarte do leite, devido ao 

período de carência pelo seu uso (ZANIN, FREGONESI & MANGILLI, 2016). O 

tratamento consiste em aplicações de antimicrobianos pela via intramamária, com o 

intuito de se obter altas concentrações do medicamento no úbere, aumentando a 

eficácia na eliminação do micro-organismo e a meia vida do fármaco, prevenindo novas 

infecções (BATISTA et al,2009). 

É no final do período seco que se inicia a síntese do leite, em decorrência da 

influência dos hormônios do fim da gestação e do início do parto. Sendo composto por 

três etapas: involução ativa, involução constante e lactogênese ou colostrogênese 

(ZANIN, FREGONESI& MANGILLI, 2016).Posterior à última ordenha, ocorre a primeira 

etapa, o período de involução ativa, com duração de 30 dias. Nessa fase, em 

decorrência da interrupção da última ordenha e do aumento da pressão intramamária, 

observa-se uma maior predisposição das glândulas mamárias às infecções (BATISTA et 

al, 2009). 

Por outro lado, o período de involução constante não tem duração determinada, 

uma vez que é dependente da fase e do desenvolvimento em que a glândula mamária 

se encontra. No entanto, é caracterizado como o período em que se tem a menor 

ocorrência de infecções, exatamente por não ter evolução da glândula mamária 

(FERREIRA et al, 2015). Já no fim da gestação, acontece o período de colostrogênese 

ou lactogênese, que começa do 15º ao 20º dia do pré-parto, por influência de 

hormônios. Nessa etapa, ocorre a regeneração e a diferenciação das células epiteliais 

secretoras, o transporte seletivo e o acúmulo de imunoglobulinas para a formação do 
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colostro e a diminuição da concentração da lactoferrina e dos leucócitos. Assim, é uma 

fase predisponente às infecções (BATISTA et al, 2009). Dessa forma, o fim do período 

seco e o início da lactação são momentos com maior predisposição à ocorrência de 

infecção, sendo necessário estabelecer um protocolo de tratamento e prevenção mais 

específico (ZANIN, FREGONESI & MANGILLI, 2016). 

Todavia, o emprego irracional e indiscriminado de antimicrobianos em rebanhos 

leiteiros no tratamento de mastite aumenta as chances do desenvolvimento 

deresistência bacteriana, podendo aumentar também o risco de sua presença no leite. A 

presença de resíduos de antimicrobianos no leite está diretamente ligada à saúde 

pública, pois também pode causar reações alérgicas, desequilíbrio intestinal, 

hipersensibilidade, além de possuir potencial teratogênico (SILVA, SILVA &RIBEIRO, 

2012). 

O Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 

estabelece que entreas análises obrigatórias para atendimento ao programa nacional de 

melhoria da qualidade do leite,sob responsabilidade dos estabelecimentos de leite e 

derivados, está a detecção de resíduos de produtos de uso veterinário. Além disso, 

adverte que é proibido o envio a qualquer estabelecimento industrial do leite de vacas 

que estejam sendo submetidas a tratamentos com produtos de uso veterinário, durante 

o período de carência (BRASIL, 2017).Tais exigências decorrem do fatode que os 

tratamentos térmicos — como pasteurização e ultra alta temperatura — não sãocapazes 

de inativar os antimicrobianos.Assim, é importante respeitar o período de 

carência,descartando todo o leite daqueles animais(GASPAROTTO et al, 2016). 

Entre os antimicrobianos mais utilizados em rebanhos leiteiros,destacam-se os 

beta-lactâmicos, as tetraciclinas, os aminoglicosídeos, os macrolídeos, o cloranfenicol, 

as quinolonas e as sulfonamidas (SILVA, SILVA & RIBEIRO, 2012). Contudo, a escolha 

deve ser baseada no perfil de resistência dos agentes isolados de cada rebanho, o que 

pode ser determinado in vitro por meio do Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos. A 

escolha, assim, é pautada na sensibilidade de cada agente específico, minimizando 

falhas terapêuticas e reduzindo os riscos de resistência bacteriana (COSTA et al,2013). 

Os antimicrobianos classificados como beta-lactâmicos são compostos pelos 

grupos das penicilinas, cefalosporinas (primeira à quarta geração), carbapenêmicos, 

monobactâmicos e associações com inibidores da beta-lactamase. Estes têm em sua 

estrutura o anel beta-lactâmico, responsável pela ação antimicrobiana. Algumas 

bactérias são capazes de produzir a enzima beta-lactamase que promove a destruição 
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do anel beta-lactâmico, inativando a ação do antimicrobiano. Dessa forma, a associação 

dos beta-lactâmicos aos inibidores de beta-lactamases pode restaurar ou potencializar 

sua ação. O mecanismo de ação dessa classe de antimicrobianos resulta em parte na 

inibição da síntese da parede celular bacteriana, por meio do bloqueio do 

peptideoglicano, resultando em ação bactericida. Apresentam amplo espectro, agindo 

contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, anaeróbias e aeróbias (MOTA et al, 

2010). 

As tetraciclinas são antimicrobianos bacteriostáticos, possuem amplo espectro, 

agindo contra bactérias Gram-positivias, Gram-negativas, aeróbias e anaeróbias, 

espiroquetas, riquétsias, micoplasmas, clamídias e alguns protozoários. O mecanismo 

de ação ocorre inibindo a síntese proteica por meio da ligação do antimicrobiano ao 

ribossomo 30S. Os aminoglicosídeos tem ação bactericida, e, assim como as 

tetraciclinas, o seu mecanismo de ação é a ligação ao ribossomo 30S, interrompendo a 

síntese de proteínas. Também possui amplo espectro, com ação contra bactérias 

aeróbias Gram-negativas e Gram-positivas (NOGUEIRA et al,2016). 

Os macrolídeos, por sua vez, podem ser bactericidas ou bacteriostáticos e atuam 

inibindo a síntese proteica por meio da ligação ao RNA ribossomal 23S da unidade 50S. 

Têm ação contra bactérias aeróbias Gram-positivas eGram-negativas, bactérias 

anaeróbias e bactérias atípicas. Já o cloranfenicol age inibindo a síntese proteica da 

bactéria pela ligação ao ribossomo, tendo ação bacteriostática. As quinolonas são 

bactericidas, com ação contra Gram-negativos eGram-positivos. Seu mecanismo de 

ação ocorre por meio da inibição das enzimastopoisomerase II ou DNA-girase e a 

topoisomerase IV, que compõem a síntese do material genético; a inibição das duas, 

forma DNA defeituosos e inibe a replicação, levando à morte bacteriana. E as 

sulfonamidas apresentam ação bacteriostática, possuem espectro de ação contra 

bactérias Gram-positivas eGram-negativas, alémde protozoários (GUIMARÃES, 

MOMESSO & PUPO, 2010). 

 

2.1.4 CONTROLE 

A profilaxia é fundamental para o controle da mastite. Um manejo de ordenha 

apropriado é, sem dúvidas, uma das melhores formas de prevenção dessa infecção. As 

boas práticas de fabricação adotadas durante a ordenha são capazes de reduzir a taxa 

de animais acometidos pela mastite, diminuindo, assim,a probabilidade de novas 
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infecções, propiciando um controle da CCS do rebanho e promovendo, 

consequentemente, a melhora a qualidade do leite (DIAS et al, 2011). 

Cinco princípios básicos devem ser seguidos criteriosamente para um resultado 

eficaz no controle da mastite e são eles: a realização de pré-dipping e pós-dipping com 

soluções antissépticas; a adoção de terapia vaca seca em todo o rebanho; a 

manutenção adequada do equipamento de ordenha; a detecção e o tratamento dos 

casos clínicos e o descarte dos animais que apresentam quadro crônico. Opré-dipping 

consiste na desinfecção prévia dos tetos com soluções antissépticas e água e tem como 

objetivo prevenir novos casos de mastite ambiental e a contaminação do leite; é 

necessário que o úbere seja previamente lavado para retirada do excesso de sujidades 

e a secagem deve ser feita com toalhas de papel descartáveis. Já o pós-dipping 

funciona como selante e deve ser realizado imediatamente após a ordenha, visto que o 

esfíncter permanece aberto e exposto por aproximadamente uma hora, facilitando a 

entrada de micro-organismos; o iodo é a solução que apresenta melhores resultados 

nesta etapa. A terapia de vaca seca é um método muito eficiente para controle e 

tratamento da mastite, uma vez que a utilização dos medicamentos para tratamento 

durante o período seco faz com que aumente sua eficiência. A manutenção adequada 

do equipamento de ordenha pode incluir, por exemplo, a troca de mangueiras e 

insulfladores a cada 2.500 ordenhas, a limpeza dos canos de ar, a reposição do óleo da 

bomba e o controle do vácuo. A detecção e o tratamento dos casos clínicos têm como 

propósito estabelecer um programa de tratamento mais eficiente na propriedade. E, por 

fim, o descarte dos animais que apresentam quadro crônico deve ser feito afim de evitar 

a constate contaminação dos animais sadios(COSER, LOPES & COSTA, 2012; DEMEU 

et al, 2015, BUENO, MESQUITA &FRANCISCO FILHO, 2006). 

Outro ponto crucial para eficiência da profilaxia é o treinamento e a higiene do 

ordenhador, uma vez que suas mãos contaminadas podem transmitir bactérias para o 

úbere, para o leite e para todo equipamento utilizado durante a ordenha. Entre estas 

bactérias, pode-se ressaltar, novamente,S. aureus, que é comumente encontrado na 

pele. É importante, também, evitar o estresse durante a ordenha e realizar 

adequadamente o manejo ambiental e de dejetos para diminuir a exposição aos 

patógenos. Por fim, após a ordenha, é importante fornecer alimento fresco no cocho 

afim de manter as vacas em pé para o fechamento do esfíncter, de forma a impedir a 

entrada de patógenos presentes no ambiente (DIAS et al,2011; MEDEIROS et al,2009a; 

COSER, LOPES & COSTA, 2012). 
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2.1.5 RESISTÊNCIA DE Staphylococcus A ANTIMICROBIANOS  

Dentre os agentes causadores de mastite, o gênero Staphylococcusé mais 

frequente nos casos de mastite bovina. Assim, apresenta resistência a diversos 

antimicrobianos utilizados indiscriminadamente e de forma empírica. Logo, o isolamento 

e identificação desse agente e a realização do perfil de sensibilidade in vitro aos 

antimicrobianos é importante para evitar tal resistência (Freitas et al, 2005). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE MASTITE SUBCLÍNICA E COLETA DAS AMOSTRAS DE 

LEITE 

O projeto foi realizado em duas fazendas leiteiras (propriedade “A” e propriedade 

“B”), localizadas no município de Reduto, Minas Gerais. O rebanho de ambas as 

propriedades era, predominantemente, da raça Girolando e dos seus mestiços. Além 

disso, as vacas eram ordenhadas duas vezes por dia, pelo sistema de ordenha 

mecânica. A propriedade “A” possuía 11 vacas em lactação e a propriedade “B”, apenas 

seis. 

Cada uma destas 17 vacas foi submetida à análise após a lavagem do úbere com 

água e sabão, secagem com papel toalha e antissepsia dos tetos com álcool 70%, ao 

CMT. Foram atribuídos os escores 0 (negativo), traço (falso positivo), 1+ (fracamente 

positivo), 2+ (positivo) e 3+ (fortemente positivo), de acordo com as reações observadas 

na mistura do leite com a solução CMT(SCHALM&NOORLANDER, 1957). Dos animais 

considerados positivos no teste, foram coletados 5 ml de leite em frascos estéreis. 

Essas amostras foram armazenadas em caixa isotérmica com gelo e transportadas 

imediatamente para o Hospital-Escola Gardingo da Faculdade Univértix, para realização 

das análises microbiológicas. 

 

3.2 PESQUISA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASE POSITVA 

Para a pesquisa de estafilococos coagulase positiva foram inoculados 0,1 ml de 

cada amostra na superfície seca do ágar Sal Manitol. As placas foram incubadas a 

36±1º C por 24 horas. Após esse período, foram selecionadas as amostras que 

possuíam colônias típicas de Staphylococcus (colônias amarelas com halos amarelos); 
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para a realização das provas bioquímicas de confirmação, coloração de Gram e provas 

da coagulase e da catalase (NUNES, 2017). 

 

3.3 TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

Com as amostras de estafilococos coagulase positiva foi realizado, então, o teste 

de sensibilidade aos antimicrobianos (antibiograma) in vitro. Para tanto, as colônias 

foram transferidas do ágar Sal Manitol para tubos de ensaio estéreis contendo 3 ml de 

salina 0,85%, até alcançar a turbidez do meio. 

Em seguida, por meio de swab estéril, as amostras foram transferidas para placas 

contendo ágar Mueller Hinton. Em cada amostra (placa), foram utilizados os seguintes 

antimicrobianos: amoxicilina (AMO 10), amoxicilina com ácido clavulânico (AMC 30), 

cefoxitina (CFO 30), penicilina G (PEN 10) e tetraciclina (TET 30). As amostras foram 

incubadas a 36ºC por 18 horas. Após esse período, foi realizada a mensuração dos 

halos formados em volta de cada um dos antimicrobianos, de forma que os resultados 

fossem englobados em: resistente, sensibilidade intermediária e sensível, de acordo 

com os critérios estabelecidos pela M100-S23 (CLSI, 2013). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Todas as 17 vacas estudadas no presente trabalho apresentaram mastite 

subclínica de acordo com o teste CMT, com resultados variando de positivo (2+) à 

fortemente positivo (3+). Após as análises microbiológicas e bioquímicas das amostras 

de leite de cada um destes animais, foram isoladas bactérias do gênero Staphylococcus 

em 13 destes casos (FIGURA 1). Destas, 11 demonstraram a produção da enzima 

coagulase (seis, na propriedade “A” e cinco, na propriedade “B”), correspondendo a 

64,7% dos casos totais (TABELA 1). 



57

3 

 

 

Figura 13. Identificação de Staphylococcus nas 17 amostras de leite isoladas em 

propriedades localizadas em Reduto, Minas Gerais. a) colônias características de 

Staphylococcus em ágar Sal Manitol (amarelas com halos amarelos); b) reação positiva 

à prova da catalase; c) cocos Gram-positivos na coloração de Gram (100x). 

 

Tabela 5. Resultado do CMT e pesquisa de estafilococos coagulase positiva em amostras de leite de 

vacas com mastite subclínica de duas propriedades localizadas em Reduto, Minas Gerais 

Amostras Resultado do CMT Pesquisa de estafilococos 

coagulase positiva 

 

 

 

 

Propriedade 

“A” 

1 2+ + 

2 2+ - 

3 2+ + 

4 2+ - 

5 2+ + 

6 2+ - 

7 3+ - 

8 3+ - 

9 2+ + 

10 3+ + 

11 3+ + 

 

 

Propriedade 

“B” 

12 3+ - 

13 2+ + 

14 3+ + 

15 3+ + 

16 3+ + 

17 2+ + 

 

a                                         b                                            c 
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Trabalhos semelhantes, contudo, encontraram menores incidências de mastite 

em vacas leiteiras por estafilococos coagulase positiva, quando comparadas às obtidas 

neste trabalho. Dias et al (2017), ao avaliarem 161 vacas provenientes de 15 diferentes 

propriedades, localizadas em Rondônia, verificaram que apenas 11 (6,8%) possuíam 

mastite causada por essa classe de agente. Já Cunha et al (2006) observaram e 

coletaram amostras de 128 vacas de uma única propriedade localizada em Taipu, Rio 

Grande do Norte e verificaram que o principal agente causador de mastite no rebanho 

eram bactérias do gênero Staphylococcus, sendo que 20% dos casos foram atribuídos 

somente aos coagulase positiva. Jamali et al (2014) observaram resultados 

semelhantes, uma vez que das 207 amostras de leite provenientes de vacas com 

mastite 43 (20,1%) apresentaram resultado positivo para S. aureus. A variação entre os 

resultados destacados pode ser atribuída aos diferentes tipos de manejo durante a 

ordenha e dos métodos de higienização utilizados em cada uma dessas regiões (SAAB 

et al, 2014). 

A Figura 2 ilustra o resultado de um dos antibiogramas realizados em laboratório. 

Nela podem ser observados halos de diferentes tamanhos, caracterizando diferentes 

níveis de sensibilidade de acordo com o antimicrobiano (CLSI, 2013). Já a Tabela 2, 

mostra o perfil de sensibilidade in vitro das cepas de estafilococos coagulasepositiva 

isoladas de cada amostra às diferentes classes de antimicrobianos utilizados. Pode-se 

observar a existência de cepas com resistência, sensibilidade intermediária e 

sensibilidade aos diferentes fármacos (TABELA 2). 

 

Figura 14.Resultado do antibiograma realizado em uma das cepas de estafilococos 

coagulase positiva isolada de amostras de leite de vacas com mastite subclínica em 

duas propriedades localizadas em Reduto, Minas Gerais, demonstrando o perfil de 

sensibilidade antimicrobiana da mesma.AMO 10 = amoxicilina; AMC 30 = amoxicilina 
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com ácido clavulânico;CFO 30 = cefoxitina; PEN 10 = penicilina G e TET 30 = 

tetraciclina. 

 

Tabela 6. Perfil de sensibilidade antimicrobiana das cepas de estafilococos coagulase positiva isoladas de 

amostras de leite de vacas com mastite subclínica em duas propriedades localizadas em Reduto, Minas 

Gerais 

Amostras AMC 30 AMO 10 TET 30 PEN 10 CFO 30 

 cm* Perfil* cm* Perfil* cm* Perfil* cm* Perfil* cm* Perfil* 

 

 

Propriedade 

“A” 

1 3,5 S 2,0 R 1,7 R 1,6 R 3,5 S 

3 3,8 S 3,0 S 0,8 R 2,5 R 3,5 S 

5 3,1 S 1,8 R 2,7 S 2,0 R 3,0 S 

9 2,9 S 1,7 R 2,7 S 1,5 R 2,5 S 

10 2,5 S 1,8 R 0,7 R 1,7 R 3,2 S 

11 2,6 S 0,5 R 0,5 R 1,6 R 2,5 S 

 

Propriedade 

“B” 

13 3,1 S 1,8 R 1,9 R 2,0 R 3,5 S 

14 4,2 S 3,9 S 2,5 S 3,7 S 4,5 S 

15 1,7 I 0,5 R 2,0 I 0,8 R 1,9 R 

16 2,7 S 2,0 R 2,8 S 2,0 R 2,8 S 

17 1,7 R 0,5 R 0,5 R 0,8 R 1,9 R 

Nota: cm* = tamanho do halo em centímetros; Perfil* = S (sensível), I (sensibilidade 

intermediária), R (resistente).AMO 10 = amoxicilina; AMC 30 = amoxicilina com ácido 

clavulânico;CFO 30 = cefoxitina; PEN 10 = penicilina G e TET 30 = tetraciclina. 

Como pode ser observado na Tabela 2, os antimicrobianos que apresentaram 

maior eficácia bactericida foram amoxicilina com ácido clavulânico e cefoxitina, uma vez 

que 81,8% das cepas se mostraram sensíveis a ambos. De acordo com o trabalho 

realizado por Klimieneet al (2011), a amoxicilina com ácido clavulânico apresentou boa 

eficácia frente aos cocos Gram-positivos; porém, ao contrário do demonstrado no 

presente trabalho, 38,1% das cepas de S. aureus apresentaram resistência a esse 

antimicrobiano. Já em relação àcefoxitina, Jamali et al (2014), concordando com este 

estudo, observaram que apenas 16,3% das cepas de S. aureus apresentaram 

resistência, provando que a mesma é uma boa opção para o tratamento de infecções 

causadas por este patógeno. 

Por outro lado, tanto a amoxicilina quanto a tetraciclina e a penicilina não 

apresentaram bons resultados, com eficácias de apenas 18,2%, 36,4% e 9,1%, 

respectivamente, frente às cepas isoladas das amostras (TABELA 2). Diversos outros 

estudos corroboram esses achados. Freitas et al(2005), em um estudo realizado em 11 
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propriedades localizadas no agreste do Estado de Pernambuco, verificaram que das 246 

amostras analisadas, os antimicrobianos com menor desempenho foram a penicilina G e 

a amoxicilina, com apenas 20% e 25% de eficácia in vitro contra estafilococos coagulase 

positiva, respectivamente. Silva et al(2012), por sua vez, também apontaram a penicilina 

G como o antimicrobiano de menor efeito, apenas 5%, nas 83 amostras analisadas em 

seu estudo. Ainda, Jamali et al. (2014) observaram 14% de eficácia da penicilina G 

frente cepas de S. aureus. Tais antimicrobianos (amoxicilina e penicilina G), por serem 

de amplo espectro, acabam sendo utilizados frequentemente em tratamento de 

mastites, assim como de diversas outras afecções de etiologia bacteriana; esse uso 

empírico e, muitas vezes indiscriminado, acaba por resultar em resistência do micro-

organismo a esses antimicrobianos (MEDEIROS et al, 2009b). 

Com relação à tetraciclina, concordando com o presente trabalho, Jamali et al. 

(2014) relataram que, dos isolados de S. aureus, apenas 23,3% foram sensíveis a ela. 

Já para Cunha et al (2006), a tetraciclina foi o antimicrobiano de menor eficácia no 

combate aos estafilococos, com 58,6% de cepas sensíveis; valor ainda superior ao 

ilustrado na Tabela 2. Embora já tinha sido relatada como eficaz contra estafilococos e, 

por isso, ser bastante utilizada em tratamentos de mastites, é imprescindível o cuidado 

quanto a sua utilização, uma vez que pode gerar resistência antimicrobiana quando 

usada de maneira incorreta (MEDEIROS et al, 2009b); como relatado neste e em outros 

estudos. 

No trabalho de Nader Filho et al.(2007), observou-seelevada ocorrência de cepas 

de S. aureus com múltiplas resistências frente aos antimicrobianos utilizados. Já no 

presente trabalho, obteve-se uma amostra com cepa multirresistente a todos os 

antimicrobianos e todas as outras apresentaram resistência para dois ou mais 

antimicrobianos. Essas cepas multirresistentes dificultam o tratamento dos animais 

doentes. 

Segundo Nader Filhoet al (2007), tem sido alto o gasto por parte dos produtores 

com antimicrobianos que não são mais eficazes para o tratamento da mastite, o que 

levaà utilização de altas doses,no intuito de tentar melhorar seu potencial. Contudo,tal 

prática tem resultado em cepas resistentes e também na presença de resíduos desses 

medicamentos no leite, podendo causar riscos à saúde pública. Moritz e Moritz (2016), 

por sua vez, destacaram que o uso empírico de doses inadequadas do antibiótico e de 

intervalos irregulares ocorre como consequência da não realização do antibiograma. 

Isso pode levar à escolha um antimicrobiano que talvez não seja eficaz para aquele 
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agente específico, resultando em falha na resposta ao tratamento (MORITZ & MORITZ, 

2016). Assim, apesar de aumentar o custo, torna-se mais vantajosa a realização de 

exames laboratoriais (isolamento e identificação dos patógenos do leite de vacas com 

mastite e antibiograma), uma vez que garantem a eficácia do tratamento (FREITAS et 

al, 2005). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estafilococos coagulase positiva estavam presentes em 64,7% dos casos de 

mastite subclínicas nas duas propriedades estudadas. As cepas isoladas mostraram-se 

sensíveis à amoxicilina com ácido clavulânico (81,8%) e à cefoxitina (81,8%). Com 

relação à amoxicilina, à tetraciclina e à penicilina, apenas 18,2%, 36,4% e 9,1% das 

cepas foram sensíveis, respectivamente; predominando a resistência a esses 

antimicrobianos. Tais resultados demonstram a importância da realização do 

antibiograma previamente ao tratamento, de forma a garantir a eficácia do mesmo e 

evitar o surgimento de resistência antimicrobiana às diferentes classes de 

antimicrobianos. 
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PONTES DE MIOCÁRDIO EM BOVINOS (Bostaurus) MESTIÇOS 

 

Acadêmicos: Breno Nascimento Pessoa e Thiago Christhian Mendes Silva  
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Valente Machado 
RESUMO 
Foram estudados 20 corações de bovinos (Bostaurus) mestiços adultos, 10 machos e 
10 fêmeas, buscando evidenciar a ocorrência, a largura média e a localização das 
pontes de miocárdio, sobre os principaisramos das artérias coronárias. Os corações, 
após constatada sua integridade, foram injetados, através de suas artérias coronárias, 
com solução plástica corada (látex), fixados em solução aquosa de formol a 10 % e, 
após 48 horas mergulhados em solução semelhante, foram dissecados. Observou-se a 
presença de pontes de miocárdio em 75% dos exemplares estudados, as pontes de 
miocárdio foram encontradas mais frequentemente (52,17%) em fêmeas, do que em 
machos (47,82%);a maior incidência de pontes de miocárdio deu-se sobre o ramo 
paraconal (69,56%), sendo as demais (30,43%) observadas sobre o ramo subsinuoso; a 
largura média das pontes de miocárdio foi de 2,23 cm para aquelas encontradas sobre o 
ramo paraconal, e de 3,32 cm quando localizadas sobre o ramo subsinuoso. Quanto à 
sua localização específica, num mesmo ramo, verificou-se que: sobre o ramo paraconal, 
as pontes foram encontradas mais frequentemente (87,5%), no terço médio, sobre 
12,5%no terço distal, e ausência delas no terço proximal; já sobre o ramo subsinuoso, 
as pontes de miocárdio apresentaram-se mais frequentes no terço médio (85,71%), 
seguidas do distal (14,28%), e ausência no terço proximal. 
 
PALAVRAS-CHAVES: bovinos; coração; pontes de miocárdio; artérias coronárias. 

LINHA DE PESQUISA: Morfologia e Fisiologia Animal – Anatomia  

 

1. INTRODUÇÃO  

As artérias coronárias, esquerda e direita, são responsáveis pelo suprimento 

sanguíneo do coração e surgem como o primeiro par de ramos da aorta ascendente, 

imediatamente após as válvulas semilunares aórticas. Em seu trajeto pela superfície do 

coração, em especial seus principais ramos, as artérias coronárias são de localização 

subepicárdica, cabendo aos ramos secundários o destino intra-miocárdico. Entretanto, 

pela primeira vez, foi relatado por Reyman (1737) a ocorrência de feixes musculares do 

miocárdio encobrindo partes dos principais ramos dessas artérias, condições essas 

denominadas, desde então, pontes de miocárdio. 

Discussões que envolvem a anatomia e fisiopatologia das pontes de miocárdio 

(PM) apontam inúmeras controvérsias, desde a sua definição como uma anomalia 

congênita das artérias coronárias — em que feixes de miocárdio envolvem um 

segmento subepicárdico dessas artérias, levando à compressão desse segmento 

durante a sístole ventricular, reversível na diástole,com considerável risco de estenose 
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do vaso na fase sistólica —aser anunciadas como vantajosas, por promoverem uma 

contração suplementar na circulação sanguínea coronariana (BEZERRA, 1982; 

AMARAL, 1989; BOMBONATO et al, 1991; SEVERINO e BOMBONATO, 1992). 

Segundo Limaet al(2002), estudos sugerem que as PM são formadas junto com 

as artérias coronárias no período embrionário, como resultado da absorção dessas 

fibras de músculos que,em fases precoces da formação embrionária, envolvem as 

coronárias em toda sua extensão. 

As pontes de miocárdio podem ser consideradas alterações da normalidade do 

indivíduo (CHARNERet al, 1989), variações anatômicas e, até mesmo, anomalias que 

necessitam ser tratadas (RIBEIRO JORGE &COELHO, 1984). Cruzet al (2007) 

ressaltam a importância dos estudos sobre as relações existentes entre as fibras 

musculares cardíacas das pontes de miocárdio com a parede da artéria, relacionando 

especificamente o seu comprimento e espessura como elementos importantes para 

melhor compreensão desses componentes anatômicos. Tratadistas clássicos, como 

Bossi et al, (1909), Montagné&Bourdelle (1917), Getty (1981) eNickelet al, (1984), em 

nenhum momento fazem alusão à presença de pontes de miocárdio nos animais 

domésticos, quando muito se limitam a descrever a topografia das artérias coronárias, 

levando em conta seu trajeto e sua distribuição territorial. 

Trabalhos como os de Berg (1963), Nie&Vicent (1984), Severino &Bombonato 

(1992), Bombonatoet al(1994), Bertolini et al, (1995) e Cruz et al, (2007), descrevem a 

biometria das pontes de miocárdio em espécies de animais domésticos (suínos, bovinos 

e carnívoros). Por outro lado, Machadoet al, (1988) reportam a ocorrência de pontes de 

miocárdio no porco-do-mato (Tayassupecary), oportunidade em que remetem a sua 

frequência, localização e largura. 

O propósito do presente trabalho é a busca porinformações sobre a existência de 

pontes de miocárdio, com ênfase para aspectos de sua localização especifica, 

frequência e dados biométricos, em bovinos mestiços. Os dados pretendidos poderão 

contribuir para a anatomia comparativa, assim como subsidiarão discussões de cunho 

funcional, quando comparados àqueles já publicados sobre outras espécies e, até 

mesmo, para a espécie humana, com possível interferência positiva para uma melhor 

compreensão da hemodinâmica nos vasos cardíacos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1 SISTEMA CARDIOVASCULAR  

O sistema cardiovascular realiza a circulação do sangue com o propósito de levar 

nutrientes e oxigênio para todo o corpo. Tal sistema é composto pelos vasos 

sanguíneos e coração (DYCE, SACK e WENSING,2004). O coração é um órgão de 

grande importância, sendo responsável por bombear o sangue para todo o corpo, numa 

trajetória centrífuga, levando oxigênio (O2) aos tecidos e, em trajetória centrípeta, 

conduzindo sangue pobre em O2 para o coração, encaminhando-o, posteriormente, para 

os pulmões para ser enriquecido de O2 (DYCE, SACK e WENSING, 2004). Os vasos 

sanguíneos constituem uma rede de tubos que tem função de transportar o sangue por 

todo o corpo, possuindo diferentes diâmetros por toda a sua extensão (JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2005).  

2.2 ANATOMIA DO CORAÇÃO  

2.2.1 O CORAÇÃO  

O coração é um órgão muscular, cavitário, que funciona como uma bomba de 

pressão e sucção. As diferenças de pressão causadas pela sua contração (sístole) e 

seu relaxamento (diástole) determinam a circulação do sangue e da linfa (GETTY, 

1986).  

Ele é composto principalmente de músculo cardíaco, o miocárdio, o qual forma 

uma bolsa dividida em quatro câmaras: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, 

ventrículo esquerdo. O coração é envolvido pelo pericárdio e ocupa parte do mediastino, 

a divisão que separa as duas cavidades pleurais (KÖNIG e LIEBICH, 2011). 

O coração, portanto, é configurado como duas bombas que ficam dispostas em 

série, mas combinadas no interior de um único órgão. A bomba direita recebe sangue 

desoxigenado (“venoso”) do corpo e o lança no tronco pulmonar, que conduz aos 

pulmões para reoxigenação; a bomba esquerda recebe o sangue oxigenado (“arterial”) 

dos pulmões e o lança na aorta, que o distribui novamente para todo o corpo (DYCE, 

SACK e WENSING, 2004).                  

2.2.2 MORFOLOGIA EXTERNA DO CORAÇÃO  

O formato do coração varia discretamente entre as espécies, entretanto, suas 

características básicas são mantidas. Possui formato aproximado de um cone achatado 

no seu eixo longitudinal, apresentando uma base e um ápice cardíaco, duas faces e 



58

5 

 

duas margens. As faces do coração são voltadas para as paredes laterais do tórax, 

sendo a face auricular voltada para a parede esquerda e a face atrial apontada para a 

parede direita daquela cavidade. As margens do coração, como as faces,são resultado 

do achatamento lateral do órgão, sendo a margem ventricular direita que compreende a 

maior parte da parede do ventrículo direito, voltada cranialmente, ao passo que a 

margem ventricular esquerda é orientada caudalmente(MACHADO, 2017).  

Ambas as faces cardíacas possuem sulcos onde se encontram os principais 

ramos das artérias coronárias, direita e esquerda, responsáveis pelo suprimento 

sanguíneo do próprio coração. Os sulcos encontrados na superfície do coração são: a) 

sulco coronário, cujo trajeto circular marca o limite entre os átrios e os ventrículos, situa-

se na base do coração; b) sulco interventricular paraconal, acha-se na face auricular do 

órgão e, em trajetória descendente a partir do sulco coronário, marca o limite entre os 

ventrículos, até as imediações do ápice cardíacoec)sulco interventricular subsinuoso, 

presente na face atrial do coração, marcandoali o limite entre os ventrículos, até as 

imediações do ápice cardíaco. Esses sulcos são ocupados em parte por vasos 

sanguíneos, por tecido adiposo e, eventualmente, feixes de fibras de miocárdio 

encobrindo parte dos vasos, as denominadas pontes de miocárdio (MACHADO, 2017). 

 

2.2.3 ARTÉRIAS CORONÁRIAS 

O coração, com a intensa atividade que possui, necessita de um eficiente sistema 

de irrigação e drenagem sanguíneas de suas paredes. Nestes termos, no coração dos 

mamíferos, o primeiro par de ramos arteriais emitido pela aorta destina-se ao 

suprimento sanguíneo do próprio coração e é representado pelas artérias coronárias, 

esquerda e direita (MACHADO, 2017). 

A artéria coronária esquerda origina-se na face esquerda da aorta, a partir do seio 

aórtico, junto à válvula semilunar esquerda. Inicia sua trajetória como um curto tronco, 

que se bifurca para formar dois grossos ramos, circunflexo e interventricular paraconal. 

O ramo circunflexo percorre o sulco coronário na face auricular, ultrapassa a margem 

ventricular esquerda (voltada caudalmente), onde emite o ramo intermédio, destinado 

àquela margem e, ainda pelo sulco coronário, atinge a face atrial do coração. Em seu 

trajeto, o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda emite ramos atriais (entre eles 

o ramo para o nó sinoatrial) e ventriculares, podendo estabelecer anastomose com 

ramos terminais do ramo circunflexo da artéria coronária direita. Em bovinos, o ramo 
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circunflexo da artéria coronária esquerda, já na face atrial do coração, dobra-se no 

sentido do ápice e, ocupando o sulco interventricular subsinuoso, constitui o ramo 

interventricular homônimo. O ramo interventricular paraconal, por sua vez, em trajeto 

descendente, percorre o sulco de mesmo nome, até as imediações do ápice cardíaco. 

Na sua trajetória, emite ramos que se aprofundam tanto nas paredes ventriculares 

quanto no septo interventricular (MACHADO, 2017).  

Nos bovinos, a artéria coronária direita origina-se na face cranial da aorta, na 

altura do seio aórtico e válvula semilunar direita, atinge o sulco coronário, por meio do 

qual percorre boa parte da face atrial do coração, como ramo circunflexo da coronária 

direita. Diferente de algumas outras espécies, a artéria coronária direita dos bovinos 

resume-se ao ramo circunflexo (MACHADO, 2017).                                        

 

2.3 PONTES DE MIOCÁRDIO 

As pontes de miocárdio, que encobrem as denominadas partes intramurais das 

artérias coronárias, são às vezes referidas como anomalias congênitas das artérias 

coronárias e se apresentam como feixes de fibras do miocárdio sobrepondo-se aum 

segmento subepicárdico das artérias coronárias, o que causa uma suposta compressão 

daquele trato vascular durante a sístole ventricular, sendo reversível na diástole 

(MACHADO et al,2012).  

Tal anomalia faz diagnóstico diferencial com a doença arterial coronariana, 

podendo apresentar dor no tórax, ocasionando infarto agudo do miocárdio e morte 

súbita (MACHADO et al, 2012).  

 

2.3.1 SINTOMATOLOGIA CLÍNICA  

A maioria dos indivíduos acometidos pela anomalia, não apresenta manifestações 

clínicas, podendo raramente manifestar: dor no tórax, isquemia miocárdica, infarto 

agudo miocárdico, perda da função ventricular esquerda, fibrilação ventricular, bloqueio 

atrioventricular e morte súbita (MACHADO et al, 2012). 

Indivíduos que manifestam a anomalia, possuem influência ainda da quantidade 

de pontes de miocárdio, sua espessura, sua localização e comprimento, sendo esses 

parâmetros variados em cada indivíduo (MACHADO et al,2012).  

 

2.3.2 FISIOPATOLOGIA 
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A fisiopatologia ainda não é muito esclarecida. Por outro lado, estudos indicam a 

origem embrionária juntamente com as artérias coronárias, ainda no período de 

formação do feto; entretanto, alguns indícios apontam para defeito na reabsorção de 

fibras musculares (MACHADO et al, 2012).  

 

2.3.3 DIAGNÓSTICO  

Ainda nos seres humanos, os sintomas em casos de pontes de miocárdio 

costumam aparecer na terceira década de vida dos indivíduos, que apresentam dores 

no peito, porém nesse estágio não possui fator de risco relacionado a doenças 

cardiovasculares e isquemias (MACHADO et al, 2012). 

Tal anomalia só é subdiagnosticada quando uma pequena quantidade de 

pacientes se apresenta sintomática. Portanto, mesmo apresentando sintomas, o 

diagnóstico é difícil devido à ausência de métodos para observar o sintoma clínico 

(MACHADO et al, 2012).  

 

2.3.4 EXAMES COMPLEMENTARES  

Em se tratando de exames complementares, pode-se observar, ao 

eletrocardiograma em repouso, atividade elétrica normal. Quando o paciente é 

provocado ao estresse, poderá apresentar sinais de isquemia, distúrbios na condução 

elétrica do coração e arritmias cardíacas (MACHADO et al, 2012). 

Existem ainda outros métodos de diagnóstico como: cintilografia miocárdica, 

cineangiocoronariografia e angiotomografia (MACHADO et al, 2012). 

2.3.5 TRATAMENTO  

Em pacientes com tal condição são utilizados betabloqueadores e/ou 

antagonistas de canal de cálcio associados a antiplaquetários. O tempo de tratamento 

medicamentoso ainda não está bem elucidado (MACHADO et al,2012). 

2.3.6 PROGNÓSTICO  

Os pacientes com pontes de miocárdio apresentam um bom prognóstico a longo 

prazo. Porém, não há estudos suficientes em pacientes com a ocorrência para a 

comprovação de tal prognóstico (PEREIRA et al, 2010).  

3. METODOLOGIA  
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O material utilizado no presente trabalho foi constituído de 20 corações de 

bovinos (Bostaurus) mestiços, indivíduos adultos, sendo 10 machos e 10 fêmeas, 

oriundos de criadouro/abatedouro situado no município de Santa Margarida, Estado de 

Minas Gerais. 

Após coletados os corações, e constatada a sua integridade, esses órgãos foram 

submetidos à lavagem de suas câmaras, utilizando-se água corrente a 38°C, 

eliminando-se, assim, a possibilidade da permanência de coágulos sanguíneos, sendo 

em seguida identificados,por meio de etiquetas, e conduzidos em embalagem térmica 

ao laboratório de anatomia veterinária da UNIVÉRTIX.  

Para o preparo das peças, já no laboratório, procedeu-se ao isolamento e 

canulação das artérias coronárias, direita e esquerda e, em seguida,com o uso de 

seringas, foi injetado nos vasos uma substância plástica (Látex) corada, até o visível 

preenchimento de todos os seus ramos superficiais. Na sequência, as peças assim 

obtidas foram fixadas, por imersão, em solução aquosa de formol a 10%, durante um 

período mínimo de 48 horas. Após esse período, procedeu-se à dissecação cuidadosa 

de cada coração, iniciando-se pela remoção, com instrumental de dissecação, do 

epicárdio e tecido adiposo sobrepostos aos sulcos cardíacos (sulco coronário, 

interventricular paraconal e interventricular subsinuoso). Após removidos esses tecidos, 

tornaram-se visíveis os vasos sanguíneos ocupantes daqueles sulcos e foram 

identificadasas pontes de miocárdio presentes.  

Realizadas as dissecações, passou-se ao registro das pontes de miocárdio, 

mediante a realização de desenhos esquemáticos elucidativos, assim como registros 

fotográficos, com vistas à identificação dos dados relativos elas, tais como: a sua 

localização, largura e disposição em relação ao comprimento dos sulcos (divididosem: 

terço proximal, terço médio e terço distal).  Buscou-se, ainda, registrar a frequência das 

pontes de miocárdio, sua localização e largura.  

A frequência foi anunciada em percentuais, a localização, obtida visualmente, 

levou em conta as divisões dos sulcos em terços, proximal, médio e distal, e a medida 

da largura das pontes foi obtida mediante o uso de paquímetro metálico manual.  

As informações obtidas foram transcritas para fichas individuais, visando facilitar 

a compreensão dos dados, bem como a sua divulgação.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Após a dissecação dos ramos principais das artérias coronárias, direita e 

esquerda, em 20 corações de bovinos(Bostaurus)mestiços, visando a obtenção de 

dados relativos às pontes de miocárdio, observou-se uma frequência de 75% delas, ou 

seja, foram registradas em 15 corações estudados. O número total de pontes de 

miocárdio, por coração, variou de uma a duas, assim caracterizado: com duas pontes, 

oito corações (40%), com uma ponte,12 corações (60%). Resultado encontrado que 

aproxima mais do nosso índice foi no estudo em muares, 76,6% (RIBEIROet al,2009), e 

em corações de queixadas (Tayassu pecari), que consignou uma frequência de 78,57% 

(MACHADOet al, 1988). Resultado diferente foi relatado em bovinos azebuados 

(SEVERINOet al,1997),e em bovinos da raça Canchin (SANTOSet al,2000), sendo em 

registradastaxas de 100% dos corações com presença de PM.  

Diferentes autores anunciaram percentuais obtidos em outras espécies animais, 

tais como: Amaral e Bombonato (1996), em cães (Canis familiaris), 45,5%; Ribeiro et al 

(2009), em muares, 76,6%; Bombonato (1994), em suínos (Sus scrofa domestica), 

36,4%; Machado et al (1995), em caprinos (Capra hircus), 94,6%; Nocetti et al (2002), 

em javalis (Sus scrofa), 57,1%;Bombonatoet al (1991), em gatos (Felix catus), 66,7%; e 

Cruz et al (2007), em carneiros (Ovis aries) da raça Ideal, 100%.Em se tratando de 

registros de pontes de miocárdio em animais silvestres, ressalte-se que Machado 

(1988), observoua frequência de 78,57% em corações de queixadas (Tayassu pecari).  

 

Tabela 1. Dados obtidos após análise de 20 corações de bovinos (Bostaurus) mestiços. 

Ramo Paraconal Ramo Subsinuoso 

Cora
ções 

Pont
es de 

miocárdio 

Locali
zações 

L
argura 
(cm) 

Pontes 
de miocárdio 

Localiz
ações 

L
argura 
(cm) 

F1 1 TM 4
,7 

- - - 

F2 - - - 1 TM 
 

4
,5 

F3 2 TM 
TM 

3
,6 

0
,6 

- - - 

F4 - - - 1 TM 5
,5 

F5 1 TM 3
,1 

- - - 

F6 - - - 2 TM 
TD 

3
,4 

0
,7 

F7 2 TM 
TD 

2
,3 

- - - 
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0
,8 

F8 - - - - - - 

F9 - - - - - - 

F10 2 TM 
TM 

2
,1 

0
,7 

- - - 

No. 
total em 
fêmeas 

 
8 

pontes 

   
4 pontes 

  

M1 1 TM 3
,1 

- - - 

M2 - - - 1 TM 2
,6 

M3 2 TM 
TD 

2
,5 

   
1,6 

- - - 

M4 1 TM 0
,7 

- - - 

M5 1 TM 1
,7 

1 TM 2
,2 

M6 - - - - - - 

M7 - - - - - - 

M8 - - - - - - 

M9 1 TM 3
,0 

1 TM 4
,4 

M1
0 

2 TM 
TM 

4
,2 

1
,1 

- - - 

No. 
total em 
machos 

 
8 

pontes 

   
3 pontes 

  

 

Quando se quantificam as pontes de miocárdio, considerando a amostra da 

presente pesquisa (20 corações analisados), foi encontrado um número total de 23 

pontes, resultado bastante diverso da afirmativa de Berg et al (1964), quando afiançam 

que as pontes de miocárdio em bovinos são “raras e pequenas”, em desacordo com os 

dados ora anunciados, em bovinos (Bostaurus) mestiços,cuja presença está em 75% 

dos corações analisados.  

Considerando o número total de pontes de miocárdio encontradas na presente 

pesquisa, 11 delas (47,82%) foram registradas em animais machos e 12 (52,17%) em 

fêmeas. Não apresentando, portanto, diferença relevante entre os sexos. Índices 

semelhantes foramrelatados por Cruz et al (2007) para pontes de miocárdio em ovinos 

(Ovis aries). Os autores supracitados, sem mencionar índices, afirmam não haver 

diferenças significativas entre sexos. Entretanto, Severino (1992), reportando-se a 
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bovinos de origem indiana, consignou o predomínio das pontes de miocárdio em 

corações de machos (64,61%) em relação aos de fêmeas (35,38%).Por sua vez, 

Machado et al (1988), pesquisando corações de queixadas (Tayassu pecari), registram 

uma frequência de pontes de miocárdio de 88,88% em fêmeas e 77,78% em machos. 

Quando considerados os ramos coronarianos encobertos por pontes de 

miocárdio, cotejando-se corações de machos e de fêmeas, no presente trabalho, 

registrou-se um número total de três pontes de miocárdio (13,04%) sobre o ramo 

subsinuoso em corações de machos, e um total de quatro delas (17,39%) sobre esse 

mesmo ramo em fêmeas. Ao passo que, sobre o ramo paraconal, registrou-se um 

número total de oito pontes (34,78%) em corações de machos e identificou-se em 

número de oito (34,78%), sobre esse mesmo ramo, em corações de fêmeas. Esses 

dados demonstram não haver diferenças significativas entre corações de machos e de 

fêmeas quanto à sua frequência sobre ramos específicos das artérias coronárias.  

Entretanto, quando considerado o predomínio entre aqueles ramos, 

independentemente do sexo, torna-se clara a prevalência das pontes de miocárdio 16 

(69,56%) sobre o ramo paraconal, quando comparado ao número delas,sete pontes de 

miocárdio (30,43%), encontrado sobre o ramo subsinuoso. Tais dados estãoexpostos 

noFigura 1. 

 

Figura 1: Representativo da ocorrência de pontes de miocárdio em bovinos (Bostaurus) mestiços, 

considerando o fator sexo e os ramos encobertos. 

Na presente pesquisa, as pontes de miocárdio apresentaram uma largura que 

variava de 0,6 cm a 5,5 cm, com média de 2,56 cm. Entretanto, em bovinos 

(Bosindicus), Severino (1992) registrouuma largura média de 1,32 cm; já em suínos, 
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Bombonatoet al (1994) consignaram uma média de 0,75 cm. Por outro lado, Severino et 

al(1997), estudando bovinos azebuados, anunciaram uma largura média de 1,62 cm. 

Quando relacionadas a largura das pontes e a sua localização, por ramos 

coronarianos, as 16 (69,56%) pontes de miocárdio encontradas sobre o ramo paraconal 

apresentaram uma largura média de 2,23 cm; entretanto, a largura média das 7 

(30,43%) pontes registradas sobre o ramo subsinuoso foi de 3,32 cm.Segundo 

Severinoet al (1997), em bovinos azebuados, seu maior índice foi no ramo 

interventricular paraconal (45,3%) e, nos suínos (BOMBONATO,1994),sobre o ramo 

interventricular subsinuoso. 

Quanto à localização específica, sobre cada ramo arterial, das pontes de miocárdio, 

verificaram-se 16delas sobre o ramo paraconal, sendo 14no terço médio(87,5%), duas 

no terço distal (12,5%) e nenhuma ponte foi encontrada no terço proximal daquele ramo 

interventricular; ao passo que sobre o ramo subsinuoso foram encontradas sete pontes, 

sendo seis delas no terço médio(85,71%), e umaponte (14,28%) no terço distal, no terço 

proximal não foi encontrada. A largura e a localização específica estão demonstradas, a 

seguir,no anexo, nas Figuras 2a 16. 

         No estudo ora realizado, registraram-se 6 corações (30,0%) com múltiplas pontes 

de miocárdio, o que difere em parte dos 40% consignados por Severino e Bombonato 

(1992), em corações de bovinos e ovinos. Nesta pesquisa, as pontes múltiplas (sobre 

um mesmo ramo arterial) se apresentaram em número de 2 pontes, sendo registradas 

uma vez sobre o ramo interventricular subsinuoso (16,6%) e cinco vezes (83,33%) sobre 

o ramo interventricular paraconal.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após análise dos aspectos referentes à ocorrência de pontes de miocárdio em 20 

corações de bovinos (Bostaurus) mestiços, julgamos poder concluir que: 

As PM estão presentes em 75% dos corações examinados. Nota-se que não 

houve uma diferençasignificativa em fêmeas (52,17%) — quanto ao número de pontes 

de miocárdio que apresentam — quando comparadas aos machos (47,82%). Assim, o 

número de amostras não permite dizer que há diferenças entre machos e fêmeas. 

Sobre o ramo interventricular paraconal, as pontes são mais frequentes (69,56%) 

do que sobre o ramo interventricular subsinuoso (30,43%). 

Sobre o ramo paraconal, em que as pontes são mais numerosas, apresentou 

largura média mais estreita (2,23 cm) do que aquelas encontradas sobre o ramo 
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subsinuoso, em que se apresentammenos numerosas e uma largura média mais 

elevada (3,32 cm). 

Quanto à sua localização, sobre os ramos paraconal, encontram-se pontes de 

miocárdio mais frequentes sobre o terço médio (87,5%) do que sobre o terço distal 

(12,5%). No terço proximal não houve ocorrência. Sobre o ramo subsinuoso, o 

predomínio das pontes de miocárdio ocorreu no terço médio (85,71%), sobre aquelas 

encontradas sobre o terço distal (14,28%) e em seu terço proximal não foram 

encontradas. 

Vale ressaltar, oportunamente, a inobservância de pontes de miocárdio sobre os 

ramos circunflexos, na totalidade dos corações estudados. 
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ANEXO 

 

PONTES DE MIOCÁRDIO EM BOVINOS (Bostaurus) MESTIÇOS, FÊMEAS. (FIGURA 

2 e 3) 

 

                                          F1.A                                  F1.B 

 

Figura 2. F1.A: Representação esquemáticade uma ponte de miocárdio localizada no terço médio no ramo 

paraconal, apresentando largura de 4,7cm, na face auricular do coração de bovino (Bostaurus). F1.B: Não 

foi encontra ponte de miocárdio no ramo subsinuoso, na face atrial do coração de bovino (Bostaurus). 
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F2.A                                F2.B 

 

Figura 3. F2.A: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo paraconal, na face auricular do coração de 

bovino (Bostaurus). F2.B: Ilustra uma ponte de miocárdio no terço médio do ramo subsinuoso, 

apresentando a largura de 4,5cm na face atrial do coração de bovino (Bostaurus). 

PONTES DE MIOCÁRDIO EM BOVINOS (Bostaurus) MESTIÇOS, FÊMEAS. (FIGURA 

4 e 5)  

 

F3.A                                  F3.B 

 

Figura 4. F3.A: Representação esquemática de duas pontes de miocárdio localizada no terço médio no 

ramo paraconal, uma apresentando largura de 3,6 cm e outra de 0,6 cm, na face auricular do coração de 

bovino (Bostaurus). F3.B: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo subsinuoso, na face atrial do 

coração de bovino (Bostaurus). 
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F4.A                                F4.B 

 

Figura 5. F4.A: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo paraconal, na face auricular do coração de 

bovino (Bostaurus). F4.B: Ilustra uma ponte de miocárdio no terço médio do ramo subsinuoso, 

apresentando largura de 5,5 cm, na face atrial do coração de bovino (Bostaurus). 

PONTES DE MIOCÁRDIO EM BOVINOS (Bostaurus) MESTIÇOS FÊMEAS. (FIGURA 

6 e 7) 

 

F5.A                                   F5.B 

 

Figura 6. F5.A: Representação esquemática de uma ponte de miocárdio localizada no terço médio no 

ramo paraconal, apresentando largura de 3,1 cm, na face auricular do coração de bovino (Bostaurus). 

F5.B: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo subsinuoso, na face atrial do coração de bovino 

(Bostaurus). 

 

F6.A                                     F6.B 
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Figura 7. F6.A: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo paraconal, na face auricular do coração de 

bovino (Bostaurus). F6.B: Ilustra duas pontes de miocárdio, uma no terço médio com a largura de 3,4 cm, 

e outra no terço distal, com largura de 0,7 cm no ramo subsinuoso, na face atrial do coração de bovino 

(Bostaurus). 

 

PONTES DE MIOCÁRDIO EM BOVINOS (Bostaurus) MESTIÇOS FÊMEAS. (FIGURA 

8 e 9) 

 

                                           F7.A                                 F7.B 

 

Figura 8. F7.A: Representação esquemática de duas pontes de miocárdio, uma localizada no terço médio 

com a largura de 2,3 cm, e outra no terço distal com a largura de 0,8 cm no ramo paraconal, na face 

auricular do coração de bovino (Bostaurus).F7.B: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo 

subsinuoso, na face atrial do coração de bovino (Bostaurus). 

 

                              F10.A                                   F10.B 
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Figura 9. F10.A: Representação esquemática de duas pontes de miocárdio localizada no terço médio no 

ramo paraconal, uma apresentando largura de 2,1 cm, e outra apresentando 0,7 cm, na face auricular do 

coração de bovino (Bostaurus). F10.B: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo subsinuoso, na face 

atrial do coração de bovino (Bostaurus). 

 

PONTES DE MIOCÁRDIO EM BOVINOS (Bostaurus) MESTIÇOS MACHOS. (FIGURA 

10 e 11) 

 

                                            M1.A                              M1.B 

 

Figura 10. M1.A: Representação esquemática de uma ponte de miocárdio localizada no terço médio no 

ramo paraconal,apresentando largura de 3,1 cm, na face auricular do coração de bovino 

(Bostaurus).M1.B: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo subsinuoso, na face atrial do coração de 

bovino (Bostaurus). 

 

.      

M2.A                                M2. 
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Figura 11. M2.A:Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo paraconal, na face auricular do coração de 

bovino (Bostaurus). M2.B: Ilustra uma ponte de miocárdio no terço médio do ramo subsinuoso, 

apresentando a largura de 2,6 cm, na face atrial do coração de bovino (Bostaurus). 

PONTES DE MIOCÁRDIO EM BOVINOS (Bostaurus) MESTIÇOS MACHOS. (FIGURA 

12 e 13) 

 

M3.A                                 M3.B 

 

Figura 12. M3.A: Representação esquemática de duas pontes de miocárdio, uma localizada no terço 

médio com a largura de 2,5 cm, e outra localizada no terço distal com a largura de 1,6 cm, no ramo 

paraconal na face auricular do coração de bovino (Bostaurus). M3.B:Não foi encontra ponte de miocárdio 

no ramo subsinuoso, na face atrial do coração de bovino (Bostaurus). 

 

M4.A                              M4.B 
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Figura 13. M4.A: Representação esquemática de uma ponte de miocárdio localizada no terço médio no 

ramo paraconal, apresentando largura de 0,7cm, na face auricular do coração de bovino (Bostaurus). 

M4.B: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo subsinuoso, na face atrial do coração de bovino 

(Bostaurus). 

 

PONTES DE MIOCÁRDIO EM BOVINOS (Bostaurus) MESTIÇOS MACHOS. (FIGURA 

14 e 15) 

 

M5.A                                 M5.B 

 

Figura 14. M5.A: Representação esquemática de uma ponte de miocárdio localizada no terço médio no 

ramo paraconal, apresentando largura de 1,7cm, na face auricular do coração de bovino (Bostaurus). 

M5.B: Ilustra uma ponte de miocárdio no terço médio do ramo subsinuoso, apresentando uma largura de 

2,2 cm, na face atrial do coração de bovino (Bostaurus). 

 

M9.A                                 M9.B 
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Figura 15. M9.A: Representação esquemática de uma ponte de miocárdio localizada no terço médio no 

ramo paraconal, apresentando largura de 3 cm, na face auricular do coração de bovino (Bostaurus). M9.B: 

Ilustra uma ponte de miocárdio no terço médio do ramo subsinuoso, apresentando uma largura de 4,4 cm, 

na face atrial do coração de bovino (Bostaurus). 

 

PONTES DE MIOCÁRDIO EM BOVINOS (Bostaurus) MESTIÇOS MACHOS. (FIGURA 

16) 

M10.A                                M10.B 

 

Figura 16. M10.A: Representação esquemática de duas pontes de miocárdio localizada no terço médio no 

ramo paraconal, uma apresentando largura de 4,2 cm, e outra apresentando uma largura de 1,1 cm, na 

face auricular do coração de bovino (Bostaurus). M10.B: Não foi encontra ponte de miocárdio no ramo 

subsinuoso, na face atrial do coração de bovino (Bostaurus). 
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PREVALÊNCIA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR NO MUNICÍPIO DE 
INHAPIM, MINAS GERAIS, ENTRE OS ANOS DE 2008 A 2018 

 

Acadêmicos: Fellipe Fernandes Silva e Izabela Cristina Mázala Vieira 
Orientadora: Orientadora: ProfªD.Sc. Letícia Ferreira da Silva  
RESUMOA Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma zoonose de grande 
importância que representa graves problemas à saúde pública. A doença causa lesões 
ulceradas e nodulares na pele, além de consequências psicológicas aos acometidos, e é 
causada por protozoários do gênero Leishmania, transmitidos por mosquitos vetores 
(flebotomíneos). Trata-se de uma doença prevalente em países em desenvolvimento e 
apresenta ampla distribuição no Brasil, com registros de casos em todas as regiões. 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência de LTA no município 
de Inhapim, localizado em Minas Gerais, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 
2018. Para isto, foi realizado um estudo retrospectivo, por meio de levantamento de 
dados de ocorrência de LTA, sendo esses fornecidos pela Prefeitura Municipal de 
Inhapim. Durante o período estudado, foram notificados 142 casos da doença, a maioria 
proveniente da zona rural, sendo que 51,4% dos acometidos eram homens, enquanto 
que 48,6%, mulheres. Ainda, observaram-se variações na prevalência de 0,000% a 
0,137% neste período, com tendência crescente ao longo dos anos (aumento de 
0,009% de casos ao ano, com confiança de 36,06%). Fica evidente, portanto, a 
existência de fatores predisponentes à manutenção e à ocorrência da doença na região, 
como ausência de saneamento básico adequado, baixo IDHM e ausência de controle 
populacional de cães de rua; assim, mostra-se necessária a adoção de medidas 
preventivas, de forma a controlar o número de casos nacidade. 

Palavras-chave: Leishmania; saúde pública; zoonose. 
Linha de pesquisa: Saúde Pública e Defesa Sanitária - Epidemiologia e Saúde 

Coletiva. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma afecção de 

manifestação cutânea, transmitida ao ser humano pela picada das fêmeas de 

flebotomíneos que estão infectadas com o protozoário do gênero Leishmania(CRUZ, 

2016). Ao longo dos anos, vem sendo observada a forma de transmissão 

peridomiciliar da doença, devido, principalmente, à adequação do vetor ao novo 

meio, passando a ser encontrado ao redor das residências. Tal fato está relacionado 

às alterações causadas pelo homem no ambiente (SILVA & MUNIZ,2009). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 350 milhões 

de pessoas correm o risco de serem infectadas pelo protozoário, sendo que a cada 

ano cresce o número de novos casos (BRASIL, 2010). O Brasil está entre os 

principais países das Américas com maior ocorrência de LTA, sendo a região 

amazônica a mais afetada pela doença. Foram registrados 19.457 novos casos 

dessa afecção no país no ano de 2015 (BRASIL, 2018). Os casos que foram 
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notificados no Brasil, associados aos de países como Arábia Saudita, Irã, Peru e 

Síria totalizam 90% dos registros mundiais (MAIA, MENEZES, SILVA & SILVA, 

2017). 

A LTA possui três padrões epidemiológicos, o primeiro padrão é o Silvestre, 

ocorre quando o homem entra em contato com áreas de mata; o segundo é 

chamado de padrão Ocupacional e Lazer, associado ao desmatamento para 

urbanização; e, por último, o padrão Rural e Periurbano, que está ligado a ocupação 

de encostas e construção de centros urbanos adjacentes às áreas florestais 

(ALECRIM et al,2014). 

Assim, a LTA é uma doença que deve ser tratada com maior relevância, 

devido a sua grande extensão mundial. Além disso, deve ser levada em 

consideração sua alta capacidade em causar deformidades nas pessoas 

acometidas, assim como danos de natureza psicológica, o que acaba por repercutir 

no campo socioeconômico (OLIVEIRA, FIGUEIREDO & BRAGA,2014). 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento epidemiológico dos 

casos de LTA no município de Inhapim, Minas Gerais, no período de 2008 a2018.  

 
2. FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA 

2.1 LEISHMANIOSE TEGUMENTARAMERICANA 

A LTA é considerada um grande problema de saúde pública mundial, fato que a 

inclui entre as cinco endemias infecto-parasitárias mais relevantes causadas por 

protozoários (MOTA & MIRANDA, 2011). Trata-se de uma doença infecciosa, não 

contagiosa e de caráter zoonótico, causada por diferentes espécies de protozoários do 

gênero Leishmania. A transmissão ao homem se dá por meio da picada das fêmeas 

infectadas de mosquitos flebotomíneos (MURBACK et al, 2011). Todas as pessoas são 

susceptíveis ao agente; entretanto, a doença apresenta maior prevalência em 

indivíduos maiores de dez anos de idade, correspondendo a 92% do total dos casos, e 

do sexo masculino (NEGRÃO & FERREIRA, 2009). 

 
2.3 EPIDEMIOLOGIA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTARAMERICANA 

Atualmente, diversas espécies de Leishmaniaestão envolvidas na etiologia da 

LTA em todo o mundo; sendo que das mais de 30 espécies, cerca de 20 são 

capazes de causar a doença no homem. No Brasil, sete espécies se destacam: L. 

braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi, L. shawi, L. lindenbergi e L. 
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amazonensis. Destas, apresentam maior relevância L. brasiliensis e L. 

amazonensis(NAIFF JUNIOR et al,2009). 

Além da variedade de agentes etiológicos, a LTA, no Brasil, exibe também 

uma diversidade de hospedeiros, de reservatórios e de vetores, ocorrendo em 

diferentes ecossistemas e apresentando diferentes formas de transmissão, fatores 

que tornam difícil seu controle (CURTI et al, 2009). A doença acomete tanto os 

animais silvestres quanto os domésticos, além dos seres humanos. Os animais 

silvestres, como algumas espécies de roedores, marsupiais, edentados, primatas e 

canídeos silvestres, são considerados os hospedeiros reservatórios da doença, 

enquanto o homem e os animais domésticos são considerados os hospedeiros 

acidentais (SANTOS & DINIZ, 2014; NEVES, 2017). 

Os flebotomíneos são considerados vetores da LTA e são conhecidos 

popularmente como “birigui”, “mosquito-palha”, “tatuquira”, variando de acordo com a 

região geográfica brasileira (RIBEIRO, FERRAUDO, ZAIA & ANDRADE, 2017). Tais 

mosquitos encontram-se distribuídos por quase todas as regiões de fauna domundo, 

onde já foram relatadas 800 espécies e destas cerca de 229 foram catalogadas no 

Brasil (ALMEIDA et al, 2010). Contudo, entre os gêneros de flebotomíneos, aquele 

que é considerado de maior importância é o Lutzomyia, pois possui ampla 

distribuição pelo território brasileiro, desde as regiões do sul até onorte do país. As 

espécies com maior relevância implicadas na transmissão da LTA são L. 

flaviscutellata, L.whitmani, L. umbratilis, L. intermedia, L. wellcomeie 

L. migonei(REIS et al, 2013). 

Períodos muito longos de seca diminuem a atividade do vetor, uma vez que 

apresenta efeito deletério sobre sua procriação. Contudo, o calor também leva ao 

aumento dos indivíduos não imunes, diminuindo a imunidade da pele. Como 

resultado, observa-se um aumento considerável nas doenças que são transmissíveis 

por meio da picada do mosquito. Já a chuva tem efeito indireto em relação à 

sobrevivência dos vetores, pois a maioria dos mosquitos desenvolve-se em locais 

com água parada. Tais fatores associados à falta de saneamento básico aumentam 

os casos de distribuição geográfica no país (MENDES et al, 2016). 

 
2.2.1 CICLOEPIDEMIOLÓGICO 

A LTA possui três padrões epidemiológicos: silvestre, ocupacional ou lazer e 

rural e periurbano. O padrão silvestre ocorre quando o homem entra em contato com 
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áreas de mata; já o padrão ocupacional ou lazer está associado ao desmatamento 

para urbanização; enquantoo padrão rural e periurbano está ligado à ocupação de 

encostas e construção de centros urbanos adjacentes a áreas florestais (ARRAES et 

al, 2008; GUIMARÃES, 2010). Os fatores relacionados aos padrões ocupacional e 

rural e periurbano são importantes,uma vez que favorecem a aproximação do ciclo 

silvestre ao ciclo urbano (ARRAES et al,2008). 

Além disto, Leishmaniaé um parasito intracelular obrigatório de células do 

sistema mononuclear fagocitário. Esse protozoário apresenta duas formas evolutivas 

no seu ciclo biológico nos organismos hospedeiros: a primeira é extracelular 

flagelada ou promastigota, forma encontrada no tubo digestivo do inseto vetor; já a 

segunda forma de apresentação é a intracelular obrigatória aflagelada ou 

amastigota, que possui aspecto arredondado e é encontrada nos tecidos dos 

hospedeiros vertebrados (NASSER & WILL,2017). 

O ciclo da leishmaniose tem início quando a fêmea do flebotomíneo pica o 

hospedeiro reservatório, adquirindo a forma amastigota do protozoário. No intestino 

do flebotomíneo, o parasito transforma-se em promastigota e inicia a multiplicação 

de forma ativa. Durante a hematofagia, a forma promastigota é inoculada na pele do 

hospedeiro acidental, sendo, em seguida,fagocitada por macrófagos, onde se 

transforma novamente em amastigota. Após extensa multiplicação por divisão 

binária, ocorre o rompimento dos macrófagos, que liberam mais parasitos; esses são 

fagocitados por outros macrófagos, dando origem a um novo ciclo (SILVEIRA et al, 

2008; BRASIL,2010). 

Embora a via de transmissão reconhecida seja por meio da picada do 

flebotomíneo infectado com Leishmania, outras vias também já foram descritas. 

Entre as diferentes formas de transmissão destacam-se aquelas por meio de 

transfusão sanguínea, a via transplacentária e o compartilhamento de seringas entre 

usuários de drogas (NASSER & WILL,2017). 

2.2.2 FATORES AMBIENTAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA DA 

LEISHMANIOSE TEGUMENTARAMERICANA 

A LTA tem a sua disseminação diretamente relacionada às cidades onde os 

problemas de saneamento básico são frequentes, devido suas infraestruturas 

precárias. Entre os problemas frequentemente observados, destacam-se o descarte 

inadequado de lixo e a deficiência das moradias, que, em sua maioria, não possuem 
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banheiro e são localizadas em regiões desprovidas de sistema de tratamento de 

esgoto. Tais fatores contribuem para o aumento da população de flebotomíneos na 

região. A mudança dessa realidade pode ser alcançada por meio da atuação dos 

órgãos competentes, realizando a implementação de medidas que auxiliem os 

indivíduos a obter melhores condições de vida (SANTOS et al, 2014). 

A migração de pessoas para cidades que não possuem estruturas 

apropriadas para conter os indivíduos que chegam, torna maior os problemas 

associados ao saneamento e à saúde. Com isso, deve-se considerar que a atuação 

do homem no meio ambiente tem influência direta na propagação da enfermidade. 

Assim, é imprudente afirmar que o clima e as condições geográficas são os 

principais fatores envolvidos no aumento no número de casos dessa doença 

(MAGALHÃES & MOURA,2015). 

No que diz respeito à atuação dos cães domésticos na transmissão da LTA, 

essa relação tornou-se mais intensa no país por volta da década de 1980, sendo o 

primeiro cão diagnosticado com leishmaniose relatado por Alexandrino de Moraes 

Pedroso em 1913 (HEUSSER JUNIOR et al, 2010). Dessa forma, entende-se que o 

aumento da disseminação de LTA em ambientes peridomésticos, juntamente com as 

notificações de infecções em cães, ampliam a hipótese de estes animais serem 

reservatórios da Leishmania, tornando essencial a pesquisa sobre a relação da 

doença em cães domésticos com a doença em humanos (PITTNER et al, 2009). 

A convivência com animais domésticos é muito comum.Esse dado associado 

à presença dos flebotomíneos nos domicílios, faz com que ocorra um aumentono 

número de animais infectados, que passarão a ser reservatórios da Leishmania, 

favorecendo a disseminação da doença e o crescimento dos casos em humanos, 

independente da sua idade, do seu gênero e da sua atividade profissional (SILVA et 

al, 2014). 

 

2.2.3  PREVALÊNCIA 

A LTA é um problema de saúde pública em 88 países, desses 72 são países 

ainda em desenvolvimento (OLIVEIRA, 2012). Nos continentes americanos, a 

ocorrência de LTA está presente em mais de 18 países, com registros de 42.082 

casos. Desse total, 70% dos casos são referentes ao Brasil (19.395), Colômbia 

(7.541) e Peru (5.459) (COELHO, 2017). 

Casos de LTA já foram notificados em todos os continentes com exceção da 



60

8 

 

Antártica. Trata-se de uma doença de elevada prevalência em áreas tropicais e 

subtropicais do mundo, sendo encontrada, portanto, em todos os países que 

possuem esse clima, com exceção da Austrália, da Nova Zelândia e de algumas 

ilhas do Pacífico. Por estar intimamente relacionada às condições climáticas, 

florísticas e faunísticas, tem maior importância em regiões da América, da África, da 

Índia e nos países nas margens do Mediterrâneo. Embora seja uma doença de 

distribuição cosmopolita, ocorre de forma desproporcional, pois somente seis países 

são responsáveis pelo registro de 90% dos casos de LTA, sendo eles Afeganistão, 

Brasil, Irã, Peru, Arábia Saudita e Síria. (NEGRÃO & FERREIRA, 2014). 

Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, entre os anos de 1990 e 

2016, foram notificados 687.780 casos de LTA no Brasil. Ainda de acordo com esses 

dados, a maior concentração de casos ocorreu na região Norte (37,5%), seguida das 

regiões Nordeste (34,2%), Centro-Oeste (15,0%), Sudeste (9,9%) e Sul (2,2%) do 

país, o restante dos casos (1,2%) pertence à região não informada (BRASIL, 2017). 

Ainda, foi avaliada a incidência média por ano no país, entre 1995 e 2014, chegando 

ao número de 25.763 casos novos da doença no país por ano (BRASIL, 2017). 

O Estado do Amazonas é responsável por 22,4% dos casos no país, sendo que a 

maior concentração das ocorrências é na cidade de Manaus. Tal fato está associado 

à construção de residências em locais onde há presença ou proximidade de 

florestas, às ocupações desordenadas e às invasões (BARBOSA et al, 2008). O 

principal detalhe capaz de explicar o destaque da região Norte no cenário nacional é 

o fato de que a região Amazônica possui as características ecológicas ideias para 

manter ou elevar a transmissão da LTA, favorecendo, assim, a proliferação e a 

variedade de vetores e de reservatórios (PINHEIRO, LUZ & FRANCO, 2008; 

OLIART-GUZMÁN et al, 2013). 

A região Nordeste também ganha destaque. O Ceará é um dos estados da 

região com maior número de casos notificados de LTA: no período de 2001 a 2012 

foram registrados 17.715 casos (OLIVEIRA, FIGUEIREDO & BRAGA, 2014). Além 

de ser uma região endêmica, existem outras características que contribuem para a 

propagação da doença no local, como o baixo desenvolvimento da região, os poucos 

recursos médicos e o baixo investimento em educação. Tais fatores associados à 

interrupção das formas de controle, à adaptação do vetor aos ambientes modificados 

pelo homem e às dificuldades de controle da doença em grandes aglomerados 
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urbanos, onde são comuns os problemas de desnutrição, de moradia e de 

saneamento básico, favorecem a manutenção do ciclo biológico do parasito 

(CAVALCANTE & VALE,2014). 

O Brasil apresenta, ainda, uma tendência histórica em aumentar o número de 

casos de LTA, uma vez que a cada ano cresce o desmatamento para urbanização. 

Além disso, também ocorre a invasão de áreas florestais por pessoas que não têm 

condições de moradia adequada. A falta de controle dos cães que permanecem na 

rua também favorece a infecção destes animais pelo vetor, disseminando ainda mais 

a doença para a população (BRASIL, 2017). 

 
2.3 SINAIS CLÍNICOS EDIAGNÓSTICO 

O período de incubação da LTA é bastante variável. Os sinais clínicos da 

doença podem aparecer duas semanas após a infecção, contudo a média é de dois 

meses após a infecção (MOTA & MIRANDA, 2011). 

A LTA manifesta-se como lesões na pele e com o aparecimento de úlceras cutâneas 

com fundo granuloso e bordas infiltradas. As lesões também podem acometer as 

mucosas, como as das cavidades nasal e oral, podendo atingir também os lábios, o 

palato e a nasofaringe (BRASIL, 2010; RIBEIRO, FERRAUDO, ZAIA & ANDRADE, 

2017). A lesão desenvolve-se no local da picada do mosquito. Inicialmente, observa-

se o desenvolvimento de uma pequena pápula avermelhada, podendo ser isolada ou 

numerosa, que depois se transforma em uma pápula pustulosa. Com o passar do 

tempo, a lesão evolui para úlcera, com presença de crostas, e, por último, apresenta 

as propriedades de uma úlcera com aspecto circular, com bordas infiltradas, indolor e 

fundo com granulação grosseira (COSTA et al, 2009). 

O diagnóstico desas doença é baseado nos achados clínicos e confirmado 

por meio de testes laboratoriais: parasitológico, sorológico ou molecular. O primeiro 

pode ser realizado pelas técnicas de raspado da lesão ou de esfregaço; o segundo, 

pela imunofluorescência indireta e pelo ELISA; já o terceiro é realizado utilizando a 

PCR (MARTINS, ALEXANDRINO & GUIMARÃES, 2009; CERUTTI, LOPES, LOPES 

FILHO & GUEDES,2017). 

 

2.4 TRATAMENTO ECONTROLE 

O principal medicamento usado para o tratamento da LTA é o antimoniato de 

meglumina. Existem ainda outras drogas, como anfotericina B e isotionato de 
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pentamidina, porém são medicamentos que possuem alta cardiotoxicidade, sendo 

contraindicados em gestantes, uma vez que podem causar abortamento 

(PELISSARI, CECHINEL, GOMES & LIMA JÚNIOR, 2011; SAMPAIO et al,2015). 

Com relação às medidas preventivas, destaca-se o controle dos 

flebotomíneos. Para a proteção do indivíduo, é orientado o uso de mosquiteiros, de 

telas finas em portas e janelas e de repelentes; além do uso de roupas adequadas, 

como blusas de manga comprida, calças, meias e sapatos. Outras medidas de 

controle fundamentais são a divulgação para a população de informações sobre a 

ocorrência da LTA na região, juntamente com a implantação de um programa de 

educação em saúde, desenvolvendo atividades de informação, de educação e de 

comunicação em nível local, regional e municipal (FRANÇA et al, 2009). 

 
3. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Inhapim, que 

disponibilizou todos os dados aqui utilizados. Inhapim é uma cidade localizada no 

leste de Minas Gerais (Latitude 19°32’57”S, Longitude 42°07’12”N e Altitude 482m), 

com área da unidade territorial de 858,024 km2, possui uma população estimada em 

24.294 habitantes e com bioma compreendido pela Mata Atlântica (IBGE, 2018). 

Entre os anos de 2008 a 2018, foram coletadas informações a respeito dos 

casos notificados de LTA e da população total da referida cidade. Trata-se, portanto, 

que a habitação do vetor em ambientes domiciliários faz com que a chance de 

propagação da doença seja equivalente em todos os indivíduos, não importando a 

idade, o sexo ou a profissão. 

Segundo Rocha et al (2015), os indivíduos do sexo masculino são mais 

acometidos pelo fato de, muitas vezes, estarem mais expostos aos fatores de risco, 

como, por exemplo, em suas atuações ligadas ao meio rural, pecuária e agricultura. 

Tal fato evidencia que a exposição ocupacional está diretamente ligada à 

transmissão da LTA. A maior predominância em indivíduos do sexo masculino 

também pode ser atribuída aos aspectos hormonais, uma vez que alguns estudos 

associaram a maior susceptibilidade à elevada concentração de testosterona e 

fatores relacionados ao cromossomo Y (GIEFING-KRÖLL, BERGER, 

LEPPERDINGER&GRUBECK-LOEBENSTEIN,2015;SANTOS,2018).Jáemrelação 

aos indivíduos do sexo feminino, a transmissão da doença está mais associada à 

adequação do vetor às residências em que a renda mensal é baixa, gerando 
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consequências como a carência na coleta de lixo e no abastecimento de água. Além 

disso, o contato com animais domésticos infectados também é um ponto relevante 

para a disseminação da doença entre mulheres, crianças e idosos (ROCHA et 

al,2015). 

Embora a maior parte dos casos do presente estudo tenham sido 

provenientes da zona rural, Cruz, Silva e Afonso (2017) apontaram que a maior 

parcela da população infectada mora em área urbana. Tal fato demonstra que a LTA 

passou a ser uma doença não só de regiões de mata, mas também de perímetros 

urbanos (CRUZ, SILVA & AFONSO, 2017). 

Por fim, com base nos dados fornecidos pela Tabela 1, foi realizada a análise 

de regressão linear da série histórica dos casos de LTA identificados neste estudo. 

Pode-se observar que esses casos apresentaram tendência crescente durante o 

período estudado, com aumento de 0,009% ao ano; porém, com confiança de 

apenas 36,06%, em decorrência das variações observadas entre os anos 

(FIGURA1). 
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Figura 1. Análise de regressão linear da frequência (%) dos casos de Leishmaniose 
Tegumentar Americana notificados no município de Inhapim, Minas Gerais, entre os 
anos de 2008 a 2018. 

 

 
A ocorrência e o aumento no número de casos de LTA no município de 

Inhapim, Minas Gerais, podem ser justificados pelo fato de apenas 47,6% dos 

domicílios desse município possuir saneamento básico adequado e apenas 43,5% 

de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada. Outro dado 

importante refere-se ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

y=0,009x-18,01 

R² = 0,3606 
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apenas 0,658 (IBGE, 2018). Tais fatores associados ao elevado número de cães de 

rua presentes no município favorecem a manutenção do ciclo biológico do agente e 

a disseminação da doença naregião. 

A falta de saneamento básico com ausência de rede de esgoto adequada 

contribui para a proliferação dos flebotomíneos (NEGRÃO & FERREIRA, 2009). 

Além disso, a presença de animais domésticos no peridomicílio pode ser um 

elemento decisivo para a quantidade dos vetores presentes nas residências 

(MONTEIRO et al, 2008). 

Esse resultado corrobora com o relatado para o país, uma vez que o Brasil 

apresenta tendência histórica crescente para o número de casos de LTA em 

decorrência da crescente urbanização e da invasão de áreas de matas, além da 

ausência de controle populacional em cães de rua. Assim, a doença encontra 

condições favoráveis para a sua contínua disseminação (BRASIL, 2017). Contudo, 

de acordo com Padilha, Albuquerque e Pedrosa (2010), a previsão para o Estado de 

Alagoas é oposta. Tal expectativa decorre da diminuição da população rural, da 

estabilização das áreas desmatadas e da utilização de inseticidas em determinadas 

áreas. 

de um estudo epidemiológico retrospectivo realizado por meio de levantamento de 

dados registrados. 

De posse dos dados, foram realizados os cálculos de prevalência anuais, 

além da verificaçãoda participação de cada sexo no número de casos da doença. 

Por fim, com base nos dados anuais de prevalência, foi realizada análise de 

regressão linear da série histórica, com o programa SigmaPlot14.0. 

 
4. RESULTADOS EDISCUSSÃO 

Durante o período estudado, de janeiro de 2008 a dezembro de 2018, foram 

notificados 142 casos de LTA na cidade de Inhapim, localizada no Estado de Minas 

Gerais, com uma média de 14 casos por ano. A prevalência da doença variou, 

nesses anos, de 0,004% em 2008 a 0,12% em 2018 (TABELA 1). Pode-se observar 

também na Tabela 1, que, no ano de 2015, não foram registrados casos da doença 

no município em questão. Entretanto, dois anos depois, em 2017, observou-se a 

maior prevalência de todo período, de 0,137%. Além disso, segundo a Prefeitura 

Municipal de Inhapim, a grande maioria dos casos foi proveniente da zona rural do 
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município. 

 
Tabela 1. Prevalência de Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Inhapim, Minas 
Gerais, entre os anos de 2008 a 2018 

 

Ano População total Casos de LTA 

  n % 

2008 24.967 1 0,004 

2009 24.952 19 0,076 

2010 24.294 3 0,012 

2011 24.248 15 0,062 

2012 24.204 3 0,012 

2013 24.882 5 0,020 

2014 24.858 8 0,032 

2015 24.835 0 0,000 

2016 24.813 25 0,101 

2017 24.792 34 0,137 

2018 24.204 29 0,120 

Os resultados obtidos no presente trabalho foram semelhantes quando 

comparados aos encontrados por Viana et al (2012), que constataram, no período  

de janeiro de 2002 a dezembro de 2010, a ocorrência de 446 casos de LTA no 

município de Montes Claros, com uma população de estimada de 361.915  

habitantes em 2010 (IBGE, 2018), localizado no norte do Estado de Minas Gerais. A 

presença da doença nessa cidade pode estar relacionada ao fato da cidade de 

Montes Claros apresentar população periférica em condições de extrema pobreza, 

onde não existe sistema de coleta de lixo e de saneamento básico adequados; além 

do contato dos moradores com cães errantes infectados com o protozoário. Tais 

condições favorecem a manutenção do ciclo da LTA no local, predispondo a 

ocorrência de novos casos (VIANA et al,2012). 

Ainda no Estado de Minas Gerais, foram notificados em Governador 

Valadares, entre os anos de 2001 a 2006, 241 casos de LTA (MIRANDA et al, 2011). 

Tomando-se por base a população fornecida pelo último censo do IBGE de 263.689 

(IBGE, 2018), a frequência dos casos oscilou entre os valores apresentados na 

Tabela 1. Segundo Miranda et al (2011), diferentemente do observado no presente 

estudo, o maior número de casos ocorreu na zona urbana; no entanto, em áreas 

pobres e sem estrutura de saneamento básico adequado, fato que favorece a 
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manutenção e a disseminação da doença na região. Além disso, observou-se na 

cidade a ausência de equipamentos em laboratórios, o que dificulta o diagnóstico da 

doença, o que pode subestimar a sua ocorrência (MIRANDA et al, 2011). 

Já no Estado de Alagoas, em um levantamento de casos realizado entre os 

anos de 1999 a 2008, realizado por Padilha, Pedrosa e Albuquerque (2010), 

verificou-se o registro de 1.338 casos pela Secretaria Estadual de Saúde de 

Alagoas. Considerando a população para este Estado, registrada no último censo, 

de 3.120.494 habitantes (IBGE, 2018), a prevalência também se mostrou dentro da 

faixa ilustrada na Tabela 1, em torno de0,04%. 

Por outro lado, em um estudo realizado por Oliveira e Paula (2011) foi 

constatada a ocorrência de apenas dez casos de LTA no município de Itaperuna, 

localizado no noroeste Fluminense, estado do Rio de Janeiro, que possui uma 

população de 99.454 habitantes, no período de janeiro de 2006 a outubro de 2009. 

Destes dez casos, nove foram oriundos de zona rural, indicando uma atuação 

gradativa da ocupação humana associada ao desmatamento nesta região
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(OLIVEIRA & PAULA, 2011). Esse resultado, considerado satisfatório em comparação 

ao exposto na Tabela 1, pode ser atribuído à implementação de um programa de 

prevenção da LTA, que teve início em 2008 em Itaperuna, conferindo assim maior 

proteção da população susceptível (OLIVEIRA & PAULA,2011). 

Já em um levantamento de casos de LTA no Hospital Universitário deBrasília, 

foram observados dez diagnósticos positivos para a doença entre agosto de 2006 e 

junho de 2007. Porém, segundo os autores, a maior parte dos casos era de 

pacientes provenientes de outros Estados brasileiros, como Goiás, Minas Gerais, 

Bahia e alguns do Norte e Nordeste do país (SAMPAIO et al, 2009). No Distrito 

Federal, no entanto, pode ser observado, nos últimos dez anos, um grande processo 

migratório e consequente crescimento populacional, sendo que esta população vem 

se instalando, inclusive em áreas com condições impróprias de moradia e 

saneamento. Dessa forma, a migração de pacientes com LTA ou de animais 

domésticos portadores, pode ter contribuído para uma possível infecção 

peridomiciliar na região (SAMPAIO et al,2009). 

Entre os 142 casos notificados ao Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), descritos na Tabela 1, 73 eram do sexo masculino e 69 do sexo 

feminino, correspondendo a 51,4% e 48,6% dos casos, respectivamente (TABELA 

2). A tabela 2 traz, ainda, as frequências dos casos de LTA de acordo com o sexo 

nos diversos anosestudados. 

Tabela 2. Distribuição dos casos notificados de Leishmaniose Tegumentar Americana em Inhapim, 

Minas Gerais, entre os anos de 2008 a 2018, de acordo com o sexo do paciente. 
 

Ano Sexo masculino Sexo feminino 

 n % n % 

2008 0 0,0 1 100,0 

2009 7 36,8 12 63,2 

2010 1 33,3 2 66,7 

2011 8 53,3 7 46,7 

2012 1 33,3 2 66,7 

2013 4 80,0 1 20,0 

2014 6 75,0 2 25,0 

2015 0 0,0 0 0,0 

2016 14 66,0 11 44,0 

2017 17 50,0 17 50,0 

2018 15 51,7 14 48,3 
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Total 73 51,4 69 48,6 

 
A maioria dos estudos demonstra maior taxa incidência em indivíduos do sexo 

masculino (ASSUNÇÃO JUNIOR et al, 2009; SAMPAIO et al, 2009; PADILHA, 

PEDROSA & ALBUQUERQUE, 2010; MIRANDA et al, 2011; OLIART-GUZMÁN etal, 

2013). De acordo com Oliart-Guzmán et al (2013), a maioria dos casos acometeram 

pessoas do sexo masculino (63,0%), sendo a maior parcela proveniente de zona 

rural (72,6%), tendo como principal fonte de renda a agricultura (36,2%), o que indica 

que ocupações envolvendo o meio ambiente favorecem o aumento de casos de LTA. 

Assunção Junior et al (2009), corroborando com essas informações, indicaram maior 

ocorrência de casos em homens (59,9%) sendo maiorialavradore. Ainda nesse 

estudo foi constatado crescimento do número de casos em lavradores (32,7% a 

64,5%) durante os anos estudados. Padilha, Pedrosa e Albuquerque (2010) 

constaram que dos 1.338 casos 811 (60,6%) foram diagnosticados em indivíduos do 

sexo masculino e 525 (39,2%) em indivíduos do sexo feminino. 

Todavia, Oliveira, Figueiredo e Braga (2014) indicaram em sua pesquisa a 

predominância de casos de LTA em indivíduos do sexo feminino, mostrando que 

ambos os sexos são susceptíveis a doença. Ainda, Viana et al (2012) mostraram 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante os anos de 2008 a 2018, foram notificados 142 casos de LTA no 

município de Inhapim, Minas Gerais, sendo que 51,4% desses casos acometeram 

pessoas do sexo masculino e moradoras da zona rural. Ainda, ao longo destes anos, 

a prevalência variou de 0,000% a 0,137%, com tendência histórica crescente. 

Os resultados apresentados evidenciam a existência de condições favoráveis 

à manutenção do ciclo biológico do agente etiológico e à proliferação da doença, 

como a ausência de saneamento básico, o baixo IDHM e a alta população de cães 

de rua. Torna-se, necessário, portanto a adoção de medidas preventivas pelas 

unidades de saúde com apoio da Prefeitura Municipal de Inhapim, afim de controlar 

a ocorrência da doença na população. 
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PREVALÊNCIA DE LINFADENITE CASEOSA EM CABRAS LEITEIRAS 
EM UM CAPRIL EM SANTA MARGARIDA – MG 

 
 

Acadêmicos: Ronaldo de Oliveira Rodrigues e Willian Magalhães Chaves 
Orientadora: Profa. Esp. Maria Aparecida Schröder Dutra. 
RESUMO  
A Linfadenite Caseosa (LC), causada pela bactéria Corynebacterium 
pseudotuberculosis, é uma doença que acomete ovinos e caprinos e tem como 
característica a formação de piogranulomas com conteúdo branco a amarelo-
esverdeado e que pode apresentar laminações concêntricas. Pode, ainda, apresentar-se 
de duas maneiras: uma atinge os linfonodos superficiais e os tecidos subcutâneos e a 
outra atinge os linfonodos e os órgãos internos. Oobjetivo deste trabalho foi determinar a 
prevalência da Linfadenite Caseosa em um capril situado no município de Santa 
Margarida, Minas Gerais, entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019. Neste 
trabalho,foram avaliadostrinta e dois caprinos, sendo queseisapresentaram evidências 
clínicas de linfadenite caseosa, com presença de abcessos em pelo menos um dos 
linfonodos superficiais. A avaliação foi realizada por meio de exames clínicos e 
laboratoriais. O linfonodo pré-femoral foi o mais acometido, em um total de 50% dos 
casos, seguido do retrofaríngeo, pré-escapular e frontal, cada um com aparição em 
16,66% dos casos.Os dados obtidos neste estudo permitem concluir que a Linfadenite 
Caseosa é uma enfermidade presente no rebanho estudado, com apresentação das 
lesões em linfonodos superficiais de caprinos. A prevalência observada no presente 
rebanho aponta que é necessária uma melhoria nas práticas de manejo e no sistema de 
criação, sendo estes importantes no controle e combate a essa enfermidade. 
 
Palavras-chave: Linfadenite caseosa, caprinos, abcessos. 
Linha de pesquisa:Patologia, Parasitologia e Microbiologia Veterinária: Patologia das 
doenças infecciosas dos animais.  
 
1 - INTRODUÇÃO 

O rebanho mundial de caprino, em 2014, foi na ordem de 1,06 bilhões de cabeças 

(FAO, 2016). Entre os anos de 2016 e 2017, o rebanho de caprinos do Brasil cresceu 

16,1% passando de 7,1 milhões para 8,2 milhões (EMBRAPA, 2018).  

A caprinocultura no Brasil está cada vez mais desenvolvida e grande parte dos 

caprinos no país, cerca de 90%, é utilizada para corte e pele, devido à grande demanda 

(ALVES; BRONZATTO;YURI;ZAPPA, 2008). Contudo, apesar do aumento de mercado, 

a produtividade da caprinocultura no Brasil ainda enfrenta dificuldades, principalmente 

devido às doenças infecciosas, destacando-se a LinfadeniteCaseosa (ANDRADEet 

al,2012).  

A LinfadeniteCaseosa (LC), causada pela bactéria 

Corynebacteriumpseudotuberculosis,é uma doença que acometeovinos e caprinos e tem 

como característica a formação de piogranulomas com conteúdo branco a amarelo-

esverdeado e que pode apresentar laminações concêntricas. Essa bactéria é Gram-

positiva, não esporulada, aeróbica e parasita intracelular facultativa de macrófagos 
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(SOUZA et al, 2012).A ocorrência de abscessos causados pelo agente etiológico 

desvaloriza o custo do couro e ocasiona condenação de carcaças nos frigoríficos 

(NOZAKI; FARIA; MACHADO, 2000). 

É uma doença endêmica no Brasil, com prevalência clínica entre 5% a 50%, 

sendo comumente encontrada em caprinos e ovinos de pelo cortado (SOUZA; 

CARVALHO; GARINO; RIET-CORREA, 2011). Podese apresentar de duas maneiras, 

sendo que uma atinge os linfonodos superficiais e dos tecidos subcutâneos e a outra 

atinge linfonodos e órgãos internos (ALVES & PINHEIRO, 2000).  

Segundo Blood e Rodostistis (1991),para o controle da doença, deve-se fazer a 

separação de todas as cabras que tenham linfonodos aumentados, de preferência na 

época da tosquia, quando a palpação é facilitada visando a eliminação da doença, além 

do uso da vacina. Contudo, a maior dificuldade no controle dessa doença se deve pelo 

fato de o agente causador,C. pseudotuberculosis, conservar-se cronicamente no 

hospedeiro, com raros casos de morte dos animais, podendo permanecer por longos 

períodos no ambiente e disseminar-se silenciosamente nos rebanhos, fatores que 

contribuem para a ineficiência das medidas de controle (FACCIOLI- MARTINS; 

ALVES;PINHEIRO, 2014).  

O tratamento cirúrgico é o mais eficaz, sendo realizada uma drenagem cirúrgica e 

cauterização química com iodo a 10%, a fim de diminuir a contaminação ambiental. O 

material retirado do abcesso deve ser incinerado, evitando, assim, a contaminação 

ambiental e de outros animais (LUCAS; SCARAMUCCI; PEREIRA; AVANZA, 2009). 

As perdas econômicas atribuídas à Linfadenite Caseosa se devem ao refugo e à 

rejeição de carcaças, limpeza e desinfeção de materiais e equipamentos infectados, 

diminuição produtiva (leite e lã), morte dos animaiscontaminados de forma geral, 

infecundidade e diminuição do desempenho reprodutivo, o que resulta na chamada 

síndrome da “ovelha fraca” (STANFORDet al, 1998; BAIRD & FONTAINE,2007; AL-

GAABARYET et al, 2010). 

ALinfadenite Caseosa em cabrastambém apresenta interesse do ponto de vista 

sanitário, pois é considerada uma zoonose. O contágio se dá pormeio do contato direto 

de animais infectados com pequenas feridas apresentadas pelo ser humano (GÓMEZ-

GASCÓNet al, 2013). 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo determinar a prevalênciada 

Linfadenite Caseosa em um capril situado no município de Santa Margarida, Minas 

Gerais, entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CAPRINOCULTURA NO BRASIL 

A caprinocultura surgiu desdeinício da civilização, sendo muito importante na 

produção de carne, pele e leite, tal fato auxiliou no surgimento de assentamentos fixos e 

que são utilizados até nos dias atuais (SAMPAIOet al,2009). Mesmo com uma pequena 

população no nosso país, esse tipo de atividade vem crescendo bastante, sendo que o 

Brasil demostra grande potencial de crescimento se comparado à Nova Zelândia e 

Austrália (NASCIMENTO; LIMA; PINHEIRO; SOUZA, 2015).  

Dados mais gerais mostram, no ano de 2017, um crescimento no rebanho caprino 

na faixa de 16,1% em relação ao Censo agropecuário de 2006 (EMBRAPA, 2018). Em 

relação ao número de estabelecimentos no país, houve um crescimento de 16,5%, entre 

os anos de 2006 e 2017, a comercialização é outro aspecto levantado no Censo 

Agropecuário, mostrando um crescimento de 65,8% (EMBRAPA, 2018). 

A carne se apresenta como um alimento muito nutritivo, com baixos teores de 

colesterol, calorias e gorduras, além doseu sabor característico, maciez e suculência. O 

couro sendo de ótima qualidade para a fabricação de roupas e calçados, também pode 

ser aproveitado (CANIELLO, 2011). O leite possui 20% mais cálcio e até 30% menos 

colesterol que o leite bovino e possui menor conteúdo de açúcar e conteúdosparecidos 

de proteínas e vitaminas (GUIMARÃES; CORDEIRO, 2009; CORDEIRO; CORDEIRO, 

2009). 

O mercado de carne caprina tem crescido no país, com uma forte demanda 

verificada nos grandes centros (ALVES; BRONZATTO; YURI, ZAPPA, 2008). Em torno 

de 90% dos rebanhos caprinos estão localizados na região Nordeste do país (IBGE, 

2016). 

Entre os Censos Agropecuários de 2006 e 2017 houve um crescimento de 16,5% 

no número de estabelecimentos de criação de caprinos no país. A comercialização 

também é outro aspecto levantado no Censo Agropecuário, mostrando um aumento de 

65,8% na comercialização de caprinos, o que levanta uma questão importante, um 

aumento da comercialização significativamente superior ao crescimento do rebanho, o 

que pode indicar um acréscimo da produtividade e dos índices zootécnicos ao longo 

desse período, possibilitando um maior desfrute do rebanho e/ou uma maior rotatividade 

comercial dos animais (EMBRAPA, 2018). 

 

2.2 LINFADENITE CASEOSA (LC) 
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Identificada pela primeira vez em 1891 por Preisz Guinard e 1896 por Nocard 

(BAIRD & FONTAINE, 2007), a Linfadenite Caseosa (LC), popularmente conhecida 

como mal do caroço, tem como agente etiológico o C. pseudotuberculosis. É uma 

doença infecciosa de caráter crônico, caracterizando-se pela formação de granulomas, 

afetando principalmente os pequenos ruminantes como caprinos e ovinos. Contudo, 

afeta também outras espécies animais, causando afecções como a linfangite ulcerativa 

dos equinos, doença de pele edematosa em búfalos, granulomas superficiais em 

bovinos, suínos, cervos e animais de laboratório(SELIM; MOHAMED; HESSAIN; 

MOUSSA, 2016). 

Agente etiológico da LC, aCorynebacterium pseudotuberculosisé uma bactéria 

Gram-positiva, não esporulada, pleomórfica, aeróbica e parasita intracelular facultativa 

de macrófagos (SOUZA;CARVALHO; GARINO; RIET-CORREA, 2011). Essa bactéria 

produz uma exotoxina, a fosfalipase D, que atua como esfingomielinase, que é 

dermonecrótica, hemolítica, causando supuração, tendo também ação nas células 

endoteliais, gerando um aumento na permeabilidade dos vasos sanguíneos e linfáticos, 

o que facilita a translocação bacteriana. Possui um lipídio de superfície, leucotóxico, que 

protege a bactéria da fagocitose (ALVES; SANTIAGO; PINHEIRO, 2007; FONTAINE& 

BAIRD, 2008). 

É uma doença caracterizada por inflamação dos linfonodos, formando abcessos 

caseosos e esbranquiçados. Inicialmente observa-se um aumento de volume dos 

linfonodos, que evoluem tornando-se flutuantes (RIBEIRO, 1997). Outros sinais são a 

perdade peso crônica, subfertilidade, baixa produção de leite, nascimento de menor 

número de crias, baixo peso dos cordeiros a desmama, baixo desenvolvimento e menor 

produção (RADOSTITS, GAY, BLOOD, HINCHCLIFF 2002).Os linfonodos mais 

comumente afetados são superficiais como os pré-parotídeose pré-escapulares, no 

entanto, também pode afetar linfonodos internos como os mediastínicos (RIBEIRO, 

1997). 

 

2.2.1 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  

A Linfadenite Caseosa em caprinos e ovinos é uma enfermidade de distribuição 

mundial. Países como Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, EUA e Brasil 

possuem maior frequência da doença, gerando grande impacto econômico na 

caprinocultura ocasionando diminuição da produção dos animais (FACCIOLI- MARTINS; 

ALVES; PINHEIRO, 2014).  
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No Brasil, estima-se que a grande maioria de ovinos e caprinos está infectada, 

sendo que a prevalência clínica da doença excede 30% dos animais. Em um 

levantamento sorológico realizado no estado de Minas Gerais, foi encontrada 

prevalência de 78,9% em caprinos,com 98% dos rebanhos apresentando pelo menos 

um animal soropositivo para LC (CARMO et al, 2012). Já no estado do Ceará observou-

se a frequência de 26,2% e 84,5% das propriedades positivas para LC (CARMO et al, 

2010). 

A prevalência a incidência da doença em rebanhos caprinos estão associadas a 

condições inapropriadas do ambiente, por redução do sistema imune dos animais, 

ausência de programa sanitário, introduzido de medidas profiláticas e controle. (ALVES; 

SANTIAGO; PINHEIRO, 2007). 

 

2.2.2 IMPACTOS GERADOS PELA LINFADENITE CASEOSA.  

A Linfadenite Caseosa é a causa de grandes perdas econômicas na 

caprinocultura e ovinocultura em geral. Em feiras e exposições, aqueles animais que 

apresentam sintomas da doença são excluídos dos julgamentos e comercialização, e 

essa enfermidade pode chegar a comprometer a pele do animal em 40% do seu valor 

(SÁ et al, 2018). 

Além dos abscessos causarem doenças de pele (COSTA, 2002), ocorre queda na 

produção de lã, carne e leite, ocasionando também condenação de carcaças e couros 

afetados pela doença (FACCIOLI- MARTINS; ALVES; PINHEIRO, 2014). 

O artigo 193 do decretonº 9.013, de 29 de março de 2017, que trata dos critérios 

referentes aos casos de LC em ovinos e caprinos, enfatiza que os critérios para a 

condenação são a presença de lesões em diferentes linfonodos de distintas regiões, 

com ou sem comprometimento do seu estado geral. Assim condena-se todos os casos 

em que se evidencie comprometimento dos órgãos e das vísceras. São liberadas para 

consumo humano, as carcaças de animais com lesões calcificadas discretas nos 

linfonodos, depois de removida e condenada a área de drenagem destes linfonodos 

(BRASIL, 2017).  

 

2.2.3 TRANSMISSÃO 

 A transmissão da Linfadenite Caseosa é facilitada pela ocorrência de feridas na 

pele dos animais. Entretanto, o agente causal pode penetrar através da pele saudável, 

assim como pelas membranas mucosas(ALVES; BRONZATTO; YURI; ZAPPA, 2008).A 

transmissão ocorre por contato direto dessas secreções com agulhas, aparelhos de 
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tosquia, instalações, fômites e banhos de imersão contaminados com o agente (ALVES; 

SANTIAGO; PINHEIRO, 2007; RADOSTITIS; GAY; HINCHCLIFF; CONSTABLE, 2007; 

RIET-CORREA, 2007). Sua principal via de eliminação é por meio da supuração dos 

abscessos, liberando um conteúdo que contamina o ambiente.  

O ser humano também pode serinfectado pela C. pseudotuberculosis, 

principalmente os criadores e profissionais ligados à criação de cabras, por meio do 

contato com material purulento presente nos abscessos, o que a torna 

consideravelmente uma zoonose ocupacional (RIBEIRO et al, 2001), levando a uma 

linfadenite subaguda crônica (YERUHAM et al, 2004). A infecção do homem pode 

acontecer pelo contato manual com o material purulento dos abscessos da pele dos 

animais e dos linfonodos e, ocasionalmente, pelo consumo do leite de animais com 

mastite (RADOSTITIS et al, 1994). 

A doença é frequentemente introduzida em um rebanho pela entrada de um 

portador saudável provindo de um rebanho infectado por meio do contato nos pastos da 

própria propriedade (FRASER, 1997).Sendo assintomática quando acomete órgãos 

internos, observa-se seu diagnóstico apenas durante o abate desses animais, levando à 

condenação de carcaças (GUIMARÃESet al, 2011). 

 

2.2.4 SINTOMAS 

O período de incubação da doença varia de duas a seis semanas, dificultando a 

separação animais acometidos dos animais saudáveis (ZARRAGA; SCARAMELLI; 

VALEIRON, 2006). A aquisição e introdução de animais infectados leva à rápida 

disseminação do patógeno nos plantéis (COSTA, 2002; ZARRAGA; SCARAMELLI; 

VALEIRON, 2006). 

O patógeno é responsável pela formação de abscessos nos linfonodos 

superficiais ou internos, sendo comum a disseminação por vários órgãos. De acordo 

com a localização dos abscessos, pode prejudicar a função local, por exemplo a 

mastigação, a amamentação, entre outros (WILLIAMSON, 2001).  

Os gânglios linfáticos mais acometidos por abscessos são os pré-escapulares, 

retrofaríngeos, parotídeos, sub-mandibulares e pré-crurais, possivelmente por sua 

localização anatômica susceptível a feridas (ALVES; SANTIAGO; PINHEIRO, 

2007;RADOSTITS; GAY; HINCHCLIFF; CONSTABLE, 2007). Macroscopicamente, as 

lesões apresentam coloração que variam do branco ao amarelo-esverdeado, 

sãoinodoras, inicialmente apresentando consistência pastosa e, posteriormente, dura e 
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seca (RADOSTITS; GAY; HINCHCLIFF; CONSTABLE, 2007; RIET-CORREA, 

2007;FONTAINE & BAIRD, 2008). 

Quando órgãos internos são afetados, os animais apresentam-se assintomáticos, 

sendo a doença diagnosticada no frigorífico durante a inspeçãopost mortem. Porém, se 

a doença assumir grande incidência, os animais infectados poderão apresentar sinais 

como caquexia progressiva, anemia, hiperplasia dos linfonodos superficiais, dispneia, 

taquipneia, intolerância ao exercício, tosse crônica, mastite e queda na produção de lã e 

leite, desnutrição e possível morte dos animais (TURINO, 2006; SMITH, 2002). 

 Na histopatologia, observa-se necrose central, desenvolvidapor meio de acúmulo 

de restos celulares de bactérias,cercada por infiltrado inflamatório, composto de 

macrófagos epitelióides e neutrófilos degenerados, com presença de linfócitos e 

plasmócitos na região adjacente, sendo delimitada por tecido conjuntivo fibroso 

(FONTAINE & BAIRD, 2008;SOUZA; CARVALHO; GARINO; RIET-CORREA,2011). 

Quando a patologia afeta os pulmões e linfonodos mediastínicos, os sinais 

clínicos incluem dispneia, taquipneia, intolerância ao exercício e tosse crônica, podendo 

levar à perda de peso grave (SMITH, 2002).Podem, ainda, apresentar metrites e 

endometrites pseudotuberculosas, porém raramente são encontradas (BEER, 1999). 

 

2.2.5 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico clínico da LC se dá por meio da palpação dos linfonodos 

superficiais, verificando a presença de hipertrofia e supuração de abscessos. Deve-se 

tomar cuidado e fazer diagnóstico diferencial da afecção, pois alguns sintomas podem 

ser confundidos com infecção por Actinomyces pyogenes e Staphylococcus aureus; com 

edema submandibular causado por Fascíola hepática; com linfosarcoma e outros 

tumores; com cisto salivar e com reação a vacinas (BRASIL, 2004). 

Um teste laboratorial muito utilizado como esquema para diagnóstico da doença é 

o ELISA (RADOSTITD et al, 2000). No mercado, são encontrados “kits” de ELISA, que 

identificam aqueles animais infectados entre 30 a 60 dias após o contágio, apresentando 

sensibilidade e especificidade em torno de 85% (ALEMAN & SPIER, 2001). Esse teste 

identifica o anticorpo, o antígeno e a imunidade mediada por células. Devido à 

variabilidade de resultados obtidos nos testes indiretos, a cultura e isolamento deC. 

pseudotuberculosis obtido de amostra coletada dos abscessos, continua sendo o 

método mais confiável de diagnóstico in vivo (FACCIOLI-MARTINS; ALVES; PINHEIRO, 

2014). 
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Apesar dos testes laboratoriais, o que se observa é que na maioria das vezes o 

diagnóstico é feito no frigorífico ou necropsia. Os achados mais comuns encontrados 

durante a necropsia são abscessos nos pulmões e linfonodos mediastínicos dos animais 

acometidos (ALVES; BRONZATTO; YURI; ZAPPA, 2008). 

De forma presuntiva, é possível ser feito o diagnóstico por meio do histórico, 

exame clínico superficial dos abscessos e da coloração amarelo-esverdeado do se 

conteúdo (VESCHI, 2015). 

 

2.2.6 TRATAMENTO E CONTROLE 

Para o tratamento, não é recomendado o uso de antibióticos (RADOSTITS, 2002; 

PUGH, 2004; VESCHI, 2015), já que o micro-organismo não responde ao tratamento. 

Isso acomete certamente devido à composição de tecido conjuntivoda espessa cápsula 

que reveste os abscessos (WILLIAMSON, 2001), e a alta densidade do conteúdo 

caseoso que preenche os piogranulomas (BAIRD& FONTAINE, 2007), que torna difícil a 

ação dos antibióticos (ALEMAN&SPIER, 2001). 

 O tratamento consiste, portanto, em uma drenagem cirúrgica dos abscessos 

maduros, seguida de uma cauterização química utilizando-se tintura de iodo 10% e 

limpeza do local (ALVES; SANTIAGO; PINHEIRO, 2007).Todo material que é retirado na 

drenagem cirúrgica,incluindo o material usado no procedimento, deverão ser 

incinerados, com o objetivo de não ter contaminação do ambiente (LUCAS; 

SCARAMUCCI; PEREIRA; AVANZA, 2009). 

A identificação dos animais infectados e sua remoção do rebanho são os métodos 

maiseficientes de controle da Linfadenite Caseosa em pequenos ruminantes (BINNS; 

BAILEY; GREEN, 2002). A desinfecçãodas baias e de outros equipamentos 

contaminados é recomendada utilizando desinfetantes comuns, comoiodo, amônia 

quaternária ou hipoclorito (LÉON-VISCANO; GARRIDO; GONZALEZ; CUBERO, 2002), 

deve-se desinfetar, também, agulhas, material cirúrgico e alicates de tatuagem 

(WILLIAMSON, 2001). 

Todos os animais queapresentarem abscessos deverão ser isolados até que 

tenham seu diagnóstico esclarecido (SENTURK & TEMIZEL, 2006). A seleção criteriosa 

na aquisição de novos animais, o uso da quarentena e a desinfecção das instalações e 

equipamentos são medidas importantes naprofilaxia da doença em ovinos e caprinos 

(BINNS; GREEN; BAILEY, 2007). 
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A vacinação é uma ação de profilaxia importante que reduz até 70% a ocorrência 

deabscessos no rebanho (BAIRD & FONTAINE, 2007). No entanto, se usada 

isoladamente, não erradica a doença em áreasendêmicas (BELCHIORet al,2006). 

 

3 - METODOLOGIA 

A pesquisa foi conduzida em uma propriedadede sistema de produção intensivo 

de cabras leiteiras, situada no município de Santa Margarida na Zona da Mata em Minas 

Gerais, no período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019. 

Foram realizadas visitas na propriedade, para observar a presença deabcessos 

em diferentes animais, onde foram examinados todo rebanho, em um total de 32 

animais com idade média de três a 56 meses.Nos animais que foram encontrados 

abcessos, foi feito um exame clínico geral, aferindo as frequências cardíaca e 

respiratória,mucosas orais e óculo palpebral, tempo de preenchimento capilar (TPC), 

temperatura corporal, cobertura de carne e palpação dos abcessos.  

A frequência cardíaca (FC) foi realizada com o auxílio de um estetoscópio flexível, 

colocado na região torácica esquerda à altura do arco aórtico, contando-se o número de 

batimentos por minuto, já a frequência respiratória (FR) foi realizada com auxílio de um 

estetoscópio flexível, colocado ao nível da região laringo-traqueal, contando-se o 

número de movimentos por minuto,seguindo os padrões relatados por Feitosa (2004). 

 

Tabela1: Valores normais da frequência 
cardíaca em animais adultos.  

 

Tabela 2: Valores normais da frequência 
respiratória em animais adultos. 

  Espécie BPM   
 

  Espécie MPM 
 

  Cães 60 a 160       Cães  18 a 36   

  Gatos  120 a 240       Gatos 20 a 40   

  Equinos 28 a 40       Equinos 8 a 16   

  Bovinos 60 a 80        Bovinos  10 a 30    

  Caprinos 95 a 120       Caprinos 20 a 30   

  Ovinos 90 a 115       Ovinos 20 a 30   

        
 

        
Fonte: FEITOSA, 2004. 

 

Foram observadas as mucosas oral e óculo palpebral com ênfase na coloração e 

presença de ulcerações. Para o TPC, foi escolhido um capilar aleatório presente na 

mucosa oral dos animais colocando certa pressão para parar o fluxo sanguíneo e 

retirada a pressão para posterior preenchimento do capilar (não podendo estar superior 

a dois segundos). A temperatura foi aferida na mucosa anal, fazendo o uso de um 

Fonte: FEITOSA, 2004. 
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termômetro digital e medida em graus célsius. O escore corporal é uma medida 

subjetiva em relação à cobertura muscular e à massa de gordura, o que tem relação 

com as reservas energéticas dos animais e pode ajudar na aplicação de práticas de 

manejo a serem tomadas dentro do rebanho (MACHADO; CORRÊA; BARBOSA; 

BERGAMASCHI, 2008). A escala utilizada, preconizada por Ribeiro (1997), varia do 

escore 0 ao 5. Em cabras, a avaliação deve basear-se na palpação da região lombar e 

do esterno, a mão deve mimetizar um movimento de pinças com aplicação de pressão 

constante ao redor e entre as apófises (transversais, articulares e espinhais) e  na 

palpação esternal deve-se avaliar a quantidade de pele e a densidade muscular e de 

gordura que cobre o esterno (EMBRAPA, 2008). 

A palpação foi realizada nos abcessos para observar sua consistência. Em 

seguida, foi realizada a drenagem cirúrgica desses abcessos. Primeiramente, foi 

realizada uma antissepsia e, com o uso de uma lâmina de bisturi,um corte no centro do 

abcesso, para retirada de todo o conteúdo presente com posterior cauterização 

utilizando iodo a 10% (Figuras 1, 2 e 3). 

 

 

Figura 1: Apresentação clínica da LC.                                 Figura 2: Antissepsia pré-operatória.  
Fonte: Arquivo dos autores.                                                 Fonte: Arquivo dos autores. 
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  Figura 3: Drenagem cirúrgica dos abcessos. 
Fonte: Arquivo dos autores. 
 

O material destinado ao isolamento foi colhido de abscessos,utilizando swabs 

estéreis queforam acondicionados em recipientes adequados e identificados pelos seus 

respectivos nomes, sendo transportadas, sob refrigeração, ao Laboratório Labcenter 

localizado na cidade de Santa Margarida – MGque, posteriormente, enviou os materiais 

para o Laboratório Hermes Pardini,localizado na cidade de Belo Horizonte – MG, para 

realização de cultura e antibiograma. 

Os resultados obtidos foram organizados em planilhas do Microsoft Excel e foi 

realizado estatística descritiva dos dados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um total de 32 animais examinados, a prevalência de Linfadenite Caseosa foi 

de 6,25% (2/32), apresentando evidências clínicas, com presença de abscessos em pelo 

menos um dos linfonodos superficiais (Figuras 4 e 5).Resultados semelhantes aos 

relatados por Langenegger et al (1991), em queestudaram cerca de 760 caprinos em 13 

rebanhos no Estado do Rio de Janeiro, observando, ao exame clínico, que 93 

(12,2%)caprinos apresentavam abscessos e/ou cicatrizes deixadas por eles. 
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Em 100% (6/6) dos animais acometidos, os abscessos estavam intactos, foi 

coletado o seu conteúdo para análises microbiológicas, sendo os resultados 

apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Distribuição e identificação de bactérias provenientes de abscessos em linfonodos 

 superficiais de caprinos da Zona da Mata Mineira  

Identificação 
do animal 

Idade 
(meses) 

Linfonodos 
afetados Agente isolado 

        

A 24 Pré-escapular 
Escherichia coli e  

Pseudomonas aeruginosa 

 
      

B 30 Pré-femoral Corynebacterium pseudotuberculosis 

        

C 36 Pré-femoral Corineforme 

        

D 36 Retrofaríngeo Corynebacterium pseudotuberculosis 

        

E 42 Pré-femoral Klebsiella pneumoniae 

        

F 48 Frontal Aeromonas 

        

Figura 5: Presença de linfonodo aumentados. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 

 

Figura 4: Presença de linfonodo aumentados. 
Fonte: Arquivo dos autores. 
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No exame microbiológico, constatou-se que Corynebacterium pseudotuberculosis 

foi isolado em 2 (33,33%) amostras; em uma (16,66%) foi isolado Corineforme; uma 

(16,66%) Klebsiella pneumonae.; uma(16,66%) a Escherichia coli e 

Pseudomonasaeruginosa.Sendo que o resultado está de acordo Silva et al, (2018) que 

afirmam que outras bactérias podem causar abcessos em pequenos ruminantes, como 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus spp., Proteusmirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Trueperella pyogenes e Mycobacterium tuberculosis e 

podem estar presentes no ambiente, contaminando água, ração, currais e utensílios 

usado durante o manejo. 

Considerando a faixa etária dos animais com presençade abscessos, foi possível 

isolar C. pseudotuberculosis commaior frequência na faixa etária de até 36 meses 

(100%). De acordo com Andrade et al (2012), a maior frequência de abscessos 

causados por C. pseudotuberculosisfoi na faixa etária de até 12 meses em ovinos e 

caprinos, se apresentando bem diferente do que encontrado nesse trabalho. 

Em relação à localização dos abscessos dos animais positivos para C. 

pseudotuberculosis,o linfonodo pré-femoral foi acometido em 50% dos casos juntamente 

com o retrofaríngeo também com 50%.Esses resultados discordaram das pesquisas 

feitas por Silva et al (2018) em que o linfonodo pré-escapular e o retrofaríngeo foram os 

mais acometidos. 

Em relação aos parâmetros fisiológicos avaliados (TABELA 4), observou-se todos 

dentro do padrão (FEITOSA, 2004), podendo ser explicado pelo fato dos animais serem 

criados em sistema intensivo e já serem acostumados com a presença e manipulação 

humana. É comum a doença afetar o sistema respiratório, desencadeando uma série de 

outros problemas como a dispneia e taquipneia (RIET-CORREA, SIMÕES, AZEVEDO, 

2011) 

 

Tabela 4. Parâmetros fisiológicos observados, como a frequência cardíaca (FC), frequência 
respiratória (FR), coloração da mucosa, tempo de preenchimento capilar (TPC) e temperatura. 

 

Animal FC FR Mucosas TPC Temperatura 

A 95 20 Normocoradas < 2 38,6 

B 95 22 Normocoradas < 2 38,9 
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C 100 20 Normocoradas < 2 38,9 

D 115 25 Normocoradas < 2 39,5 

E 100 22 Normocoradas < 2 38,5 

F 120 28 Normocoradas < 2 39 

            
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados obtidos neste estudo permitem concluir que a Linfadenite Caseosa é 

uma enfermidade presente no rebanho estudado, com apresentação das lesões em 

linfonodos superficiais de caprinos. A prevalência observada no presente rebanho 

aponta que é necessária uma melhoria nas práticas de manejo e no sistema de criação, 

sendoesses fatores importantesno controle e combate da enfermidade. 
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PREVALÊNCIA DE OTITE EXTERNA EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL-
ESCOLA GARDINGO DA FACULDADE UNIVÉRTIX, MATIPÓ, MINAS GERAIS 

 
Acadêmicos: Barbara da Silva Costa  e Letícia Gonçalves de Oliveira 

Orientadora: Profª D.Sc. Letícia Ferreira da Silva 

RESUMO 
A otite é uma inflamação que pode ser classificada de acordo com a sua condição, 
evolução e localização. A otite externa é definida como um processo inflamatório do 
conduto auditivo externo, com elevado percentual de recidiva e representa cerca de 8% 
a 15% dos casos atendidos na prática clínica veterinária no Brasil.Sendo assim, este 
trabalho teve como objetivo determinar a prevalência de otite externa em cães atendidos 
no Hospital-Escola Gardingo da Faculdade Univértix, além de identificar as 
características predominantes entre os animais acometidos por tal patologia. Para tanto, 
foram utilizadas fichas relativas ao atendimento clínico de cães, no período de janeiro de 
2012 a dezembro de 2018, sendo consideradas as informações relativas à raça, à idade, 
ao sexo e ao ambiente de criação de cada animal; além da confirmação do diagnóstico 
de otite externa. A prevalência dessa afecção foi de 4,87% nos anos estudados, sendo 
que a maioria dos casos correspondeu a fêmeas (52,4%), com até três anos de idade 
(70,15%), da raça Poodle (50,0%) e mantidos em ambiente domiciliar (63,64%). Além 
disso, verificou-se, pela análise da série histórica, a tendência à redução de 0,91% dos 
casos ao ano, com confiança de 76,61%. O conhecimento acerca das características 
frequentemente envolvidas na ocorrência da otite externa canina associado à 
conscientização do proprietário quanto ao manejo dos animais são fundamentais na 
prevenção dessa afecção, levando à redução dos casos ao longo dos anos. 
 
Palavras-chave: Conduto auditivo externo; inflamação; pavilhão auricular. 
Linha de pesquisa: Epidemiologia e Saúde Coletiva. 
 

1.INTRODUÇÃO 

A otite é uma inflamação do sistema oto-vestibulococlear, sendo considerada uma 

das principais morbidades que acomete caninos e que tem como consequência a 

modificação do ambiente natural do canal auditivo (MAGALHÃES, MORAES, DRESCH 

& KATAOKA, 2017). Tal doença pode ser classificada de acordo com a sua condição: 

uni ou bilateral; sua evolução: aguda, crônica ou crônica recidivante e sua localização da 

inflamação: externa, média ou interna (MARINHO et al, 2009).  

Dentre tais classificações, destaca-se a otite externa, responsável por cerca de 

8% a 15% dos casos atendidos na prática da clínica veterinária no Brasil (OLIVEIRA et 

al, 2005),afetando aproximadamente 20% da população canina(LINZMEIER, ENDO, 

2009). Trata-se de um processo inflamatório do conduto auditivo externo (SCHEER, 

2006), sendo, em grande parte dos casos, estabelecida por infecções (POSSEBON, 

KAISER & MARTINS, 2015). Corroborando as estatísticas, em um levantamento 

epidemiológico realizado no Hospital Veterinário Principal, em Portugal, no período de 

setembro de 2014 a fevereiro de 2015, verificou-se que, dos 50 cães atendidos, 14% 

foram diagnosticados com otite externa (SALEIRO, 2015). 
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Embora entre as causas primárias de otites externas em cães se destaquem as 

causas bacterianas (POSSEBON, KAISER & MARTINS, 2015), elas também são 

consideradas condição patológica complexa, uma vez que envolve uma grande 

variedade de fatores predisponentes em sua etiologia, o que torna a epidemiologia da 

doença difícil de ser definida (MAGALHÃES, MORAES, DRESCH & KATAOKA, 2017). 

Sendo assim, pelo fato de a otite externa ser uma patologia de pele de grande 

relevância e rotineira em animais de companhia (SAMPAIO, 2014), este trabalho teve 

como objetivo determinar a prevalência de tal doença em cães atendidos no Hospital-

Escola Gardingo da Faculdade Univértix, localizado na cidade de Matipó, Minas Gerais, 

entre os anos de 2012 a 2018, por meio de um estudo epidemiológico retrospectivo. 

Além, disso, buscou-se identificar as características predominantes entre os animais 

acometidos por tal patologia. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 ANATOMIA DA ORELHA CANINA 

Anatomicamente a orelha é formada por três partes: orelha externa, orelha média 

e orelha interna (GREGORIO, 2013). Existem variedades no tamanho e na forma dos 

componentes da orelha dos cães, que são resultantes das diferenças raciais dentro da 

espécie. A forma e a posição da orelha, a amplitude do canal auditivo externo, a porção 

de pelos e de tecido mole no interior do canal varia de uma raça para outra (SCHMIDLIN 

et al, 2010). 

A orelha externa é composta pelas superfícies externa e interna do pavilhão 

auricular e dos meatos acústicos (RIBEIRO, 2011). O pavilhão auricular do cão é uma 

estrutura móvel que pode ser tanto ereta quanto pendular, conforme as diferenças 

raciais, e é revestido por tecido cutâneo fortemente aderido ao tecido periocondrial 

(RIBEIRO, 2011; SAMPAIO, 2014). Os músculos ali presentes contribuem para a 

mímica facial e, também, são responsáveis por movimentar o pavilhão auricular para 

melhor localização dos sons. Esses músculos são inervados pelo nervo facial e têm sua 

origem na cartilagem escutiforme, a qual é revestida por uma fina camada de pele que 

está mais firmemente aderida na face côncava do que na face convexa onde estão 

presentes as glândulas ceruminosas e sebáceas (SAMPAIO, 2014; GOMES, 2015).  

Já o meato acústico externo cartilagíneo é relativamente longo, apresenta-se em 

forma semilunar na entrada do pavilhão, ao qual se adere por meio de tecido conjuntivo 

à cartilagem anular situada sobre o meato acústico ósseo. O meato acústico externo 

ósseo é curto e tubular e se localiza lateralmente ao osso temporal, terminando no anel 
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timpânico onde se encontra com a membrana timpânica. E, no meato acústico externo, 

posicionam-se as glândulas que bloqueiam a secreção do cerúmen (GREGÓRIO, 2013). 

O suprimento sanguíneo arterial para a orelha externa é fornecido 

predominantemente pela artéria auricular caudal, que deriva da artéria carótida externa 

(GOMES, 2015). A artéria auricular caudal, por sua vez, se divide em ramos menores, 

que são responsáveis por suprir a hélice, a escafa e toda a pele que envolve o pavilhão 

auricular (SALEIRO, 2015).  

A orelha média, por sua vez, consiste em uma cavidade timpânica preenchida por 

ar, onde se localizam três ossículos timpânicos: o martelo, a bigorna e o estribo 

(AZEVEDO, 2017; PEIXOTO, 2016). Tais estruturas formam um meio, através das 

vibrações do ar que atinge a membrana timpânica sendo transmitida desde a cavidade 

orelha média até a orelha interna (PEIXOTO, 2016). Já a orelha interna é formada pela 

cóclea, pelos canais semicirculares e pelas saculações vestibulares, que estão inseridos 

na parte petrosa do osso temporal (RIBEIRO, 2011)  

 

2.2 OTITE EXTERNA EM CÃES 

A otite externa é uma inflamação do canal auditivo externo, podendo afetar desde 

o pavilhão auricular até a membrana timpânica (SALEIRO, 2015). É uma patologia que 

tem elevado percentual de recidiva e aptidão de se tornar crônica após a interrupção da 

terapia, situação que está parcialmente relacionada ao uso desordenado de 

antimicrobianos, quando não se busca diagnosticar a causa primária (GHELLER, 

MEIRELLES, FIGUEIRA & HOLSBACH, 2017).  

Ainda que essa afecção não ponha diretamente a vida do animal em risco, 

predispõe a diminuição da qualidade de vida dos pacientes acometidos (PEIXOTO, 

2016). Essa condição causa muito desconforto ao animal, podendo, também, evoluir 

para consequências graves, como manifestações neurológicas e perda da audição 

(ALMEIDA et al, 2016).Além disso, inúmeros fatores podem influenciar o 

desenvolvimento dessas inflamações, os quais podem ser classificados como fatores 

primários, predisponentes ou perpetuantes (SANTOS & MARTINS, 2008).  Ainda, 

apesar de haver evolução nas abordagens terapêuticas, a otite externa canina 

permanece, em vários casos, resistente ao tratamento, devido à dificuldade de 

identificação dos agentes etiológicos e ao aparecimento de resistência aos 

antimicrobianos entre os micro-organismos envolvidos (OLIVEIRA, BRILHANTE, 

CUNHA & CARVALHO, 2008). 
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2.2.1 ETIOLOGIA  

Entre os principais patógenos isolados em casos de otite externa canina, 

destacam-se Malasseziapachydermatis e Staphylococcusintermedius. Esses agentes 

podem ou não estarem associados a bastonetes Gram-negativos (OLIVEIRA, 

BRILHANTE, CUNHA & CARVALHO 2006).  

M. pachydermatis é constantemente isolada como microbiota natural do conduto 

auditivo e pelagem de cães e demais espécies de animais domésticos. Todavia, 

números aumentados deste patógeno foram encontrados em 50% a 80% dos animais 

com otite externa; demonstrando que pode se tratar de um micro-organismo oportunista, 

capaz de multiplicar em áreas inflamadas (SANTOS & MARTINS, 2008). 

Especificamente para a espécie canina, este agente tem sido geralmente associado a 

quadros clínicos de otites externas e dermatites, estando seu aumento intenso 

associado a processos de desequilíbrio local ou sistêmico (GIRÃO et al, 2004). Ainda, 

M. pachydermatis pode ser considerado um dos fatores responsáveis pela sustentação 

da resposta inflamatória, mesmo durante a ausência dos fatores primários (SANTOS & 

MARTINS, 2008). 

Com o intuito de identificar M. pachydermatis no conduto auditivo de cães, 

Yakamoto, Colino, Leal e Terra (2010) coletaram amostras de 40 cães diagnosticados 

com otite e de 40 cães sadios. Os resultados evidenciaram que 12,5% das amostras 

provenientes de animais sadios foram positivas para o micro-organismo em questão, ao 

passo que, nos cães com otite, a frequência de resultado positivo foi de 22,5%; 

comprovando que M. pachydermatis faz parte da microbiota natural do conduto auditivo 

de cães. Já no isolamento bacteriano, realizado com estas mesmas amostras, os cães 

sadios e os cães com otite apresentaram resultado positivo em 100,0% e 90,0% das 

amostras, respectivamente (YAKAMOTO, COLINO, LEAL & TERRAL, 2010). 

 Com relação às bactérias do gênero Staphylococcus, embora sejam 

frequentemente encontradas em várias partes do corpo de caninos em bom estado de 

saúde, normalmente estão relacionadas ao desenvolvimento de várias infecções 

oportunistas, principalmente, piodermites e otites externas (ALMEIDA et al, 2016; 

GHELLER, MEIRELLES, FIGUEIRA & HOLSBACH, 2017).O gênero Staphylococcus 

engloba 52 espécies e 28 subespécies, cada qual classificada de acordo com o seu 

genótipo, habitat e patogenia (CRUZ, 2010). 

S. intermedius foi retratado pela primeira vez em 1976, quando foi isolado de 

pombos, caninos, equinos e martas(CRUZ,2018). Contudo, em 2007, um estudo 

genético populacional baseado em análise filogenética de sequências de múltiplos loci, 
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confirmou a existência de três espécies distintas: S. intermedius, S. pseudintermedius e 

S. delphini. Estas três espécies representam o grupo S. intermedius, sendo que o S. 

pseudintermedius foi confirmado como o patógeno mais envolvido nas piodermatites dos 

cães. Isso acontece porque, pouco tempo após o nascimento, a pele do cão é 

colonizada por este agente, resultado da transmissão vertical. Um estudo realizado em 

2008 comprovou a presença dessa bactéria em 68% dos cães sadios (n=50) e em 92% 

dos cães com doenças inflamatórias de pele (n=59); contudo, a patogenicidade desse 

agente ainda não é bem compreendida (CRUZ, 2010). 

Em uma pesquisa realizada por Yakamoto, Colino, Leal e Terra (2010), avaliou-se 

micro biologicamente a secreção do conduto auditivo de cães atendidos em clínicas 

particulares e no ambulatório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

localizados em Campo Grande. Para tanto, foram colhidas amostras, por meio de swabs 

estéreis, de 40 cães que apresentavam sinais clínicos de otite externa e de 20 cães sem 

estes sinais. Das amostras, 58 apresentaram crescimento microbiológico, sendo que 35 

(60,4%) possuíam apenas um único agente envolvido, levedura ou bactéria, ao passo 

que as outras 23 (39,6%), apresentaram cultivo misto, resultado do crescimento de 

leveduras e bactérias ou de bactérias distintas (YAKAMOTO, COLINO, LEAL & 

TERRAL, 2010). 

 

2.2.2 SINAIS CLÍNICOS 

O canal auditivo saudável deve apresentar-se de cor rosa claro e com pequenos 

vasos sanguíneos superficialmente visíveis. O cerúmen, que reveste o epitélio, fornece 

uma aparência brilhante e a sua presença em pequena quantidade não é considerada 

patológica (PEIXOTO, 2016). Já os sinais clínicos predominantemente notados na otite 

externa canina são coceira, aspecto avermelhado da pele, dor, meneio cefálico, 

esfoliações auriculares secundárias decorrentes do ato de coçar, demonstração de 

incômodo ao mexer no conduto auditivo e presença de farta secreção malcheirosa no 

conduto auditivo externo, além da redução da audição.Eventualmente, os animais 

acometidos podem apresentar, também, vocalização, agitação e, até mesmo, certa 

hiperexcitabilidade (OLIVEIRA, BRILHANTE, CUNHA & CARVALHO, 2006). 

As manifestações da otite externa podem ser, ainda, distintas entre os casos. 

Pode-se observar edema e hiperemia do canal auditivo externo, com saída de líquido 

não purulento; edema do canal auditivo externo, com secreção com pus; candidíase ou 

concentração de micélios pretos; saída maculopapular consistente de reação alérgica; 

ou presença de tecido de granulação no canal, como consequência da infecção crônica. 
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Na otoscopia os sinais normalmente descritos são rubor, exsudato farto (semilíquido a 

pastoso com coloração variando de marrom escuro a amarelo), erosão/úlcera, 

crescimento excessivo e estreitamento conduto auditivo, presença de corpo estranho, 

de tumor e de ruptura ou abscesso da membrana timpânica (MUELLER et al,2009). 

Em casos em que não há complicação, os achados clínicos são restritos a rubor 

e, talvez, a multiplicação do cerúmen auricular. Já em casos complexos por bactérias ou 

leveduras, a secreção pode vir a ser purulenta, úmida e apresentar odor desagradável 

(MUELLER et al, 2009). 

 

2.2.3 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico rotineiro da otite canina é criado com base no exame clínico do 

animal, associado aos achados epidemiológicos e aos exames auxiliares (citológicos, 

microbiológicos e de diagnóstico por imagem) (OLIVEIRA, BRILHANTE, CUNHA & 

CARVALHO, 2006). A identificação do agente etiológico é realizada por meio de 

citologia do cerúmen auricular ou por meio do isolamento do micro-organismo. Esta 

identificação é fundamental para a escolha do medicamento a ser utilizado,melhorando, 

assim, o prognóstico do animal (BENEVENUTE, LAVEZZO, DEBASTIANI & MOMMA, 

2012). 

A citologia direta é um recurso ágil de diagnóstico, capaz de avaliar o 

aparecimento de bactérias (cocos e bacilos), de leveduras e, em determinados casos, 

de células inflamatórias. Podem ser empregados diferentes corantes e os micro-

organismos são vistos isolados (MUELLER et al, 2009).  

 

2.2.4 TRATAMENTO 

 O tratamento habitual da otite externa canina compõe-se pela limpeza do canal 

auditivo associado a terapia antimicrobiana tópica (OLIVEIRA, BRILHANTE, CUNHA & 

CARVALHO, 2006). A limpeza do canal auditivo reduz o acúmulo de cerúmen e assim 

diminui o substrato para o aumento de micro-organismos. Além disso, propicia o contato 

mais eficaz dos agentes anti-inflamatórios, antibacterianos e antifúngicos na parede do 

canal auditivo. De modo consequente, a vermelhidão e a coceira, que aumentam 

secundariamente aos micro-organismos, diminuem em intensidade (MUELLER et al, 

2013). 

 A avaliação clínica individual nos casos de otite externa canina e a realização da 

cultura microbiana e do antibiograma são fundamentais para a eficácia do tratamento. A 

primeira, porque o sucesso da terapia depende do controle ou da eliminação dos fatores 
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predisponentes; sendo que essa não identificação compromete o prognóstico, podendo 

levar a recidivas da doença. E a segunda, para que se escolha o antimicrobiano mais 

indicado para cada caso, aumentando as chances de sucesso no tratamento (RIBEIRO, 

2011). 

 

2.2.5 FATORES PRIMÁRIOS, PREDISPONENTES E PERPETUANTES 

A otite externa é uma afecção que envolve fatores primários, predisponentes e 

perpetuantes (SCHERER & BOTONI, 2014). Fatores primários são aqueles que têm a 

capacidade de iniciar uma inflamação nas orelhas normais (LUSA & AMARAL, 2010); 

são situações ou irregularidades que começam o processo inflamatório no interior do 

canal auditivo e estão presentes em todos os casos de otite externa (SCHERER & 

BOTONI, 2014). Entre as causas primárias que têm a capacidade de alterar o equilíbrio 

da orelha estão: ectoparasitos, corpos estranhos, atopia ou causas de erros médicos, 

hipersensibilidades, doenças imunológicas, alterações de queratinização, além de 

desordens glandulares e anormalidades na produção de cerúmen (MOMMA, 

BENEVENUTE, MAGRO & MONGRUEL, 2014; SCHERER & BOTONI, 2014). 

Fatores predisponentes, por sua vez, são aqueles que ampliam o risco de se 

desenvolver a doença, favorecendo o processo inflamatório por produzir ambiente 

compatível para que os fatores perpetuantes possam sobreviver. Tais fatores não são 

causadores de otite externa por si só, apenas agem em combinação com os fatores 

primários ou com os perpetuantes para provocar a doença clínica. Dentre estes 

destacam-se a conformação anatômica da orelha (variável de acordo com a raça), a 

umidade excessiva, os efeitos de tratamentos, a limpeza excessiva, o uso de 

preparações irritantes, as doenças obstrutivas e sistêmicas, a produção excessiva de 

cerúmen (SCHERER & BOTONI, 2014) e o excesso de pelos no conduto auditivo 

(MOMMA, BENEVENUTE, MAGRO & MONGRUEL 2014). Quanto à variável sexo do 

animal, esta parece não predispor o desenvolvimento da doença (NASCENTE et al, 

2010). 

Já os fatores perpetuantes mantêm e pioram a inflamação, podendo fazer com 

que a doença se mantenha mesmo após a eliminação dos fatores primários. São 

originados no canal auricular externo como resultado de alguma afecção primária ou 

condição predisponente. Eles podem levar a mudanças patológicas definitivas para o 

canal e são a causa central para as falhas no tratamento das otites externas. Os fatores 

perpetuantes podem ser as próprias bactérias e fungos da flora natural da orelha ou 

micro-organismos infectantes, podem estar, também, relacionados a mudanças 
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patológicas progressivas como hiperplasia, fibrose, formação exagerada de cerúmen e, 

ainda, otite média com exagerada granulação de tecido na bulha timpânica (SCHERER 

& BOTONI, 2014). 

 

2.3 PREVALÊNCIA DA OTITE EXTERNA EM CÃES 

A otite externa é uma afecção comum na rotina da clínica veterinária, alcançando 

uma frequência de 5% a 20% dos casos atendidos (LEITE, 2003; PEIXOTO, 2016). Em 

colocação de prevalência, essa patologia está em primeiro lugar (LEITE,2003). 

Em um estudo realizado no Hospital Escola da Faculdade de Medicina 

Veterinária-ULHT, localizado na cidade de Lisboa, e no Hospital Veterinário da Arrábida, 

localizado em Vila Nogueira de Azeitão, ambos em Portugal, verificou-se que, em um 

período de seis meses, 36 cães foram atendidos com sinais clínicos de otite. Destes 

animais, foram coletadas 72 amostras de swabs (orelhas direita e esquerda), sendo que 

67 (93,1%) apresentaram crescimento microbiano, enquanto que cinco (6,9%) foram 

negativas, não apresentando crescimento nem de bactérias e nem de leveduras 

(RIBEIRO, 2011). 

Em outro estudo realizado no Hospital Veterinário Dr. “HalimAtique”, do Centro 

Universitário de Rio Preto, localizado no Estado de São Paulo, de 2006 a 2010, com 274 

animais de raças, idades e sexo variáveis, foram coletadas amostras dos pavilhões 

auriculares e meatos acústico bilateralmente com o auxílio do swab, resultando em 214 

(78,68%) amostras positivas ao crescimento de micro-organismos, ao passo que 60 

(21,32%) resultaram em ausência de crescimento (MARTINSet al,2011). 

Já em uma pesquisa realizada na região metropolitana de Recife, com 41 cães de 

ambos os sexos e diversas raças e idades, foramcoletadas 82 amostras compor meio 

deswabestéril, com o intuito de delinear o perfil microbiológico dos cães com orelhas 

saudáveis e com otite externa,sendo 11 desses animais já diagnosticados com tal 

patologia e 30 sem sinais clínicos para otite. Dos 41 cães que foram examinados quanto 

à presença de sinais clínicos de otite externa, 11 foram compatíveis (ALMEIDAet al, 

2016).  Ambos os estudos comprovaram a elevada ocorrência de otite externa em cães. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 COLETA DE DADOS 

O estudo foi realizado em colaboração com o Hospital-Escola Gardingo, o qual 

aprovou e disponibilizou os dados utilizados. Trata-se de um estudo retrospectivo, 

realizado por meio de um levantamento epidemiológico de dados do referido hospital. 
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Foram utilizadas, como fonte de informação, fichas relativas ao atendimento 

clínico de cães, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2018, no Hospital-Escola 

Gardingo da Faculdade Univértix, localizado na cidade de Matipó, Minas Gerais. Essas 

fichas forneceram informações sobre o histórico do animal, a queixa do tutor e o 

diagnóstico dado pelo médico veterinário. Foram consideradas as informações relativas 

à raça, à idade, ao sexo e ao ambiente de criação de cada animal, além da confirmação 

do diagnóstico de otite externa canina.  

 

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Todos os dados coletados foram processados em planilhas do Microsoft Excel. 

Foi realizado o cálculo de prevalência de otite externa canina no período estudado e, 

para analisar a tendência da série histórica desses casos, foi feita a análise de 

regressão linear utilizando o programa Sigma Plot 14.0. Por fim, foi realizada análise 

descritiva dos dados, apresentando a frequência de casos positivos para cada uma das 

variáveis analisadas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2018 foram atendidos 1.683 cães 

no Hospital-Escola Gardingo da Faculdade Univértix. Deste total, 82 animais foram 

diagnosticados com otite externa, registrando-se, assim, uma prevalência total de 4,87% 

para o local estudado (TABELA 1). Ainda na Tabela 1, pode-se observar que a 

frequência de otite externa apresentou grande diminuição passando de 10%, em 2012, 

para 3,92%, em 2018. 

 

Tabela 7. Número de cães atendidos e frequência de casos de otite externa no Hospital-Escola Gardingo Ltda da 

Faculdade Univértix, entre os anos de 2012 a 2018 

Ano Número de cães 

atendidos 

Casos diagnosticados de otite externa 

n % 

2012 150 15 10,00 

2013 150 13 8,66 

2014 224 11 4,91 

2015 249 11 4,41 

2016 352 14 3,97 

2017 278 7 2,51 

2018 280 11 3,92 
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Total 1.683 82 4,87 

 

 Esse resultado está dentro da variação estimada por Leite (2003), de 5% a 20% 

dos casos diagnosticados. E, ainda, pode-se observar uma decaída no percentual dos 

casos nos anos de 2012 e 2018, os quais apresentaram 10,00% e 3,92% 

respectivamente.Essa diminuição ocorre devido ao tratamento correto para o tipo de 

otite, o conhecimento do agente causador da doença e a ajuda dos proprietários. 

Nascente (2006) relata, em seu trabalho, quepossivelmente o elevado índice percentual 

da doença relacionada a M. pachydermatisesteja ligado aos casos otite ceruminosa, 

uma vez que nas otites purulentas tende a ser menor a frequência. Relata, ainda, o 

tratamento feito em 60 cães com antifúngicos(tiabendazol e cetoconazol)em que 86,7% 

obtiveram cura e 13,3% não.Machado (2013) descreve em seu trabalho que o conteúdo 

ceruminoso comparado prevaleceu purulento e, nas duas situações, a presença de 

deste material é consistente com a presença de otite externa. Assim foi possível 

determinar que, sempre que há uma descarga purulenta, essa patologia está 

presente.Além disso,o autor afirmaque quanto mais cedo a patologia for diagnosticada 

mais satisfatório é o prognóstico e mais rápido se alcança a remissão. Por fim, relata 

que os tutores sabem reconhecer sinais otológicos em seus animais e isso faz com que 

eles procurem o tratamento em busca da resolução. (NASCENTE,2016; MACHADO, 

2013). 

Contudo, os resultados observados podem ser considerados baixos quando 

comparados aos obtidos por diversos outros estudos. Alves (2016) observou uma 

prevalência de 12% de otite externa em cães atendidos no Hospital Veterinário de Braga 

Ltda., localizado em Braga, entre os meses de setembro a dezembro de 2014. Saleiro 

(2015) encontrouprevalência de 14% no Hospital Veterinário Principal, situado na 

Charneca da Caparica, durante o período de setembro de 2014 a fevereiro de 2015. Já 

Sampaio (2014), por sua vez, encontrou um valor ainda maior, com 34% de otite externa 

entre os casos diagnosticados na clínica Clica, Clínica Veterinária de Caxias, Ida., 

situado em Malveira da Serra em Cascais, durante o período de outubro de 2013 a 

fevereiro de 2014. Naquela região o mês que apresenta maior precipitação é o mês de 

dezembro (CLIMATE-DATA,2019) e o mês mais frio é janeiro;dezembro se apresenta 

como o mês mais chuvoso (WEATHERSPARK,2019). E, Martins et al (2011) obtiveram 

o resultado de 78,68% de animais com crescimento de micro-organismos na orelha 

externa, de janeiro de 2006 a agosto de 2010, em cães atendidos no Hospital 

Veterinário Dr. HalimAtique, do Centro Universitário de Rio Preto. 
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Além do cálculo de prevalência para otite externa, os animais atendidos foram 

separados de acordo com algumas características de interesse para a doença, como 

sexo, idade, raça e ambiente de criação (TABELA 2). Embasando-se uma análise 

descritiva, pode-se verificar que a doença apresentou, entre os casos informados, maior 

ocorrência em animais fêmeas, com até três anos, da raça Poodle e criados em 

ambiente domiciliar. 

Tabela 8. Distribuição das características dos cães diagnosticados com otite externa no Hospital Veterinário da 

Faculdade Univértix, localizado em Matipó, Minas Gerais, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2018 

Características Com otite externa 

Sexo Macho 39 

Fêmea 43 

Idade 0 a 3 anos 47 

4 a 6 anos 4 

7 a 9 anos 8 

≥ 10 anos 8 

Não informado 15 

Raça AustralianCattleDog 1 

American Pit Bull 1 

Dachshund 1 

Golden Retriever 1 

Labrador Retriever 2 

Pinscher 1 

Poodle 15 

SharPei 1 

ShihTzu 1 

Sem raça definida (SRD) 5 

Yorkshire Terrier 1 

Não informado 52 

Ambiente Domiciliar  42 

de criação  Quintal 18 

 Zona Rural  

Não Informado 

6 

16 

 

 Conforme observado na Tabela 2, 52,4% dos casos de otite externa ocorreram 

em fêmeas e 47,6% em machos. Esse valor deve-se ao maior número de atendimentos 
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terem sido feitos em fêmeas, como no estudo de Nascente (2006) que recebeu para 

atendimento de otite externaem sua grande parte cadelas (53,5%). Tal resultado é 

corroborado por Cunha et al (2003), que também observaram maior frequência de casos 

de otite externa em cadelas (60%) e por Nascenteet al (2010), que encontraram 

frequências de 53,6% para fêmeas e 46,4% para machos. Contudo, diferentemente do 

que foi observado no presente trabalho, Fonseca (2018) relatou maior ocorrência de 

casos em machos, 60,41%, quando comparado às fêmeas, 39,59%. Embora tenham 

sido observadas essas diferenças entre os sexos, não existe predisposição sexual para 

a ocorrência de otite externa, uma vez que ela não é afetada de forma significativa por 

essa variável (CUNHA et al, 2003; GREGÓRIO, 2013; FONSECA, 2018, 

NASCENTE,2006). 

 No que diz respeito à idade dos animais com otite externa, apenas 67 fichas 

clínicas continham esta informação. Segundo material analisado,47 cães possuíam 

atétrês anos (70,15%), quatro tinham idade entre quatro e seis anos (5,97%), oito 

possuíam de sete a nove anos (11,94%) e oito tinham dez anos de idade ou mais 

(11,94%) (TABELA 2). Comparando esses resultados, Martins et al(2011) também 

observaram maior frequência dos casos em cães mais novos. Segundo os autores, os 

cães com até três anos de idade foram responsáveis por 32,04% dos casos de otite 

externa, ao passo que os cães de quatro a seis, sete a nove anos e com mais de nove 

anos de idade representaram, respectivamente, 24,84%, 20,88% e 20,88% dos casos 

(MARTINS et al, 2011). 

 Ferreira e Peixoto (2016), por sua vez, relataram frequências de 46,0% para 

animais com até quatro anos, 28% foram atribuídos aos animais com cinco a nove anos 

e 26% àqueles com mais de nove anos de idade. Já Fonseca (2018) descreveu 

frequências de otite externa de 6,25%, 31,25%, 25% e 37,5% para cães menores de um 

ano, entre um e cinco anos, entre cinco e dez anos e maiores de dez anos de idade, 

respectivamente; discordando do exposto na Tabela 2. Doenças infecciosas são mais 

comumente observadas em animais mais jovens, o que está ligado a fatores imunitários, 

como, por exemplo, a formação da imunidade adquirida (MARTINS et al, 2011). 

 Com relação às raças dos animais diagnosticados com otite externa, somente 30 

fichas foram preenchidas quanto a esta informação. Destas, 50% eram da raça Poodle, 

16,67% animais SRD e 6,67% da raça Labrador Retriever. As demais raças informadas 

(AustralianCattleDog, American Pit Bull, Dachshund, Golden Retriever, SharPei, 

ShihTzu, Pinscher e Yorkshire Terrier) foram responsáveis, cada uma, por 3,33% 
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(TABELA 2). Ainda, a maior parte destes animais possui orelha pendular de acordo com 

a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC, 2019).  

Martins et al (2011), em seu trabalho, também verificaram a ocorrência de otite 

externa em cães SRD, Poodle e Labrador Retriever, porém em frequências diferentes, 

com 21,24%, 14,40% e 4,32% para cada uma dessas raças, respectivamente. Ainda 

concordando com os dados da Tabela 2, Magalhães, Moraes, Dresch e Kataoka (2017) 

relataram que os cães de orelhas pendulares foram responsáveis por 69,5% dos casos 

de otite externa. Da mesma forma, Nascenteet al (2010) também verificaram que esta é 

uma patologia mais frequente em animais com orelhas pendulares. Esse resultado pode 

ser justificado com base na conformação anatômica desse tipo de orelha que promove 

ventilação inadequada, aumentando a umidade no interior do canal auditivo, 

favorecendo o crescimento de bactérias e leveduras (FONSECA, 2018). 

A informação sobre o ambiente de criação dos animais, foi referida por 66 dos 82 

proprietários de cães diagnosticados com otite externa. Entre os casos informados, 

63,64% dos animais eram criados em ambiente domiciliar, ao passo que 27,27% em 

quintal e 9,09%, em zona rural (TABELA 2). Discordando desse resultado, Ribeiro 

(2011) relatou que 86,1% dos cães diagnosticados com essa afecção eram mantidos em 

quintal e apenas 13,8%, em ambiente domiciliar. O ambiente tem relação direta com a 

incidência de otite externa, uma vez que elevações na temperatura ambiental, alta 

umidade e alto índice pluviométrico favorecem a ocorrência da doença (SILVEIRA, 

ROLDÃO& FREITAS, 2008; AMARAL, 2010). Esse resultado também pode estar 

relacionado à higiene do animal, pois, segundo Peixoto (2016),o banho, por exemplo, 

provoca alterações na humidade e no pH do ouvido, o que pode provocar alteração do 

microambiente auricular, permitindo a ocorrência de uma proliferação da microflora e, 

por consequência, a otite (PEIXOTO,2016). 

 Por fim, ainda com base nos dados fornecidos na Tabela 1, foi realizada a análise 

de regressão linear da tendência histórica dos casos de otite externa no estabelecimento 

estudado (FIGURA 1). Pode-se observar, na Figura 1, que a frequência desses casos 

vem diminuindo 0,91% ao ano, com confiança de 76,61%. 
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Figura 15. Análise de regressão linear da frequência (%) dos casos de otite externa diagnosticados em cães 

atendidos no Hospital Veterinário da Faculdade Univértix, entre 2012 e 2018. 

  

Esse resultado pode estar associado ao maior conhecimento sobre a etiologia da 

doença e de seus dos fatores predisponentes, o que torna mais fácil a sua prevenção. 

Além disso, a conscientização por parte dos proprietários quanto ao manejo dos animais 

e a realização correta do tratamento contribuem para diminuição das recidivas nos 

animais acometidos (SCHEER, 2006). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prevalência de otite externa canina observada no Hospital-Escola Gardingo da 

Faculdade Vértice foi de 4,87%, entre os anos de 2012 a 2018. O perfil dos animais 

acometidos foi, em sua maioria, por fêmeas (52,4%), com até três anos de idade 

(70,15%), da raça Poodle (50,0%) e mantidos em ambiente domiciliar (63,64%). Além 

disso, a análise da série histórica evidenciou uma tendência decrescente para os casos 

desta afecção ao longo dos anos estudados. O conhecimento das características que 

são mais frequentemente associadas à otite externa canina favorece sua prevenção. 

Além disso, a conscientização dos proprietários quanto ao manejo e procura por 

assistência médico veterinária também pode ter contribuído para a redução dos casos. 
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PREVALÊNCIA DE PERICARDITE EM SUÍNOS ABATIDOS EM ESTABELECIMENTO 
SOB SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL LOCALIZADO EM MINAS GERAIS 

 
 

Acadêmico: Letícia Morethson Gonçalves 

Orientadora: Profª D.Sc. Letícia Ferreira da Silva 

RESUMO 
A inspeção industrial e sanitária é o processo de fiscalização de produtos de origem 
animal cujo objetivo é avaliar a inocuidade dos mesmos, garantindo a segurança do 
consumidor. Também auxilia no rastreamento de doenças, por meio de registros 
nosográficos. As pericardites sãoinflamações do pericárdio geralmente resultante de 
infecções hematógenas econstituem importante causa de condenação de coração suíno 
em abatedouros frigoríficos, resultando em perdas econômicas para o setor da 
carne.Assim, o objetivo do presente trabalho foi determinar a prevalência de 
condenação de corações suínos por pericardite em um abatedouro frigorífico sob SIF, 
situado na Zona da Mata mineira, no período de 2007 a 2013. Para tanto foram 
utilizadas fichas relativas ao movimento mensal de abate de suínos e de causas de 
condenação no referido estabelecimento. Durante aquele período,foram abatidos 60.142 
suínos e a prevalência de condenação por pericardite entre os anos variou de 2,01% a 
12,17%, sendo estimada uma perda de R$11.228,00 para a indústria da carne. Fica 
evidente, portanto, que a pericardite é uma importante causa de condenação de 
corações suínos e que, embora o número de casos tenha diminuído ao longo dos anos, 
durante o período estudado esta condição foi responsável por prejuízos econômicos 
consideráveis. 
 
Palavras-chave: condenação; coração;inspeçãopost mortem; suinocultura. 
Linha de pesquisa:Controle da qualidade de produtos de origem animal – Doenças 
 

1. INTRODUÇÃO 

A carne suína é, entre todas as outras, a mais produzida e consumida em todo o 

mundo (TALAMINI& SANTOS FILHO, 2017), sendo o Brasil o quarto maior produtor 

mundial, ficando atrás apenas da China, União Europeia e Estados Unidos da América 

(ABPA, 2018). De acordo com os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, 

em 2017, a produção brasileira de carne suína foi de 3,75 milhões de toneladas, 

superior ao ano de 2016, quando a produção alcançou 3,71 milhões de toneladas. Ainda 

no ano de 2017, apenas 18,5% da carne suína produzida no Brasil foram exportados, o 

restante, 81,5%, foram destinados ao mercado interno. Do total exportado, a maior 

parte, 83,63%, corresponde aos cortes cárneos (carne in natura), seguido dos miúdos, 

que foram responsáveis por 10,81% das exportações (ABPA, 2018). 

Os miúdos, como a língua, o fígado, o coração, o encéfalo, o estômago, os rins, 

os pés, as orelhas, a máscara e o rabo, no caso de suídeos (BRASIL, 2017), vêm se 

tornando cada vez mais populares nas dietas dos brasileiros, uma vez que estes são 

considerados excelentes fontes de nutrientes, como aminoácidos, vitaminas e sais 

minerais (FREITAS et al.,2015). Contudo, assim como a carcaça (carne in natura), os 
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miúdos também podem ser acometidos por diversas patologias que podem deixá-los 

com aspecto repugnante, além de poder oferecer riscos à saúde pública (ALENCAR et 

al.,2011). 

A qualidade da carne suína que chega à mesa do consumidor é resultado de um 

esforço que atende aos diversos elos da cadeia produtiva (EMBRAPA, 2017); e, 

independente do produto final, sua inocuidade e qualidade devem ser garantidas por 

meio da inspeção post mortem. Tal exame consiste na avaliação macroscópica dos 

órgãos, carcaças e suas partes, sendo um procedimentopadronizado e realizado em 

todos os suínos abatidos. Trata-se de uma ação preventiva que envolve diversas 

atividades visando proteger a saúde do consumidor, impedindo, assim, que carcaças ou 

suas partes, com alguma alteração sejam comercializadas (BRETAS, 

PERDONCINI&WILLEMANN, 2018). Assim, o médico veterinário responsável pelo 

serviço de inspeção do estabelecimento, seja ele federal, estadual ou municipal, é o 

encarregado de garantir que sejam comercializadas apenas carnes aptas ao consumo 

humano (SOARES et al, 2017). 

Uma das principais causas de condenação de coração suíno nos abatedouros 

frigoríficos é a pericardite: uma inflamação do pericárdio, mediada por citosinas, que 

pode ser classificada como serosa, purulenta, fibrinosa ou hemorrágica. Pode, ainda, ser 

de origem traumática, iatrogênica, neoplásica ou idiopática. Em suínos, as pericardites 

são frequentemente infecciosas, podendo ser causadas por uma variedade de agentes 

patológicos como, por exemplo, Mycoplasmahyorhinis (COELHO, 2011). Em um 

levantamento realizado nos anos de 2013 e 2014, em um abatedouro frigorífico de 

suínos sob acompanhamento do Serviço de Inspeção Federal (SIF) na Zona da Mata 

mineira, a pericardite foi responsável por grande parte das condenações de corações 

suínos, causando considerável perda econômica para a indústria da carne (FREITAS et 

al,2015). 

         Sendo assim, este trabalho teve como objetivo determinar a prevalência de 

pericardite em suínos abatidos em um abatedouro frigorífico sob SIF, localizado na Zona 

da Mata mineira, no período entre janeiro de 2007 a dezembro de 2013.Além de estimar 

o impacto econômico sofrido pelo estabelecimento em decorrência da condenação dos 

corações acometidos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 INSPEÇÃO post mortem 
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A inspeção sanitária é o processo de fiscalização de produtos de origem animal, 

que avalia a integridade dos mesmos (HERENDA, CHAMBERS, ETTRIQUI& SILVA, 

1994); sendo de responsabilidade dos serviços oficiais de inspeção, os quais podem ser 

Federal, Estadual ou Municipal, sempre fundamentado por legislações 

específicas(SOARES et al, 2017). 

 A fiscalização é considerada a primeira linha de defesa após a produção primária 

para a obtenção de produtos inócuos. Ela tem como principal objetivo reconhecer 

animais impróprios para o consumo e remover suas respectivas carcaças e partes das 

carcaçasda cadeia alimentar, de forma a oferecer alimentos que não ofereçam riscos 

aos consumidores (LIMA, SUASSUNA, AHID, FILGUEIRA& 2007; STARK et al., 2014). 

O processo de inspeção post mortem deve ser realizado de maneira rápida e em local 

com boa iluminação. Além disso, visa detectaranormalidades que possam sugerir 

patologias, determinando que aquele produto não esteja apto para consumo 

(HERENDA, CHAMBERS, ETTRIQUI& SILVA, 1994). 

Segundo o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), a inspeção post mortem consiste na avaliação por 

visualização macroscópica, palpação, olfação e incisão, quando necessário, da carcaça, 

das partes da carcaça, das cavidades, dos órgãos, dos tecidos e dos linfonodos de 

todos os animais abatidos. Esse procedimento é de responsabilidade do Auditor Fiscal 

Federal Agropecuário (AFFA), formado em Medicina Veterinária, que pode ser assistido 

por Agentes de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal (AISIPOA) 

e auxiliares de inspeção que estejam devidamente capacitados para o mesmo (BRASIL, 

2017).  

Além da importância em oferecer um alimento seguro aos consumidores, a 

inspeção post mortem é necessáriatambém para se obter um registro adequado sobre a 

estimativa de dados epidemiológicos de algumas doenças zoonóticas, assim como o 

índice de condenações pelas mesmas, estimando as perdas financeiras causadas pela 

condenação de órgãos e de carcaças afetadas. Talfato possibilita o planejamento de 

medidas preventivas,com o intuito demelhorara segurança e a higiene dos produtos e, 

consequentemente, obter menor taxa de condenação de vísceras e carcaças 

(HAJIMOHAMMAD et al.,2014; YIBAR, SELCUK& SENLIK,2015). 

Ainda, a inspeção post mortem é dividida em duas etapas, linhas de inspeção e 

inspeção final. As linhas de inspeção são os locais da sala de matança onde são 

realizados os exames. Cada órgão é direcionado para uma linha específica onde são 

avaliados por Assistente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem 
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Animal (AISIPOA), sendo que estas devem ser realizadas obrigatoriamente em todos os 

animais abatidos (BRASIL, 1995). As carcaças e órgãos examinados nas linhas de 

inspeção que apresentarem anormalidades ou lesões suspeitas que possam ter 

repercussões em demais partes da carcaça são, então, encaminhadas para o 

Departamento de Inspeção Final (DIF) onde serão analisadas pelo AFFA, com formação 

em medicina veterinária.  Após a inspeção e julgamento, será estabelecido o destino das 

vísceras e suas respectivas carcaças, que pode compreender: liberação após a 

remoção da parte afetada; aproveitamento condicional seja pelo frio, pelo calor 

(cozimento, fusão pelo calor e esterilização pelo calor úmido), pelo sal ou pela fusão de 

banha e condenação (BRASIL, 2017). 

  

2.1.1 LINHAS DE INSPEÇÃO DE SUÍNOS 

 A inspeção nas linhas de inspeção consiste em uma fase preparatória e uma fase 

de exame. A primeira fase consiste em apresentar ao AISIPOA a carcaça ou a parte da 

carcaça em condições de exame, ou seja, limpas, levando em consideração o ritmo e a 

velocidade de abate do estabelecimento. A limpeza é necessária para facilitar o exame 

visual e preservar o produto do ponto de vista higiênico-sanitário. Esta etapa é realizada 

por funcionários da própria empresa devidamente treinados. Já a segunda, a fase de 

exame, é de responsabilidade do AISIPOA, sendo variável de acordo com a linha que 

este se encontra (BRASIL, 1995).  

As linhas de inspeção de suínos são divididas em oito: “A1”, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, 

“F” e “G”; seguindo a ordem do fluxograma de abate desta espécie. A linha “A1” consiste 

no exame da cabeça e da papada. A cabeça é inspecionada aderida à carcaça, 

podendo ser removida somente após a liberação de toda a carcaça, na última linha de 

inspeção. Nessa linha de inspeção, procura-se observar, principalmente a ocorrência de 

cisticercose e sarcosporidiose (BRASIL, 1995).  

A linha “A” consiste na inspeção do útero, sendo que o mesmo nunca deve ser 

incisado na sala de matança, uma vez que oferece grandes riscos de contaminação 

(PINTO, 2014). Nesta linha realiza-se a pesquisa de metrites, masceração ou 

mumificação fetal, adiantado estado de gestação, anomalias e demais lesões passíveis 

de ocorrência (BRASIL, 1995). 

Na linha “B” é realizada a inspeção do intestino, estômago, baço, pâncreas e 

bexiga. Procura-se por contaminações, em decorrências de falhas durante o fluxograma 

de abate, como a perfuração com extravasamento de conteúdo do trato gastrointestinal, 



66

4 
 

parasitos intestinais e, também, doenças infecciosas, como, por exemplo, tuberculose, 

brucelose e peste suína (BRASIL, 1995). 

A linha “C” se refere a inspeção do coração e da língua. No exame do coração, 

atenção especial é dada a procura de lesões características de cisticercose e 

sarcosporidiose, além de congestão, pericardite, endocardite, entre outras. Já no exame 

da língua, pesquisa-se também por sinais de cisticercose e sarcosporidiose (BRASIL, 

1995; PINTO, 2014). 

O exame na linha “D” consiste em avaliar os pulmões e o fígado. Nesta linha, ao 

exame dos pulmões, deve-se procurar por lesões que indiquem metastrongilose, 

broncopneumonia, aspiração de sangue ou de água. Já no exame do fígado, pesquisa-

se a ocorrência de congestão, hidatidose, ascaridiose, além de tuberculose, perihepatite, 

cerosite e neoplasias (BRASIL, 1995). 

Na linha “E” é realizada a inspeção da carcaça. Onde o AISIPOA deve verificar o 

aspecto, a coloração, o estado de nutrição, a pele, as serosas abdominal e torácica, 

além das superfícies ósseas expostas. Isto, no sentido de verificar a ocorrência de 

contaminação, contusão, abscessos, hemorragias, edemas, cisticercose, caquexia e 

criptorquidismo, entre outras alterações possíveis (BRASIL, 1995). 

A linha “F” consiste na inspeção dos rins. Consiste na pesquisa de congestão, 

cistos urinários, nefrite, infarto, estefanurose e peste suína, por exemplo. Já na linha “G” 

é realizada a inspeção do cérebro; sendo esta linha obrigatória somente para os 

estabelecimentos que o comercializam (BRASIL, 1995). Deve-se realizar a pesquisa de 

cisticercose neste órgão (PINTO, 2014). 

 

2.1.1.1 INSPEÇÃO DO CORAÇÃO SUÍNO 

O mercado da carne suína não se restringe apenas à comercialização de cortes 

cárneos, que são considerados a parte nobre oriunda do processo de abate; pelo 

contrário, a indústria da carne vem investindo no aproveitamento e comercialização de 

miúdos, seja para a elaboração de subprodutos comestíveis, seja para a exportação in 

natura(EDINGTON, 2012).  

Os miúdos suínos são considerados excelentes fontes de nutrientes fundamentais 

para a alimentação, como vitaminas, aminoácidos e sais minerais (COSTA, LEITE, 

BARROS& LOPES, 2014). Além da importância nutricional, a condenação dos corações 

suínos afeta diretamente no rendimento da indústria da carne sendo, portanto, 

consideradoseconomicamente importantes, pois seu descarte acarreta prejuízos 
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econômicos consideráveis (YIBAR, SELCUK & SENLIK, 2014; BRETAS, 

PERDONCINI& WILLEMANN,2018). 

Na inspeção post mortem cada órgão é inspecionado em uma linha específica. 

No abate de suínos, o coração é inspecionado na linha de inspeção “C” juntamente com 

a língua.O processo de inspeção consiste em duas fases:preparação e exame. A fase 

de preparação consiste na retirada do tórax e da língua da cabeça de cada suíno. Já a 

fase de exame consiste, inicialmente, em palpação e em exame visual do coração e 

pericárdio, e, em seguida, realiza-se a incisão do saco pericárdio. O epicárdio é, então, 

analisado sob água morna (38-40ºC) corrente. Após o exame externo, é realizado um 

corte longitudinal da base ao ápice do coração esquerdo, e, do lado direito, um corte 

através da parede interventricular, de modo a possibilitar a inspeção do endocárdio e 

das válvulas (BRASIL, 1995). 

Já a inspeção da língua consiste, em sua fase de preparação, primeiro, liberar a 

língua de seu freio, retirando as amídalas, mas mantendo aderido os linfonodos sub-

linguais. A fase de exame inicia com um exame visual externo da língua, das massas 

musculares, da faringe, da laringe e dos tecidos adjacentes, seguido de palpação. Por 

fim, deve ser realizado um corte longitudinal único e profundo, em sua face ventral 

(BRASIL, 1995). 

Os achados mais frequentes nesta linha de inspeção são contaminação, 

aderência, endocardite, cisticercose, sarcosporidiose, miocardite e pericardite (PINTO, 

2014).  

 

2.2 PERICARDITE 

O pericárdio é um saco membranoso que envolve o coração. É composto por 

uma estrutura externa fibrosa, articulada ao diafragma e uma camada interna 

denominada pericárdio seroso, que, por sua vez, é constituída ainda por duas lâminas, 

lâminas visceral e parietal (SOARES et al., 2017). Assim como todos os órgãos, o 

pericárdio e o coração estão sujeitos a serem acometidos por diversas patologias, como, 

por exemplo, cisticercose, sarcosporidiose, endocardites, miocardites, pericardite 

(PINTO, 2014). 

A pericardite é uma inflamação do pericárdio, geralmente resultante de infecções 

hematógenas, uma vez que os micro-organismos podem alcançar o pericárdio por meio 

da corrente sanguínea, dos vasos linfáticos, dos órgãos adjacentes ou por inoculação 

traumática (COELHO et al., 2014). Tal patologia apresenta-se de forma crônica, 

subclínica ou com sinais clínicos pouco evidentes, o que a torna usualmente 
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diagnosticada somenteno momento do abate, durante o exame post mortem (COELHO, 

2011). 

Tal patologia pode ser classificada em serosa, fibrinosa, purulenta e hemorrágica, 

de acordo com as características das lesões encontradas na inspeção post mortem. 

Pode, também, ser categorizada quanto à causa em idiopática, traumática, iatrogênica, 

neoplásica ou infecciosa. Esta última é a mais frequentemente encontrada e está 

associada a diversos agentes, destacando-se, entre eles,Mycoplasmasp., 

Actonobacilluspleuropneumoniae, Streptococcus suis, Haemophilusparasuis, 

Actinobacillus suis, Chlamidia sp. e Pasteurellamultocida (COELHO, 2011). Outra forma 

de classificação da pericardite é em: efusiva, quando há acúmulo de fluido proteico no 

interior do saco pericárdico; fibrino, quando ocorre deposição de conteúdo fibrinoso; e 

constritiva, quando se observa fibrose entre o epicárdio e o saco pericárdico (SOARES 

et al., 2017). 

Os achados anatomopatológicos encontrados em casos de pericardite são 

variáveis de acordo com sua causa. Podem ser observados depósitos de fibrina no 

pericárdio, áreas de aderência entre o epicárdio e o pericárdio, adesão entre o pericárdio 

e o pulmão ou a pleura, além de inflamação purulenta do pericárdio (HERENDA, 

CHAMBERS, ETTRIQUI & SILVA, 1994). Em alguns casos, devido à contiguidade entre 

o coração e pulmão, os processos infecciosos podem afetar simultaneamente ambas as 

vísceras, assim como pode acometer também o diafragma (COELHO et al, 2014). 

 A pericardite constitui, atualmente, importante causa de condenação de coração 

suíno em abatedouros frigoríficos sendo responsável por prejuízos econômicos 

consideráveis para a indústria da carne (COSTA, LEITE, BARROS &LOPES, 2014). Em 

um estudo retrospectivo —realizado por Bretas, Perdoncini e Willemann (2018)—foram 

coletados dados de 11 propriedades que abasteciam um abatedouro frigorifico sob 

Serviçode Inspeção Estadual (SIE). Na oportunidade, verificou-se que, no ano de 2016, 

no estado de Santa Catarina, foram condenadas 2.691 vísceras vermelhas de suínos 

abatidos e destas 6,91% em decorrência de pericardite, representando um significativo 

prejuízo econômico à indústria de R$15.871,15.  

Outro estudo— realizado no estado do Rio Grande do Sul— relatou que, entre fevereiro 

e outubro de 2010, a prevalência da condenação por pericardite foi de 3,9%, com 

variação de 1,5% a 8,5% (COELHO et al.,2014). Fraute colaboradores (2013) em uma 

pesquisa quantitativa sobre perdas causadas pela condenação de órgãos suínos em 

abatedouros frigoríficos sob Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, no período de outubro de 2010 a setembro de 2011, identificaram que, 
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em um total de 6.193 animais abatidos, as condenações devido à pericardite 

representaram um percentual de 1,31%, equivalente a 72 animais condenados por esta 

patologia, sendo a segunda maior causa de condenação de coração suíno 

naqueleestabelecimento.Já em um estudo realizado nos anos de 2007 a 2009 em 

Castelo Branco, Portugal, a condenação por pericardite demostrou uma prevalência 

ainda maior, variando de 11,97% a 24,88% entre os anos (MARTINS et al., 2010). 

Os critérios de julgamento e destinação para esta patologia encontram-se 

descritos no Artigo 158 do RIISPOA. Segundo este, os corações com lesões de 

miocardite, endocardite e pericardite deverão ser condenados. Nos casos em que suas 

respectivas carcaças apresentarem comprometimento, elas deverão ser submetidas ao 

tratamento pelo calorou condenadas. Por outro lado, quando não houver sinais de 

comprometimento sistêmico,as carcaças podem ser liberadas a critério da Inspeção 

Federal (BRASIL, 2017). 

 

3. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em parceria com um abatedouro frigorífico sob Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), localizado na Zona da Mata mineira. Trata-se, portanto, de um 

estudo retrospectivo realizado por meio de um levantamento epidemiológico de dados 

disponibilizados pelo referido estabelecimento. 

           Foram utilizadas como fonte de informação fichas relativas ao movimento mensal 

de abate de suínos, no período entre janeiro de 2007 a dezembro de 2013, em um 

abatedouro frigorífico localizado na Zona da Mata mineira. Taisfichas forneceram os 

registros das atividades de abate realizadas durante a rotina de inspeção post mortem, 

proporcionando informações como a data do abate, o número de animais abatidos, a 

parte animal acometida, o diagnóstico e a destinação das peças. Foram considerados os 

dados relativos às alterações identificadas nos corações, na linha de inspeção “C”, em 

exame post mortem, responsáveis por condenação. 

Os animais foram abatidos e inspecionados segundo as normas estabelecidas pelo 

Mapa (BRASIL, 1995; BRASIL, 2017). Os corações nos quais foram detectadas 

alterações ou lesões durante a sua linha de inspeção foram condenados pelo AISIPOA e 

destinados à unidade de beneficiamento de produtos não comestíveis. Os achados 

foram anotados em papeleta específica de condenação do Departamento de Inspeção 

Final, sendo, em seguida, transferidos para o sistema online de notificação do Mapa, o 

Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal. 
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Todos os dados coletados foram processados em planilhas do Microsoft Excel e, para 

analisar a tendência da série histórica da frequência, foi realizada a análise de regressão 

linear no programa Sigma Plot 14.0. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de janeiro de 2007 a dezembro de 2013, foram abatidos 60.142 

suínos no referido abatedouro frigorífico. Deste total, foram condenados 3.208 corações 

por apresentarem lesões características de pericardite (FIGURA 1), registrando, assim, 

uma prevalência total de 5,33% na Zona da Mata Mineira (TABELA 1). Ainda na Tabela 

1, pode-se observar que a frequência das condenações por pericardite apresentou 

redução de 6,11% em 2007, para 3,75%, em 2013. 

 

Figura 16. Coração suíno com lesões características de pericardite. 

 

Tabela 9. Número de suínos abatidos e frequência das condenações de corações, em um abatedouro 

frigorífico da região da Zona da Mata mineira, nos anos de 2007 a 2013, pelo Serviço de Inspeção Federal 

Ano Número de suínos 

abatidos 

Corações condenados 

n % 

2007 7.872 481 6,11 

2008 3.772 459 12,17 

2009 8.153 315 3,86 

2010 9.194 851 9,26 

2011 9.075 494 5,44 

2012 12.669 255 2,01 

2013 9.407 353 3,75 

Total 60.142 3.208 5,33 
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Um estudo semelhante foi realizado por Coelho e colaboradores (2014), no 

período de fevereiro a março de 2010, em quatro abatedouros frigoríficos sob SIF, 

localizados no Estado do Rio Grande do Sul. Durante aqueles meses, os pesquisadores 

observaram prevalência de 3,9% de condenação de corações suínos por pericardite, 

valor inferior ao obtido no presente trabalho. Contudo, assim como ilustrado na Tabela 1, 

os autores também verificaram variações nos valores de prevalência ao longo do tempo, 

de 1,5% a 8,5%, que foram atribuídas aos dias e ao abatedouro frigorífico avaliado 

(COELHO et al, 2014). 

Os resultados observados na Tabela 1 podem ser considerados baixos em 

comparação aos obtidos por Martins e colaboradores (2010) que — ao realizarem um 

estudo na cidade de Castelo Branco, localizada no interior de Portugal— verificaram 

que, dos 82.799 suínos abatidos nos anos de 2007, 2008 e 2009, a pericardite foi 

responsável pela condenação de 24,88%, 21,81% e 11,97% dos corações em cada um 

destes anos, respectivamente. Bretas, Perdoncini e Willemann (2018) encontraram um 

percentual de condenação de corações suínos de 6,91% em abatedouros frigoríficos 

sob SIE, localizados no Estado de Santa Catarina, no ano de 2016. Lira e 

colaboradores(2018)— em um estudo retrospectivo realizado em abatedouros 

frigoríficos sob SIF localizados no Estado do Paraná, entre os anos de 2009 a 2016— 

encontraram um valor ainda maior: de um total de51.403.666 suínos abatidos, 6.861 

corações foram apreendidos por pericardite, o que equivale a uma prevalência de 8,30% 

de condenações. 

Coelho (2011), por sua vez, constatou que a pericardite foi a principal causa de 

condenação de coração suíno em quatro diferentes abatedouros frigoríficos sob SIF, 

localizados no Rio Grande do Sul. Contudo, a taxa de prevalência observada foi 

bastante inferior à obtida no presente estudo. Isso porque, durante o período estudado, 

foram abatidos 3.487 suínos e destes 120 tiveram os corações condenados por 

apresentarem lesões características de pericardite, o que correspondeu a uma 

prevalência de 0,30% (COELHO, 2011). Ainda, Costa e colaboradores (2014), ao 

acompanharem o abate de 33.168 suínos em um abatedouro frigorífico sob SIE 

localizado na região de Alagoinhas no Estado da Bahia, constaram pericardite em 3,41% 

dos corações (n=2.013), valor também inferior ao descrito na Tabela 1. 

Em uma pesquisa quantitativa sobre perdas econômicas em decorrência da 

condenação de órgãos suínos em abatedouros frigoríficos sob SIM na cidade de Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, realizada no período de outubro de 2010 a setembro de 2011, 
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verificou-se que, do total de 6.193 suínos abatidos neste período, 72 tiveram os 

corações condenados por apresentarem pericardite, correspondendo a uma prevalência 

de 1,31%. Embora o resultado tenha sido inferior ao encontrado neste trabalho, a 

pericardite foi a segunda principal causa de condenação de coração suíno nestes 

estabelecimentos (FRUET et al., 2013). Já em outro estudo realizado, também na região 

Sul do país, em um abatedouro frigorífico sob SIE, localizado no município de Braço do 

Norte, Santa Catarina, verificou-se que a pericardite foi uma das patologias menos 

observadas na rotina do exame post mortem, com prevalência de apenas 0,05% 

(n=15.556) (BONIN, GODINHO & VERONEZI, 2018). 

A grande variação na prevalência dos diversos estudos descritos acima pode ser 

atribuída às diferentes condições de criação e ao manejo aos quais os suínos são 

submetidos nas diferentes regiões do país; uma vez que, por exemplo, falhas nos 

programas de vacinação e ocorrência de doenças infecciosas contribuem para a 

pericardite (COELHO et al., 2014). Além disso, fatores ambientais também influenciam 

na ocorrência de tal patologia, pois altas temperaturas, superlotação e higienização 

deficiente de baias e brigas entre os animais são considerados como predisponentes no 

desencadeamento da pericardite (ALMEIDA et al., 2014). 

 Outras pesquisas, realizadas durante o abate de bovinos, também demonstram 

que a pericardite é responsável por condenação nesta espécie, embora em menor 

frequência. De acordo com Gomes (2014), a condenação de coração bovino por 

pericardite em um abatedouro frigorífico sob SIF, localizado na Zona da Mata mineira, 

variou de 0,36% a 0,66% entre os anos de 2007 a 2012. Já em um estudo realizado em 

uma província da África do Sul, entre os anos de 2010 a 2012, constatou-se variações 

de 0,9% a 1,85% de condenações de coração bovino por pericardite (JAJA, 

MUSHONGA, GREEN & MUCHENJE, 2018); demonstrando menor importância quando 

estes dados são comparados aos do abate de suínos. 

 Ainda com base nos dados fornecidos pela Tabela 1, foi realizada análise de 

regressão linear da série histórica de condenação por pericardite. Pode-se observar que 

a frequência das condenações por esta causa diminuiu ao longo dos setes anos 

estudados (FIGURA 2). 
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Figura 17. Análise de regressão linear da frequência (%) de condenações de corações suínos por 

pericardite, em um abatedouro frigorífico da Zona da Mata mineira, entre 2007 e 2013, pelo Serviço de 

Inspeção Federal. 

 

 A análise de regressão linear (FIGURA 2) demonstra uma tendência de declínio 

da série histórica dos casos de condenação por pericardite, com redução de 0,92% dos 

casos ao ano e com confiança de 31,95%. A baixa confiabilidade pode ser atribuída ao 

aumento nos números de casos observado nos anos de 2008, 2010 e 2013.  

No ano de 2004, foi aprovado o Regulamento Técnico de Programa Nacional de 

Sanidade Suídea(PNSS) que estabelece medidas de fiscalização e controle sanitário 

dos estabelecimentos de criação de suínos. Tais medidas previstas neste programa 

visam reduzir a veiculação de doenças (BRASIL, 2004). Assim, uma das possíveis 

justificativas para a redução observada na Figura 2, pode ser a ocorrência de melhorias 

na cadeia produtiva dos suínos, o que por sua vez reduz a incidência de infecções que 

possam se disseminar tanto por via hematógena quanto por via linfática (BONIN, 

GODINHO & VERONEZI, 2018); uma vez que a pericardite fibrinosa está relacionada a 

casos de septicemia bacteriana (COELHO et al., 2014). 

 Por fim, além da questão sanitária, tal resultado apresenta, também, grande 

relevância econômica, já quepelo fato de o coração suíno ser considerado um miúdo 

(BRASIL, 2017), sua condenação gera prejuízos para a indústria da carne. Prova disso, 

é que a exportação de miúdos passou de 74.057 toneladas, em 2016, para 75.362 

toneladas, em 2017; correspondendo a um aumento de 1,76%, segundo o último 

relatório oficial fornecido pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2018). 

Baseado nisso, de janeiro de 2007 a dezembro de 2013, o abatedouro frigorífico 

em questão foi responsável pela condenação de 3.208 corações suínos (TABELA 1). 
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Considerando o valor de venda fornecido pelo estabelecimento de R$3,50, estima-se 

uma perda de R$11.228,00 para a cadeia produtiva da carne somente neste período 

estudado.  

Corroborando esse resultado, Freitas e colaboradores (2015), relataram que as 

condenações de coração suíno em decorrência de pericardite foram responsáveis por 

perda econômica expressiva de R$15.871,15, entre os anos de 2013 e 2014, em um 

abatedouro frigorífico sob SIF, também situado na Zona da Mata mineira. O 

mesmoresultado foi obtido por Bretas e colaboradores (2018), em um abatedouro 

frigorifico sob SIE, em Santa Catarina no ano de 2016, em que os autores também 

estimaram um prejuízo de R$15.871,15 em decorrência de condenações de corações 

suínos por esta doença. 

Todavia, Fruet e colaboradores (2013) descreveram que a pericardite foi 

responsável por provocar um prejuízo de R$43,00 entre outubro de 2010 a março de 

2011, em um abatedouro sob SIM situado no município de Santa Maria, no estado do 

Rio Grande do Sul.  

Ainda, em uma análise de causas de apreensão e condenação de carcaças e 

órgãos realizada em um abatedouro frigorífico localizado na região central da Itália, ficou 

evidenciado que o coração é o principal órgão descartado durante o exame post mortem 

de suínos, sendo que em 99,8% dos casos, a causa é a pericardite (CECCARELLI et al., 

2018), reforçando, novamente, o impacto negativo de tal patologia na economia da 

indústria da carne. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pericardite constitui importante causa de condenação de coração suína em 

abatedouros frigoríficos, sendo responsável por prejuízos econômicos consideráveis. A 

condenação dos corações suínos por pericardite correspondeu a umaprevalência total 

de 5,33% na Zona da Mata Mineira, no período de 2007 a 2013. Estima-se que a 

indústria da carnetenha tido uma perda de R$11.228,00 apenas nos anos estudados. 

Assim,o monitoramento das lesões cardíacas por meio da inspeção post mortemtorna-

se bastante útil, uma vez que permite identificar possíveis falhas no manejo desses 

animais, possibilitando a redução dos prejuízos econômicos. 
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SOROPREVALÊNCIA DO BOVINE HERPESVIRUS 1 (BHV 1) EM VACAS NÃO 

SOROPREVALÊNCIA DO BOVINE HERPESVIRUS 1 (BHV 1) EM VACAS NÃO 
VACINADAS DA REGIÃO DE MURIAÉ (MINAS GERAIS) 

 
Acadêmicos: Emanuelle Oliveira Daloy e Mariana Almeida Menezes 

Orientadora: Prof.ª Vanessa Lopes Dias Queiroz de Castro 

RESUMO 

O bovine herpesvirus 1 (BHV 1) é o agente causador da rinotraqueíte infecciosa    
bovina, e as condições clínicas vulvovaginite pustular infecciosa em vacas e 
balonopostite pustular infecciosa em touros. Animais infectados tornam- se portadores 
vitalícios do vírus e podem apresentar episódios intermitentes de reexcreção viral. O 
BHV-1 é um agente cosmopolita e apresenta alta disseminação em rebanhos bovinos de 
todo o mundo. O objetivo do presente estudo foi estimar a soroprevalência do BHV 1 em 
fêmeas bovinas não vacinadas contra o vírus, abatidas em frigorífico localizado no 
município de Muriaé, no Estado de Minas Gerais. O teste de soroneutralização foi usado 
para técnica de diagnóstico, o qual identifica anticorpos neutralizantes contra a 
infectividade viral. Para realização do trabalho foram coletadas amostras de soro de 83 
vacas e as amostras foram inativadas a 56°C durante 30 minutos. O teste foi realizado 
em microplacas e incubadas em estufa à 37ºC por 72 horas. A leitura foi realizada 
observando-se o efeito citopático. Observou-se que a neutralização por anticorpos foi 
observada em 47/83 (56,6%) das amostras de soro testadas, sendo que 41/47 amostras 

(51,62%) apresentaram titulação ≥ 16 e seis amostras (4,98%) apresentaram titulação de 

2 a 8 TCID50. Em conclusão, o BHV-1 é um agente que apresenta alta disseminação em 
rebanhos bovinos com elevada prevalência da infecção na região de Muriaé. 

 
PALAVRAS-CHAVE: bovinos, BHV 1, soroneutralização, soroprevalência. LINHA DE 

PESQUISA: Produção e Reprodução animal – Fisiopatologia da Reprodução Animal 

  1. INTRODUÇÃO 

        O início do século XXI marcou a consolidação do Brasil como grande produtor de 

carne bovina, tornando-se assim uma das mais importantes atividades econômicas do 

nosso país. Em 2004, o Brasil atingiu o primeiro lugar entre os países exportadores 

(ABIEC, 2012), liderando o ranking de exportadores de carne bovina no mundo (MAPA, 

2012), resultando na geração de empregos para milhares de brasileiros (IBGE, 2012). O 

Brasil também ocupa a sexta posição no ranking mundial em produção de leite (SEBRAE, 

2012), com uma produção atual de cerca de 30.715.460 de litros. Segundo o 

departamento de agricultura dos Estados Unidos da América, o Brasil apresentou o 

terceiro maior efetivo de vacas leiteiras, atrás apenas da Índia e União Europeia. No 

sistema de produção existem diversos pontos críticos que devem ser levados em 

consideração para se buscar eficiência, dentre eles, a sanidade do rebanho. Esta 

necessidade é fundamental uma vez que, no Brasil, há uma alta incidência de diversas 

doenças relacionadas à reprodução animal. Várias são as enfermidades que 

comprometem a função reprodutiva nos bovinos. Porém, aquelas relacionadas ao 
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abortamento oferecem maior impacto (JUFFO, 2010). 

          As doenças que afetam a reprodução possuem peso importante nos índices de 

natalidade, nas taxas de prenhez, repetições de estros, na frequência de natimortos, 

entre outros; enfim, são incontáveis os prejuízos advindos. Dentre as principais doenças 

que afetam a reprodução de bovinos, podem se destacar a Neosporose, que é causada 

pelo protozoário Neospora caninum; a Brucelose, causada por bactérias intracelulares 

facultativas, pertencentes ao gênero Brucella; a Leptospirose, que é uma zoonose de 

caráter mundial, considerada importante causadora de abortamento bacteriano em 

bovinos em todo o mundo, além de enfermidades causadas por vírus, como a diarréia 

viral bovina (BVD), a Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR). Infecções causadas por este 

vírus são responsáveis por originar significativas perdas na produtividade de rebanhos, 

tanto na pecuária de corte quanto na leiteira (JUFFO, 2010). 

           O teste sorológico é muito utilizado para confirmação de diagnóstico de doenças 

virais, incluindo o BHV 1, uma vez que a presença de anticorpos é uma evidência indireta 

da exposição de animais frente a um agente infeccioso estudado. Dentre os exames 

recomendados, o ELISA é um teste sorológico prático e rápido, enquanto a 

soroneutralização é um teste mais laborioso, que necessita de cultivo celular, 

manipulação de amostra viral referência, estrutura laboratorial mais complexa e pessoal 

treinado (BARROS et al, 2014). 

           O presente trabalho teve por objetivo estudar a soroprevalência do vírus BHV 1 

em fêmeas bovinas não vacinadas contra o citado vírus, abatidas em frigorífico, 

localizado do município de Muriaé, 2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Bovine herpesvirus 1 

       O bovine herpesvirus 1 (BHV 1) pertence à família Herpesviridae, subfamília 

Alphaherpesvirinae e ao Gênero Varicellovirus. Sua partícula viral tem entre 70 a 110 nm 

de diâmetro e é formada por um capsídeo icosaedro, composto por 

162 capsômeros. Possui um envelope glicoprotéico, composto por dez glicoproteínas, 

denominadas gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, gK, gL e gM, genoma DNA linear de fita dupla 

e ciclo replicativo rápido (24-48 h), acompanhado de lise das células infectadas 

(FENNER, 1987) e (DAVISON et al, 2009). A Figura 1 ilustra a estrutura geral de uma 

partícula viral dos herpesvírus. 
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Figura 1: Componentes da partícula viral da família Herpesviridae. Fonte: Franco e 

Roehe (2007). 

As glicoproteínas presentes em seu envelope são responsáveis pela adsorção e 

fusão com a membrana da célula hospedeira em seguida, como é comum para todos os 

vírus, no ambiente intracelular inicia-se um ciclo replicativo lítico, o qual permite sua 

expressão gênica e produção de novas progênies virais (Figura 2). As mudanças 

bioquímicas e estruturais, consequentes da replicação são incompatíveis com a 

sobrevivência da célula hospedeira (MUYKENS et al, 2007). 

A infecção primária do BHV 1 induz resposta imune e celular. Os anticorpos 

neutralizantes, principalmente da classe IgM e seguido pela IgG, são detectados 

geralmente dez dias após a infecção (ENGELS, ACKERMANN, 1996). 

Este vírus é capaz de estabelecer latência viral no gânglio trigêmeo e na raiz do gânglio 

dorso-sacral de animais primo-infectados, sendo classificado como neurotrópico. 

Animais infectados se tornam portadores vitalícios e, sob condições de estresse ou de 

terapia com corticoide, o BHV 1 pode ser reativado, com conseqüente liberação de 

partículas virais infectantes (CLINTON, CHOWDHURY, 2007).  
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Figura 2: Ciclo replicativo do alfaherpesvírus em células permissivas. 

Fonte: Franco e Roehe (2007). 

 
 

Por meio de análises de reatividade com anticorpos monoclonais e restrição genômica, o 

BHV 1 pode ser classificado em três subtipos: BHV-1.1, o qual está relacionado com 

quadros como infertilidade, abortamento e problemas respiratórios; o subtipo BHV 1.2a 

tem sido associado a uma grande variedade de manifestações clínicas, sendo elas 

transtornos reprodutivos (abortamento), e os quadros clínicos de vulvovaginite pustular 

infecciosa e balonopostite pustular infecciosa, além dos distúrbios respiratórios; já o 

subtipo BHV- 1.2b é menos virulento e incomum no Brasil (FLORES, 2007). Os isolados 

dos três subtipos apresentaram ainda elevada reatividade sorológica cruzada, o que 

pode acabar dificultando a sua diferenciação em testes diagnósticos feitos por 

soroneutralização (SPILKI et al, 2004). O BHV 1 foi identificado pela primeira vez no ano 

de 1950, nos Estados Unidos, porém, apenas na década de 60 os sinais respiratórios 

graves da infecção tornaram-se alarmantes. Em 1978 foi isolado no Brasil, no estado da 

Bahia, através de pústulas vaginais de vacas contaminadas (ALICE, 1978). 

As mucosas do aparelho respiratório, do epitélio conjuntival e dos órgãos genitais são 

sítios de entrada do BHV 1. Os sinais clínicos da infecção pelo BHV 1 podem ser 

respiratórios ou reprodutivos. A ocorrência simultânea das formas genital e respiratória 
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da doença ocorrem muito raramente (RADOSTITS et al, 2007). Há relatos de Batista et 

al, (2010) sobre a ocorrência de encefalites associadas à infecção por BHV 1 e BHV 

1.2b. 

A Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) é uma das doenças que constitui o complexo 

respiratório bovino responsável por grandes perdas produtivas, principalmente, pelas 

altas taxas de mortalidade e menor desenvolvimento entre animais jovens, menor 

produção leiteira, menor ganho de peso e além de interferir no desempenho reprodutivo 

do rebanho (GAY E BARNOUIN, 2009). A demonstração clínica da doença caracteriza-

se pela ocorrência de febre, anorexia, apatia, descargas mucopurulentas nasais e 

oculares, conjuntivite, erosões e hiperemia na mucosa nasal, dispneia, tosse, estridor 

traqueal e aumentos dos linfonodos locais (SPILKI et al, 2004). 

Em relação aos sinais reprodutivos, o abortamento é responsável pela maior perda 

econômica. Em caso de surtos até 25% das matrizes gestantes podem abortar, 

sobretudo entre o quinto e o oitavo mês de prenhez (FLORES, 2007). Há relatos 

contraditórios, Miller (1991) destacou que realizando uma inoculação experimental com 

o BHV 1 em novilhas gestantes, a maioria dos bezerros nasceram, porém com a 

condição de portadores do vírus. 

Bezerros contaminados durante os estágios finais de seu desenvolvimento fetal podem 

manifestar a forma sistêmica da doença, definida por infecção aguda, com aparecimento 

de lesões necróticas nas mucosas dos aparelhos digestório e respiratório, fígado, rins e 

quadros de encefalite levando o bezerro ao óbito poucas horas após o parto 

(RADOSTITS et al, 2007). 

A infecção pelo BHV 1 nas fêmeas causa um quadro clínico chamado Vulvovaginite 

Pustular Infecciosa, manifestando-se clinicamente pelo aparecimento de pequenas 

vesículas, de um a dois milímetros de diâmetro, que evoluem para pústulas e erosões na 

vulva e vagina. O epitélio vulvar apresenta- 
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se edemaciado, hiperêmico e com secreção, que pode vir a tornar-se mucopurulenta 

devido à contaminação bacteriana secundária. Esses sintomas podem ser observados 

após um período de incubação que varia de um a três dias (DEL FAVA, 2001, HENZEL 

et al, 2008). 

Nos machos a condição clínica é chamada de Balanopostite Pustular Infecciosa. 

Animais infectados pelo BHV-1 podem apresentar uma grave inflamação do pênis e do 

prepúcio com lesões similar as descritas nas fêmeas. Em virtude do incomodo 

provocado pelos danos nos órgãos genitais, o macho evita a monta e, em alguns 

reprodutores, observa-se alterações nos parâmetros seminais piorando a qualidade do 

sêmen (LATA JAIN et al, 2008). A principal via de transmissão é a direta, contudo, a 

transmissão aerógena, por aerossóis, pode ocorrer entre distâncias curtas (VAN 

DONKERSGOED, BABIUK, 1991). Outra forma de transmissão é por meio da monta 

natural, ou inseminação artificial em que o sêmen tenha tido contato com a mucosa 

prepucial, local que pode estar ocorrendo replicação viral (ENGELS, ACKERMANN, 

1996). 

A transmissão transplacentária foi relatada e está relacionada ao estado imunológico em 

que a fêmea se encontra no momento da infecção. No rebanho existem também 

algumas características que podem levar à ocorrência da enfermidade, como a presença 

de animais mais velhos, a aptidão leiteira e a grande quantidade de animais por 

rebanho; estes são fatores de risco para o desenvolvimento de casos de BHV 1 

(BOELAERT, SPEYBROECK, 2005). 

A placenta pode não desenvolver lesões aparentes, mesmo estando infectada com o 

BHV 1. Desta forma, pensava-se que as alterações placentárias eram secundárias à 

infecção fetal (MOLELLO, CHOW, OWEN, JENSEN, 1966). Por meio da PCR o BHV 

1 foi observado em células endoteliais da placenta e cotilédones, de vacas infectadas 

naturalmente (CROOK et al, 2012, MAHAJAN et al, 2013). Vacas que foram inoculadas 

com o BHV 1, no início da gestação, também foram observadas a presença do vírus na 

placenta. Estes achados dão a hipótese da disseminação hematogênica do vírus da 

placenta para o fígado, por meio da veia umbilical e também para o resto dos órgãos 

logo em seguida. Entretanto ainda não há suporte molecular para esta teoria, os casos 

naturais de abortamentos causados pelo BHV 1. É sugerido que o carreamento do 

agente infeccioso se dá por meio de leucócitos sanguíneos até as veias placentárias 

(GIVENS, 2006). 
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Além disso, o BHV-1 pode, também, causar lesões necrosantes nos ovários, 

principalmente se a infecção ocorrer no período da ovulação, afetando o corpo lúteo em 

formação, com consequente redução da concentração de progesterona (GIBBS, 

RWEYEMANN, 1977, MILLER, VAN DER MAATEN, 1986). 

Infecções subclínicas por BHV 1 são comuns, já que várias cepas apresentam baixa 

habilidade para gerar sinais clínicos, sendo definidas como fracamente virulentas 

(GIVENS, MARLEY, 2008). 

 
2.2 Epidemiologia do vírus BoHV-1 no Brasil 

O BHV 1 encontra-se distribuído mundialmente, sendo observada a presença de 

anticorpos reagentes tanto em bovinos quanto em outras espécies de animais 

(TEIXEIRA, ESTEVES, COELHO, 1998, STRAUB, 2001). O primeiro 

isolamento do BHV 1 no Brasil foi realizado em 1978 (ALICE,1978) a partir de pústulas 

vaginais de vacas no estado da Bahia, neste mesmo ano foi isolado em São Paulo, a 

partir do rim de um feto bovino proveniente de um matadouro (MUELLER, IKUNO, 

CAMPOS, RIBEIRO, 1978). Os primeiros estudos sorológicos no Brasil foram realizados 

por GALVÃO et al, (1962/63), que testaram 458 bovinos no estado da Bahia pelo teste 

de soroneutralização (SN), detectando anticorpos específicos anti-BHV 1 no soro de 

34,4% dos animais. 

Evidências sorológicas e mesmo etiológicas demonstram a presença, bem como a alta 

frequência, das infecções pelo BHV 1 nos rebanhos brasileiros. A porcentagem de 

animais sororeagentes varia consideravelmente entre os levantamentos 

epidemiológicos, porém, na maioria dos trabalhos, os índices de animais soropositivos 

são superiores, ou estão muito próximos, a 50% da amostragem analisada (MUELLER 

et al, 1981, VIDOR, HALFEN, LEITE, COSWIG, 1995). 

Na região Nordeste foram relatadas prevalências de anticorpos que variam entre 56 e 

96%, dependendo do tipo de criação dos animais analisada e do método diagnóstico 

utilizado (SILVA, CASTRO, ABREU, MUNIZ, 1995; CERQUEIRA et al, 2000). 

Na região Centro-Oeste, Vieira et al, (2003) e Barbosa et al, (2005) observaram uma 

soroposividade nos rebanhos de 83% e 51,9%, respectivamente. No estado de Goiás, 

Faria et al, (2003) identificaram 64,9% de 
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positividade para BHV 1 em touros; já Vieira et al, (2003) registraram índice de 

positividade de 83%, com maior prevalência em rebanhos leiteiros. Em um estudo mais 

abrangente, Barbosa et al, (2005) investigaram a prevalência de BHV-1 em 6.932 

animais, de 892 propriedades e 232 municípios daquele estado, encontrando 51,9% de 

30 animais reagentes, 98,5% de propriedades com pelo menos um animal reagente e 

100% dos municípios com pelo menos uma propriedade positiva. 

Na região Sul, foram encontradas variações de 18,8 e 64,41%. No Rio Grande do Sul, 

Lovato et al, (1995) encontraram, em uma população de 7.956 animais, 18,8% dos 

animais reagentes para BHV 1, e 91,9% dos municípios com pelo menos um animal 

positivo. No Paraná teve uma prevalência de 59,0% (DIAS et al, 2013). 

Já na região Sudeste do país, a ocorrência de anticorpos contra BHV 1 variou de 14,2% 

a 87,3% em Minas Gerais (MELO et al, 2002; QUEIROZ- CASTRO et al, 2018). No 

estado de São Paulo foi revelado um número de animais reagentes de 42,2% 

(MUELLER et al, 1981). No primeiro estudo realizado no Estado do Espírito Santo, 

Santos et al, (2014) verificaram a frequência de anticorpos anti-BHV 1 em rebanhos 

bovinos leiteiros do Estado em 1.161 animais, encontrando 66,75%, sendo todos os 

rebanhos considerados positivos. No estado de Minas Gerais, 93,4% dos municípios 

avaliados apresentaram pelo menos um bovino com sorologia positiva e 58,2 % dos 

soros apresentaram anticorpos neutralizantes para o BHV-1 (ROCHA, GOUVEIA, 

LOBATO, 1999). 

O BHV 1 deve ser considerado como um dos fatores de risco em rebanhos com problemas 

de fertilidade. A erradicação deste vírus acarretaria melhorias no desempenho 

reprodutivo dos animais (RAAPERI et al, 2012). Existem vacinas disponíveis no 

mercado, as quais são capazes de diminuir a sintomatologia da doença, porém não 

eliminam o patógeno e, ainda, não impedem o desenvolvimento da latência (GALEOTA, 

FLORES, OSORIO, 1997). 

No Brasil é inexistente um programa de controle e erradicação do BHV 1. Propriedades 

brasileiras que utilizam vacinação contra as doenças reprodutivas como Leptospirose, 

IBR e Diarréia Viral Bovina (BVD) apresentaram significativa redução nas perdas 

gestacionais, diminuindo também as perdas econômicas (AONO, COOKE, ALFIERI, 

VASCONSELOS, 2013).
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2.3 Epidemiologia do vírus BHV-1 no mundo 

Em âmbito mundial, vale ressaltar que esse agente etiológico é endêmico em 

rebanhos bovinos de todo o mundo (ACKERMANN, ENGELS, 2005, NANDI et al, 2011, 

RAVISHANKAR et al, 2013). Conforme relatos, há uma considerável prevalência de 

rebanhos bovinos soropositivos em países europeus, como se segue: de 40 a 50 % na 

Grã-Bretanha, 62 % na Bélgica e 74,9 % na Irlanda (RAAPERI et al, 2010, COWLEY et 

al, 2011). Nos Estados Unidos da América, o bovine herpesvirus 1 foi imputado como a 

maior causa de abortamentos oriundos de causas virais (KIRKBRIDE, 1992). 

Na Suíça e Dinamarca, devido à baixa frequência de animais soropositivos e a 

implementação de um rigoroso programa de erradicação, com o sacrifício dos animais 

positivos para o BHV 1, esses países obtiveram a condição de países livres do vírus 

(ACKERMANN, 1990). Entretanto, na América do Norte a infecção apresenta caráter 

endêmico sendo que os sinais clínicos são controlados por meio de vacinação. No 

Canadá foram descritas taxas de 37,9% e 59,6% de animais infectados pelo BHV-1 e 

programas profiláticos são de uso rotineiro neste país (DURHAM, HASSARD, 1990). 

Na Índia, o governo rastreou todas as amostras de sêmen de touros, para detectar a 

presença de micro-organismos causadores de doenças sexualmente transmissíveis, 

incluindo o BHV 1 a fim de impedir a disseminação do vírus por meio de sêmen 

contaminado. Foi observado 38,6% de soro positividade (NANDI et al, 2011). Ao norte do 

país, 96,92% dos reprodutores avaliados apresentaram anticorpos neutralizantes e 

apenas 61,54% apresentaram o DNA viral no sêmen, indicando que nem todos os touros 

soropositivos estavam na fase de excreção viral (RAVISHANKAR et al, 2013). 

 

2.4 Soroneutralização como método de diagnóstico do BHV 1 

A soroneutralização é um teste realizado para a avaliação de anticorpos presentes no 

soro sanguíneo, provenientes da replicação viral e a produção do efeito citopático nas 

células (abaulamento e lise celular, característico dos herpesvírus - Figura 3). Tem como 

objetivo predizer se o animal é soropositivo (já houve contato com o vírus) ou 

soronegativo. Contudo, a resposta sorológica 



68

6 
 

é indistinguível daquela induzida pela infecção natural, exceto quando é utilizada a vacina 

com marcador antigênico para o BHV-1, a qual permite esta distinção. Nesta vacina 

marcada o gene que codifica a glicoproteína gE é deletado e este vírus mutante é o 

utilizado na vacina. Assim, com o uso de um teste imune enzimático específico, é 

possível distinguir os animais vacinados dos infectados com o vírus de campo por meio 

da observação da presença ou ausência da glicoproteína (FRANCO, ROEHE, 2007). No 

entanto, esta vacina não é comercializada no Brasil (FLORES e CARGNELUTTI, 2012, 

PRITCHARD et al, 2003). Ademais, as vacinas são capazes apenas de diminuir os 

sinais clínicos da doença e não impedem o desenvolvimento da fase latente da infecção 

(GALEOTA et al, 1997). 

 
 

Figura 3: Efeito citopático – característica biológica dos herpesvírus 

 
 

Este teste também permite avaliar o título de anticorpos neutralizantes, determinar 

nível de imunidade de uma população e determinar o poder imunogênico de vacinas; 

detecta apenas vírus que replicam em cultivo celular (PARREÑO et al, 2010, BASHIR, 

SINGH, SHARMA, YADAV, 2011). 

A soroneutralização é realizada após a inativação do soro a 56°C durante 30 minutos. 

Utiliza-se placas de 96 poços, as quais são adicionadas 100µL de meio mínimo de 

cultura na linha A da placa e 50µL no restante; em seguida, são 
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adicionadas 50µL do soro da vaca nas linhas A e B, e a partir desta realiza-se diluições 

seriadas na base 2. Posteriormente, distribui-se 50 µL de vírus (BHV 1) por poço em toda 

a placa, com exceção da linha A. Posteriormente, todas as placas são incubadas em 

estufa à 37ºC por uma hora. Então, adiciona-se 50 µL de células em todas os poços. Por 

fim, as placas são incubadas novamente por um período de 72 horas. A leitura da placa 

é realizada em microscópio invertido para a observação do efeito citopático provocados 

pelo vírus (HOUSE e BACKER, 1971). 

 
3. METODOLOGIA 

3.1 Coleta das amostras 

As amostras foram coletadas em frigorífico localizado no município de Muriaé, Minas 

Gerais. Amostras de sangue de 83 vacas não vacinadas contra o BHV 1 provenientes de 

diferentes rebanhos foram coletados após o abate, com vacutainer sem anticoagulante no 

momento da sangria. No laboratório, após a centrifugação, o soro foi devidamente 

identificado e armazenado em microtubos a -20ºC para a realização do teste de 

soroneutralização. 
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Figura 4: (A) Soro; (B) diluição seriado em microplacas durante o teste de 

soroneutralização e (C) armazenamento das microplacas na estufa à 37°C. 

 

3.2 Células e vírus 

A amostra do BHV 1 cepa ''Los Angeles" foi multiplicada em células Madin-Darby 

bovine kidney (MDBK) cultivadas em monocamadas. As células foram multiplicadas e 

mantidas a 37°C e atmosfera de 5% de CO2 utilizando meio essencial mínimo (MEM, 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), acrescido de 0,4 mg/l de estreptomicina (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA), 1,6 mg/l de penicilina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) e 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB, Gibco-BRL, Grand Island, NY, USA®). 

Os vírus foram titulados pela técnica de TheTissue Culture Infective Dose method 

(TCID50) de acordo com o método de Reed e Muench (1938). 

 
3.3 Ensaios de soroneutralização 

Os testes de soroneutralização foram realizados conforme descrito por House e Baker 

(1971), sendo adicionados 100 TCID50/50 µl do isolado BoHV-1 LA às diluições de soro 

de cada amostra. Após a incubação da mistura soro- vírus por 1 hora a 37°C em estufa 

de CO2, foram adicionadas 50 µl de suspensão de células MDBK na concentração de 

300.000 células ml-1. A leitura dos testes foi realizada após 72 horas de incubação, por 

meio do monitoramento do efeito citopático. A resposta de anticorpos com atividade 

neutralizante anti-BoHV-1 dos animais foi expressa em títulos médios geométricos. 

Amostras positivas e negativas de referências foram utilizadas como controle. De acordo 

com a titulação de anticorpos, os animais foram divididos em três grupos: negativos (<2 

TCID50); título de 2 a 8 e título ≥ 16. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os soros analisados, 36 amostras apresentaram efeito citopático, isto é, a 

amostra não possuía os anticorpos contra o BHV-1 em seu soro, portanto o vírus pode 

causar seu efeito nas células, concluindo-se que estes animais eram negativos. Os 

outros 47 animais foram soropositivos, uma vez que o vírus não conseguiu causar efeito 

citopático nas células, indicando a presença de anticorpos no soro destes animais capaz 

de neutralizar a infectividade viral. A titulação de anticorpos está descrita na Tabela 1. 

Tabela 1 – Soroprevalência do bovine herpesvirus 1 em diferentes grupos de titulação de 

anticorpos. 
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Grupos Vacas (N) (%) 

   

Soronegativas (<2 TCID50) 36 43,4 

Título de 2 a 8 6 5,0 

Título ≥ 16 41 51,62 

 

A soroprevalência do BHV-1 foi de 56,62% (47/83). Estes achados se 

assemelham aos encontrados por Barbosa et al, (2005) na região Centro-Oeste com 

51,9% de soroprevalência. Adicionalmente, a soropositividade relatada por Barbosa et 

al, (2005) em uma região do estado de Goiás foi de 51,9% e estes autores destacaram 

que todos os municípios de onde foram retiradas amostras apresentaram pelo menos 

uma propriedade positiva, evidenciando a disseminação do BHV 1. Já Faria et al, (2003) 

observou soroprevalência de 64,9% no mesmo estado. 

Na Bahia, Cerqueira et al, (2000) observou 52% de animais soropositivos oruindo 

de 15 fazendas diferentes. Estes autores ressaltaram que o vírus está circulando 

ativamente em rebanhos e que animais jovens podem representar uma fonte constante 

de infecção viral no rebanho devido aos episódios de re- excreção viral mediante 

estresse. 

Em Minas Gerais, a neutralização por anticorpos foi observada em 54,7% 

(Queiroz-Castro et al, 2019) e em 61% (Queiroz-Castro et al, 2018). Neste estado, 

Rocha et al, (2001), semelhante aos dados encontrados no presente estudo, observou 

58,2% dos soros com a presença de anticorpos neutralizantes para o BHV 1 de 5.511 

animais testados. Segundo Melo et al, (2002), a ocorrência de anticorpos variou de 

14,2% a 87,3%. 

No Espirito Santo, 772 animais não vacinados foram avaliados e observou-se uma 

variação de soropostividade entre 17.95 a 86.96% de acordo com o sistema de criação 

do rebanho (SANTOS et al, 2014). 
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Na região Sul do Brasil, já foram descritas taxas de soroprevalência de 81,7% 

(RAVAZZOLO et al, 1989), 71,3% (VIDOR et al, 1995) e 52,9% 

(PIOVESAN et al, 2013) e segundo Lovato et al, (1995) 91,9% dos municípios estudados 

apresentaram soropostividade para o vírus. No Paraná, amostras 14.803 fêmeas não 

vacinadas foram coletadas e 7.125 animais foram soropositivos, com prevalência de 

59,0% (DIAS et al, 2013). Esses autores salientaram que a elevada prevalência do BHV 

1 no país é responsável por uma grande perda econômica para o agronegócio brasileiro. 

Médici et al, (2000) observaram a detecção de anticorpos contra o BHV 1 em rebanhos 

leiteiros foi de 41,9% e em rebanhos de corte foi de 50,8%, perfazendo um total de 

43,7% de animais soropositivos. 

Destaca-se que no Brasil inexiste programa de controle e erradicação do BoHV-1, e nem 

há disponibilidade comercial de vacinas marcadas (capazes de distinguir animais 

vacinados dos infectados naturalmente), estratégias essas que conduziram países como 

a Áustria, Dinamarca, Finlândia, Suíça, Suécia e Noruega para a condição de livres do 

vírus (CAN et al, 2016). 

De acordo com Aono et al, (2013), propriedades brasileiras que realizam a vacinação 

contra doenças reprodutivas, como a IBR apresentam incidência significativamente 

reduzida de abortamentos quando comparadas às outras que não a praticam. 

A dificuldade do controle desta doença relaciona-se com a capacidade do BHV 1 realizar 

latência nos glânglios trigêmeo e sacral. Desta forma, uma vez infectados os animais se 

tornam portadores por toda a vida. Na fase de latência que ocorre após a fase aguda da 

doença com apresentação de sintomas, os animais apesar de infectados não 

demonstram mais os sinais, mas diante de condições de estresse o vírus é capaz de sair 

do estado de latência, apresentando sinais clínicos e causar episódios de re-excreção 

viral (liberação de novas progênies virais) podendo contaminar outros animais. Assim, o 

número de animais infectados tende a ser significativamente maior que o daqueles que 

apresentam sintomatologia clínica (PELLET, ROIZMAN, 2013). 

A transmissão entre os animais pode ocorrer por inalação de aerossóis contaminados ou 

por contato direto com secreções nasais de animais infectados. Ambas as formas de 

transmissão são consideradas importantes na disseminação do BHV 1 no rebanho. A 

transmissão de forma indireta, indireta 
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pode ocorrer pela ingestão de água e alimentos contaminados com o vírus. Outra forma de 

transmissão é a venérea, que pode ocorrer pela monta natural ou por meio da 

inseminação artificial. (ENGELS, ACKERMANN, 1996). 

 
5. CONCLUSÃO 

O BHV-1 é um agente que apresenta alta disseminação em rebanhos bovinos com 

elevada prevalência da infecção na região de Muriaé. 
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TAXA DE PRENHEZ DE VACAS INSEMINADAS COM SÊMEN DEBostaurusE 
Bosindicus 

 
Acadêmicos: Felipe Figueiredo Lanes e Ritler Diego Carvalho 

Orientadora: Profa. Dra. Vanessa Lopes Dias Queiroz de Castro 

RESUMO: O sêmen de animais taurinos apresentam melhor congelabilidade quando 
comparado com o sêmen de animas zebuínos, apresentando no pós-descongelamento 
menor queda da motilidade e menor atividade bioquímica da membrana plasmática o 
que é fundamental para a fertilização. Neste contexto, o presente estudo teve como 
objetivo avaliar a taxa de prenhez de vacas inseminadas com doses de sêmen 

criopreservado de origem taurina e zebuína. Foram utilizadas 172 vacas, sendo 68 
vacas com ½ sangue Guzolanda e 104 ¾Girolanda. Todos os animais foram 

submetidos ao mesmo protocolo de IATF, posteriormente, de forma aleatória de 
acordo com a quantidade de doses de sêmen criopreservado de touro Bosindicus 
e Bostaurusdisponível dividiu-se em dois grupos: G1 (n=42) foram inseminadas 
com sêmen proveniente de touro Bostaurus e o G2 (n=26) com sêmen de touro 
Bosindicus.  Da mesma forma, as 104 vacas com sangue ¾ Girolanda foram 
inseminadas no D11 sendo o G3 (n=24) inseminadas com sêmen proveniente de 
touroBostauruse G4 (n=80) com sêmen de touro Bosindicus.A taxa de prenhez de 
vacas submetidas ao mesmo protocolo de IATF não apresentou diferença estatistica 
quando estas foram inseminadas com doses de sêmen criopreservado oriundo de touros 
Bos taurus e de touros Bos indicus. Conclui-se que não houve diferença de fertilidade 
entre as subespécies.  
 

PALAVRAS-CHAVES: Criopreservação; espermatozoide; IATF; subespécies. 

LINHA DE PESQUISA: Produção e Reprodução Animal - Biotécnicas da Reprodução 
Animal 

 

1.INTRODUÇÃO  

O rebanho nacional bovino no ano 2016o rebanho nacional brasileiro atingiu um 

efetivo numero de 218,2 milhões de bovinos (IBGE, 2017). A pecuária apresenta grande 

influência na economia brasileira. A eficiência reprodutiva do rebanho um dos pilares da 

eficiência total produtiva. Neste contexto, o melhoramento genético vem sendo adotado 

visando à precocidade dos animais, uma vez que rebanhos precoces apresentam maior 

lucratividade (MELO, 2013).   

O touro apresenta papel fundamental na contribuição de características de 

interesse ao rebanho. A avaliação da capacidade reprodutiva de um touro é feita por 

meio do exame andrológico, o qual fornece informações cruciais a respeito de seu 

potencial reprodutivo (MENEGASSIet al, 2010). Esta avaliação baseia-se no exame 

clínico geral e específico dos órgãos genitais dos machos. A avaliação genital consiste 

na inspeção do escroto, testículos, epidídimos, cordões espermáticos, prepúcio e pênis. 
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Ademais, avaliam-se as características físicas do ejaculado como: volume, aspecto, 

turbilhonamento, motilidade, vigor, concentração e morfologia das células espermáticas.  

Vale ressaltar que os touros podem ser classificados como aptos à reprodução, 

questionáveis ou inaptos (CBRA, 1998).Por meio dos parâmetros andrológicos é 

possível aumentar a fertilidade do rebanho, identificando os animais de maior potencial 

reprodutivo e descartar touros inférteis (SILVA, 2009). 

A puberdade é uma das fases reprodutivas mais importantes já que neste período 

o macho começa a exibir os primeiros sinais de interesse sexual e produção 

espermática (SALLES, 1995).Mudanças endócrinas aliadas ao crescimento corporal 

variam de acordo com a raça, idade, ambiente e genética (LIMA, 2009). 

Os eventos característicos para a puberdade e maturidade sexual são similares 

tanto para o genótipoBostaurusquanto para oBosindicus, no entanto,“as idades 

cronológicas de ocorrência desses eventos são diferentes” (GUIMARÃES, 1997). Touros 

de genótipos taurinos são mais precoces, atingindo a puberdade com características 

seminais desejáveis em idades mais precoces, quando comparado aos zebuínos 

(CHASE JÚNIOR, CHENOWETH E LARSEN, 1997; MORAES, 2012). 

Biotecnologias aplicadas à reprodução animal foram fundamentais para o 

melhoramento genético da espécie bovina. A inseminação artificial (IA) promoveu uma 

revolução, no sentido de permitir esse melhoramento dando acesso aos produtores a 

doses de sêmen de touros geneticamente superiores, entretanto a IA apresenta como 

limitação a detecção do estro.  

Dessa forma, e com a finalidade de acabar com esse gargalo, surgiu a 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF), a qual permite que a inseminação artificial 

seja em um dia pré-determinado devido à manipulação do ciclo estral sem necessidade 

de detecção do estro(MAPLETOFT, BÓ E ADAMS, 2008).A IATF vem gerando bons 

resultados na melhoria genética dos rebanhos bovinos e vem apresentando boas taxas 

de prenhez (BÓet al, 2008). 

De acordo com Franciscato (2015) o sêmen de animais taurinos apresenta melhor 

congelabilidade quando comparado com o sêmen de animas zebuínos, apresentando 

pós-descongelamento menor queda da motilidade e menor atividade bioquímica da 

membrana plasmática o que é fundamental para a fertilização.  

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a taxa de prenhez de 

vacas inseminadas com doses de sêmen crio preservado de origem taurina e zebuína, 

mas todas submetidas ao mesmo protocolo de IATF.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1EXAMES ANDROLÓGICOS 

 O exame andrológico consiste em fazer avaliações do sistema reprodutor do 

macho, para avaliar se ele está apto a ser usado em um manejo reprodutivo 

(BARBOSA; MACHADO; BERGAMASCHI, 2005). 

 O exame andrológico completo fundamenta-se na avaliação de todos os fatores 

que contribuem para a função reprodutiva normal do macho e oferece uma estimativa 

segura do potencial reprodutivo do touro (OLIVEIRAet al,2001). A associação de fatores 

ligados a reprodução como: puberdade, qualidade seminal, perímetro escrotal, libido e 

capacidade de monta predizem a capacidade reprodutiva do animal (FONSECA, 

CRUDELI, COSTA E SILVA E HERMANNY,1991).  

 Este exame é indicado para a avaliação do reprodutor antes da estação de monta 

(HANCOCK et al, 2016), para determinação da ocorrência da puberdade, da ocorrência 

de falhas reprodutivas no rebanho; para o diagnóstico de problemas de fertilidade, entre 

outros (CBRA, 2013).  Adicionalmente, por meio deste exame é possível eliminar do 

rebanho os touros inférteis (PALMER, 2016) e selecionar aqueles que apresentam maior 

potencial reprodutivo (CBRA, 1998).   

 Apesar de ser de suma importância, muitos pecuaristas não adotam esta prática e 

assim, sem conhecer o potencial reprodutivo dos seus reprodutores, estabelecem uma 

relação touro/vaca para monta natural inadequada, e desta forma, reduz a eficiência 

reprodutiva do rebanho (CHAVESet al,2007).  

A realização de forma correta de um exame andrológico permite que médicos 

veterinários, criadores e compradores de touros, possam tomar as decisões mais 

adequadas sobre cada indivíduo avaliado (FORDYCE et al, 2006). 

 Como os eventos que envolvem todo o processo de fertilização são complexos, 

nenhuma avaliação isolada prediz a fertilidade de um touro, deste modo, o resultado 

deve predizer a avaliação de todos os critérios em conjunto (KASTELICE THUNDATHIL, 

2008). Dentre todas as avaliações, sabe-se que as que mais se correlacionam com a 

fertilidade é o perímetro escrotal, motilidade e morfologia espermática (PARKINSON, 

2004; FORDYCE et al, 2014). 

 

2.1.1IDENTIFICAÇÃO E HISTÓRIA CLÍNICA  
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 O laudo andrológico deve conter os dados do proprietário e da propriedade como: 

nome completo, telefone, endereço e e-mail. A respeito do animal dados como a raça, a 

identificação com o número de registro ou nome, data de nascimento e peso deve ser 

registrado (BARBOSA,MACHADO E BERGAMASCHI, 2005; CBRA, 2013).  

 A anamnese deve ser realizada a fim de se obter o máximo de informações sobre 

o animal avaliado para fundamentar o diagnóstico, sendo fundamental avaliar todos os 

fatores que contribuem para a função reprodutiva normal do macho. Desta forma, o 

histórico fornece informações relevantes quanto ao manejo reprodutivo:relação média 

touro/vaca, número de fêmeas cobertas pelo reprodutor,taxa de prenhez, regime de 

atividade sexual, condições de manejo e alimentação entre outras (CBRA, 2013).  

 

2.1.2EXAME CLÍNICO  

Com o animal contido e também em movimento deve ser realizada uma inspeção 

geral, observando aprumos, articulações, cascos, condição corpórea e funcionamento 

do aparelho respiratório e digestório. Anomalias genéticas devem ser registradas.  

Ademais, é crucial observar se há presença de lesões não recentes, uma vez que 

a produção espermática se trata de um processo contínuo que requer, 

aproximadamente, 60 dias para a produção de novos espermatozóides (BARBOSA, 

MACHADO E BERGAMASCHI,2005; CBRA, 2013).  

 

2.1.3AVALIAÇÃODOS ÓRGÃOS GENITAIS INTERNOS E EXTERNOS  

2.1.3.1 GLÂNDULAS GENITAIS ACESSÓRIAS 

Os órgãos genitais internos (glândulas genitais acessórias) sãoavaliados via 

palpação retal. O touro possui as ampolas dos ductos deferentes variando de 0,5 a 2 

cm, simétricas e de superfície lisa. Já as glândulas vesiculares apresentam a superfície 

lobulada nesta espécie. Na próstata, somente o corpo é palpável e as alterações clínicas 

são muito raras. As glândulas bulbouretrais estão presentes, no entanto não são 

palpáveis em condições normais. Os órgãos genitais externos são avaliados por meio de 

inspeção e palpação registrando-se quaisquer alterações encontradas (CBRA, 1998; 

2013).  

 

2.1.3.2 ESCROTO  

Com o animal devidamente contido, o escroto e as estruturas adjacentes como 

túnicas e espaços entre túnicas devem ser examinados.A espessura da pele, 
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sensibilidade, temperatura, presença de aderências elesões também devem ser 

descritas no laudo andrológico (CBRA,2013). 

 

2.1.3.3 TESTÍCULOS  

Para avaliação adequada, ambos devem ser tracionados no interior do escroto 

edevem ser consideradas as seguintes características: presença de ambos os 

testículosa forma pode variar de oval a alongada, devem ser simétricos (a assimetria 

não deve ser maior que 10%), a consistência deve ser fibroelástica, devem ser móveis 

no interior do escroto em todas as direções. Adicionalmenteo reprodutor não deve 

apresentar sinais de dor ao toquee a posição dos testículos pode ser alterada pela 

existência de pregas escrotais ou encurtamentos dos cordões espermáticos (CBRA, 

2013). 

 

2.1.3.3EPIDÍDIMOS 

São divididos emcabeça, corpo e cauda eestãoligadosaos testículos pelo 

mesoepidídimo e pelo ligamento testicular próprio.  

De forma simplificada, as características a serem avaliadas nos epidídimos são as 

mesmas descritas para o exame testicular (CBRA, 2013). 

 

2.1.3.4 CORDÕES ESPERMÁTICOS 

Atuam diretamente na termorregulação, devendo ser avaliados quanto à presença 

de edema, torções e sensibilidade. Um encurtamento dos cordões pode prejudicar a 

termorregulação e, desta forma, afetar a qualidade seminal (BARBOSA,MACHADO E 

BERGAMASCHI,2005).  

 

2.1.3.5 PÊNIS 

 O órgão deve ser examinado em repouso e após ereção, também pode ser feito a 

sua avaliação durante o uso do eletro ejaculador, junto à coleta do sêmen 

(BARBOSA,MACHADO E BERGAMASCHI,2005). Verificam-se compatibilidade de 

tamanho, mobilidade, mucosa, secreções e eventual presença de anormalidades 

(CBRA,2013).  

 

2.1.3.6 PREPÚCIO 
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Deve ser examinado desde o orifício externo (óstio) até sua inserção próxima ao 

escroto, examinando lateralmente. Deve-se considerar a situação da pele, da mucosa e 

do tecido subcutâneo quanto a aumento de volume, temperatura, existência de 

ferimentos ou cicatrizes (BARBOSA,MACHADO E BERGAMASCHI,2005). 

 

2.1.4 COLETA E AVALIAÇÃO SEMINAL 

Para se obter amostras de sêmen em touros, comumente, se utiliza dois métodos 

de coleta: a coleta com vagina artificial e por eletro ejaculador. 

O método de coleta pelo eletro ejaculador apresenta um ejaculado, aparentemente, 

mais translúcido quando comparado com oobtido por meio da vagina artificial, o que 

indica menor concentração espermática e maior volume. Já acoleta por vagina artificial é 

o métodoque mais se aproxima do ejaculado fisiológico. Para tanto, no ejaculado deve 

ser avaliado a cor, volume, aspecto, motilidade, concentração, vigor e morfologia 

espermático (ALCANTRA, 2017). 

 

2.1.4.1 COR E ASPECTO  

Em condições normais, observa-se acor entre branca e amarelo-marfim, alterações 

nessa coloração pode ser indicativo de patologias.O aspecto está diretamente 

relacionado à concentração espermática sendo classificado em cremoso 

(>1000x106/mm3), leitoso (500 – 1000x106/mm3), seroso (300 – 500x106/mm3) ou 

aquoso (<300x106/mm3)(PIMENTEL,2008). 

 

2.1.4.2CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA 

Nesta fase é realizada por meio de contagem na câmara de Neubauer, porém esse 

método não é usado normalmente em centrais de coleta de sêmen. Nas centrais a 

mensuração da concentração espermática é feita por adição de 50 µL de sêmen em 7ml 

de solução salina com 1% de formol, logo após faz o uso do espectrofotômetro que irá 

medir a intensidade de comprimento absorvido na cubeta pela transmitância 

(ALCANTRA,2017).A concentração mínima deve ser de aproximadamente 350x106/ml 

para a coleta com vagina artificial (CBRA, 2013). 

 

2.1.4.3 MOTILIDADE E VIGOR 

A motilidade pode ser avaliada através do método computadorizado (CASA) ou 

com o auxílio do microscópio óptico ou de contraste de fase. Trata-se da porcentagem 
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de espermatozóides vivos realizando movimento progressivo. O exame é realizado com 

uma gota do ejaculadoentre a lâmina e lamínula.  

Vale ressaltar que todo o material deverá ser pré-aquecido à 37ºC.  O valor mínimo 

para liberação do touro como reprodutor é de 70% de motilidade. O vigor é avaliado no 

mesmo momento em que se avalia a motilidade e estima-se a intensidade do movimento 

realizado pelo espermatozóide, classificando-a de 0 a 5, sendo 0 (zero) quando todos os 

espermatozóides estão parados, 1 quando estãoaparentemente inertes, 2 apresentam 

movimento lento, 3 vai apresentar movimento intermediário, 4 quando tem movimento 

progressivo retilíneo e rápido, 5 quando tem movimento progressivo e muito rápido 

(CBRA,1998; 2013). 

 

2.1.4.4 MORFOLOGIA ESPERMÁTICA  

Avalia-se a conformação da célulaespermática. A análise pode ser realizada por 

meiode esfregaços corados avaliados em microscópio óptico etambém pelo método de 

preparação úmida, com uso de microscopia de contraste de fase. Os parâmetros 

andrológicos aceitáveis em touros para a liberação como reprodutor são mínimo de 70% 

de motilidade e mínimo3 de vigor espermático. As anormalidades observadas nas 

células espermáticas são classificados em defeitos maiores e menores, separado em de 

cabeça ou de cauda. Defeitos estruturais de acrossoma; gota citoplasmática proximal; 

cabeça isolada patológica; estreito na base; piriforme; pequeno anormal; 

pouchformation; defeitos de peça intermediária; formas teratológicas e cauda fortemente 

dobrada ou enrolada sãoclassificadas como defeitos maiores (BARTH; OKO,1989).  

Já os menores são cabeça isolada normal; defeito de inserção de peça 

intermediária; cauda dobrada ou enrolada e gota citoplasmática distal (BARTH E 

OKO,1989). 

Deve-se ser criterioso para identificar as patologias espermáticas, pois por meio do 

espermograma identifica patologias que interferem diretamente na fertilidade (CBRA, 

1998). Por exemplo, a patologia“pouchformation”, é um defeito maior, correlacionada 

com alta taxa de reabsorção embrionária decorrendo em baixa taxa de concepção 

(BARTH E OKO, 1989). 

 

2.1.4.5 ESPERMOCULTURA 

É realizada apenas quando há suspeita clínica de alguma patologia nos órgãos 

genitais ou quando o ejaculado apresenta aspecto anormal, como presença de pus. 
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Ainda, aespermocultura pode ser feita a cada 60 dias se o touro estiver sendo 

utilizado com frequência (ALCANTRA, 2017). 

 

2.2CRIOPRESERVAÇÃO  

A criopreservação tem como função a preservação dos gametas por um período 

indeterminado visando mantera qualidade espermática. Esta técnica propicia a 

disseminação do material genético permitindo a melhoria genética do rebanho, 

facilitando a seleção e multiplicação de animais geneticamente superiores e uma maior 

diversidade genética entre as raças bovinas (RODRIGUES, 2009). 

O metabolismo espermático é suspenso, preservando as características 

espermáticas mantendo o potencial de fertilização dos espermatozóides (AMANN E 

PICHETT, 1987; SHEENA E ISHOLA, 2008).  

Os espermatozóides devem apresentar quatro características básicas logo após 

descongelação 1-apresentar uma boa integridade do flagelo para ter uma produção de 

ATP e motilidade, 2- apresentar uma boa integridade do seu núcleo para ter um 

armazenamento estável do seu DNA, 3- apresentar uma boa integridade do acrossoma, 

o qual possui enzimas fundamentais no processo de fecundação, 4-apresentar uma boa 

integridade da sua membrana plasmática, que é importante para a sobrevivência dos 

espermatozóides no interior dos órgãos genitais da fêmea (AMANN E PICKETT,1987; 

HAMMERSTED, GRAHAM E NOLAN,1990).  

Contudo, mesmo sendo um procedimento em larga escala nos centros de coleta e 

processamento de sêmen, a maioria dos espermatozóides não resistem ao 

congelamento e descongelamento, perdendo sua integridade ou função durante o 

processo. O uso de diluidores tem como objetivo a interação deste com as células 

espermáticas proporcionando proteção as mesmas contra alterações bioquímicas e 

estruturais sofridas pelas células espermáticas. A redução da temperatura impacta 

principalmente sobre a membrana acarretando rearranjos estruturais envolvendo 

lipídeos e proteínas(RODRIGUES, 2009).  

Um fato pronunciado que ocorre durante o processo de congelamento e 

descongelamento das células espermáticas é a diminuição da motilidade e 

comprometimento do vigor espermático. A alteração deste parâmetro influencia 

diretamente na fertilização (HOLT, 2000). 

 

2.3 FISIOLOGIA DA FÊMEA  
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Os órgãos reprodutores da fêmea são compostos por ovários, tubas uterinas, 

útero, cérvix, vagina e a genitália externa: vestíbulo da vagina, clitóris e vulva 

Fêmeabovinas sãopoliéstricas e apresentam cio regulares com intervalo de 21 

dias(HAFEZ E HAFEZ, 2004).  

Na vaca o processo de formação, crescimento e maturação folicular inicia-se na 

vida fetal e ao nascimento afêmea bovina nasce com um número pré-determinado de 

folículos primordiais em suas gônadas. Alguns irão ovular e outros sofrerão atresia na 

puberdade durante as ondas foliculares. O hipotálamo é responsável pela produção do 

hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), o qual atua na adeno-hipófise, nos 

gonadotrofos, que por sua vez são responsáveis pela liberação dos hormônios folículo 

estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH), ambos atuam nos ovários. O FSH 

atua diretamente no crescimento dos folículos e maturação inicial, enquanto o LH atua 

na fase final de crescimento e fase final de maturação ovocitária, ou seja, maturação 

nuclear, onde ocorre mudança da fase de prófase I da meiose I para a fase de metáfase 

II da meiose IIe maturação citoplasmática, reanjo das organelas citoplasmáticas, 

principalmente a organização dos grânulos corticais na periferia do ovócito para impedir 

a polispermia (GONÇALVES, FIGUEIREDO E FREITAS, 2002). 

 

2.3.1 FOLÍCULO PRIMORDIAL E PRIMÁRIO  

Os folículos primordiais são formados durante a fase fetal e vão evoluir durante a 

vida reprodutiva da fêmea. Estes folículos são caracterizados por um ovócito 

estacionado na prófase I da primeira divisão meiótica, sem a presença da zona pelúcida 

e envolvidas pela membrana basal. O folículo nessa fase recebenutrientes apenas por 

difusão.  

Quando as fêmeas atingem a puberdade parte desses folículos primordiais a 

cada ciclo estral serão recrutados para desenvolverem a folículo primário quando as 

células foliculares que o circundam passam de pavimentosas para cúbicas (HAFEZ 

EHAFEZ, 2004).  

 

2.3.2 FOLÍCULO SECUNDÁRIO 

Caracterizado pela presença de um ovócito no centro, envolvido por duas ou mais 

camadas de células foliculares chamadas de células da granulosa. Receptores de FSH 

e LH vão se desenvolver na membrana destas células e a partir dessa fase folicular 

inicia-se a responsividade aos hormônios gonadotróficos. Outra característica desta fase 
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é a formação do antro, ou seja, acúmulo de líquido no interior do folículo (HAFEZ E 

HAFEZ, 2004). 

 

2.3.3 FOLÍCULO TERCIÁRIO  

Chamado de folículo antral se torna sensível ao FSH, devido ao efeito do 

estrógeno. Nesta fase de desenvolvimento folicular os receptores de LH começam a se 

desenvolver na granulosa e este hormôniovai promover a ovulação. Este folículo é o que 

se torna dominante (HAFEZ E HAFEZ, 2004). 

 

2.3.4 ATRESIA FOLICULAR 

Atresia folicular é um processo fisiológico que ocorre por via degenerativa ou por 

apoptose que é um mecanismo bioquímico. Folículos primários, secundários e terciários 

sofrem processo de degeneração durante o desenvolvimento folicular. 

Nas vacas somente um folículo chegará sofrer ovulação, todos os outros 

chamados de subordinados irão sofrer atresia durante o desenvolvimento folicular 

(GONÇALVES, FIGUEIREDO E FREITAS, 2002). 

 

2.3.5 CORPO LÚTEO  

O corpo lúteo sintetiza e secreta progesterona, durante o intervalo entre a 

ovulação e o novo comportamento de cio, fase de metaestro e diestro. Este hormônio é 

responsávelpela manutenção de um ambiente adequado para o desenvolvimento 

embrionário e fundamental para o reconhecimento materno da gestação (FIELDS E 

FIELDS, 1996). A luteinização se inicia no começo da onda pré-ovulatória de LH e 

acelera com a ovulação (CUNNINGHAM, 1999). 

Após a ovulação inicia-se o desenvolvimento do corpo lúteo. A parede interna do 

folículo desdobra-se em pregas macroscópicas e microscópicas que vão penetrar na 

cavidade central. Essas pregas são uma porção central de estroma e de vasos venosos 

que se distenderam. Horas depois da ovulação as células da teca e da granulosasofrem 

um processo de luteinização e passam a sintetizar progesterona (CREMA, 2012). 

 

2.4 HORMÔNIOS ENVOLVIDOS NA REPRODUÇÃO 

2.4.1 ESTRÓGENOS 

O hormônio que pertence ao grupo dos estrógenos mais produzido é o 17β 

estradiol (ALBUQUERQUE, BARROS E VIANA, 2004). Uma das funções dos 
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estrógenos é atuar no sistema nervoso central sendo responsável pelo comportamento 

de estro da fêmea. Outra função é atuar no útero aumentando a expressão dos 

receptores para ocitocina e prostaglandina. 

 Desta forma, eleva afrequência das contrações e a amplitude. Além disso, atuam 

também na formação das glândulas mamárias. Exercem efeito no controle da liberação 

de LH e FSH através do hipotálamo por meio de feedback positivo (HAFEZ E HAFEZ, 

2004). 

 

2.4.2 PROGESTERONA 

Este hormônio tema secreção estimulada pelo o LH (HAFEZ E HAFEZ, 2004). A 

progesterona age no endométrio, gerando o desenvolvimento e a secreção glandular. 

Uma das funções da progesterona é a preparação do endométrio para a implantação e 

manutenção de prenhez,estimulando a atividade secretora das glândulas do endométrio 

e inibindo a atividade contrátil do miométrio. Ela vai atuar também junto com os 

estrógenos na indução do comportamento do estro. Quando em níveis elevados a 

progesterona provoca inibição do cio e do pico pré-ovulatório de LH(ALBUQUERQUE, 

BARROS E VIANA, 2004). 

 

2.4.3RELAXINA 

A relaxina é secretada pelo corpo lúteo na gestação e sua função é dilatar a 

cérvix e a vagina antes do parto, “relaxa a sínfise púbica e a cérvix uterina facilitando 

apassagem do feto”(CREMA, 2012). 

 

2.4.4 INIBINAS 

As inibinastêm papel importante durante o ciclo estral atuando na regulação 

hormonal da foliculogênese ovariana.  Ela sinaliza a hipófise para inibir a secreção FSH 

sem inibir o LH. (CREMA, 2012). 

 

2.5 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 

A Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) permite que a inseminação artificial 

ocorra em um dia pré-determinado facilitando o manejo e não se fazendonecessária a 

identificação do estro. A sincronização do estro érealizada através de fármacos que 

manipulam o ciclo estral, inclusive a ovulação (BARROS, 2000). 
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Atualmente há disponíveis vários tipos de protocolos para a realização da IATF, 

sendo que o protocolo deve ser escolhido baseado na estrutura de cada propriedade, 

analisando o manejo e as individualidades de cada rebanho. Nem sempre o protocolo 

eleito será o de menor custo, no entanto deve-se buscar sempre aquele mais indicado 

para proporcionar melhor resultado na prenhez (CREMA, 2012). 

O implante de progesterona é utilizado no protocolo de IATF, sua implantação é 

feita com um aplicador próprio, intravaginal.A cauda plástica do produto deve ser 

deixada para fora do vestíbulo vulvar, para a remoção. Após a introdução do dispositivo, 

o mesmo libera altas concentrações de progesterona com o intuito de bloquear o eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal.  

Após a retirada do implante a concentração plasmática de progesterona cai e desta 

forma, cessa o bloqueio exercido por ela e consequentemente, ocorre à ovulação(OURO 

FINO, 2012).  

Outro fármaco utilizado é o benzoato de estradiol, derivado sintético de 17β-

estradiol que é produzido pelo folículo ovariano. A administração do estrógeno tem como 

função acarretar a liberação do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), do 

hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante (FSH) pelo hipotálamo e 

adeno-hipófise, respectivamente (RODRIGUES et al, 2017).  

A prostaglandina é amplamente utilizada na sincronização do ciclo estral devido a 

sua ação luteolítica, diminuindo a concentração endógena de progesterona.  Faz-se a 

aplicação da prostaglandina no momento da retirada do implante deprogesterona, a fim 

de diminuir os níveis de progesterona para não ocorrer o bloqueioda ovulação (HAFEZ E 

HAFEZ, 2004). 

A gonadotrofina coriônica equina apresenta afinidade pelos receptores de LH e 

FSH do folículo, promovendo tanto o crescimento folicular quanto a luteinização das 

células foliculares, maturação e ovulação. É indicado para rebanhos que apresentam 

baixa ciclicidade e baixo escore corporal (SÁ FILHO et al, 2010).  

 

3. METODOLOGIA 

O experimento ocorreu na Fazenda Azul, localizada no município de São 

João do Oriente (Minas Gerais). Foram utilizadas 172 vacas, sendo 68 vacas com 

½ sangueGuzolanda e 104 ¾Girolanda.  

Todos os animais foram submetidos ao mesmo protocolo de IATF:no dia zero 

(D0) foi administrado 2mL de benzoato de estradiol por via intramuscular (IM) e 
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colocado o implante intravaginal de progesterona na concentração de 1,9 mg. No 

dia sete (D7) retirou-se o implante e administrou-se 2mL de prostaglandina 2α via 

IM.  No dia nove (D9) foi aplicado por via IM, 0,5 mL de cipionato de estradiol, 1,5 

mL de gonadotrofina coriônica equina (eCG)e 2 mL de prostaglandina 2α. No dia 

11 do protocolo (D11) as 68 vacas com ½ sangueGuzolandaforam avaliadas 

quanto àciclicidade ovariana por meio de ultrassonografia transretal e, 

posteriormente, de forma aleatória de acordo com a quantidade de doses dê 

sêmen criopreservado de touro Bosindicus eBostaurusdisponível dividiu-se em 

dois grupos: G1 (n=42) foram inseminadas com sêmen proveniente de 

touroBostauruse o G2 (n=26) com sêmen de touro Bosindicus.   

Da mesma forma, as 104 vacas com sangue ¾ Girolanda foram inseminadas 

no D11 sendo o G3 (n=24) inseminadas com sêmen proveniente de 

touroBostauruse G4 (n=80) com sêmen de touro Bosindicus. 

As variáveis qualitativas (prenhe ou não prenhe) foram comparadas em 

tabelas e contingência e analisadas pelo teste de qui-quadrado a 5% de 

probabilidade (SAMPAIO, 2002).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve diferença estatística entre os quatro grupos submetidos ao 

mesmo protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, utilizando no dia da 

inseminação artificial doses de sêmen congelado de touro de origem zebuína e 

taurina, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Taxa de prenhez à inseminação artificial em tempo fixo utilizando doses criopreservadas de 
sêmen oriundo de touro Bosindicus eBostaurus.  

 
GRUPOS 

Prenhez 

N % 

½ Guzolandainseminadacom sêmen de touro Bostaurus 2
6 

61,9a 

½Guzolandainseminada com sêmen de touro Bosindicus 1
3 

50,0a 

¾ Girolandainseminada com sêmen de touro Bostaurus 1
6 

66,7a 

¾ Girolanda inseminada com sêmen de touro Bosindicus 4
2 

52,5a 

Valores com letras sobrescritas iguais indicam que não houve diferença (P>0,05) pelo teste de qui-
quadrado.  

Fonte: elaborado pelos autores 
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É sabido que o sêmen de animais taurinos apresenta melhor 

congelabilidadequando comparado com o sêmen de animas zebuínos, apresentando no 

pós-descongelamento menor queda da motilidade e menor atividade bioquímica da 

membrana plasmática o que é fundamental para a fertilização (FRANCISCATO, 2015).  

Contudo, no presente trabalho não foi observado diferença na taxa de 

prenhezutilizando no dia da inseminação artificial doses de sêmen congelado de 

touro de origem zebuína e taurina.  

TourosBostaurusde acordo com Nichiet al, (2006) durante o verão, 

apresentaram aumento de defeitos maiores nas células espermáticas em relação ao 

inverno e o número de defeitos ainda permanecia maior quando comparado com touros 

Bosindicus. Isso pode ser explicado uma vez que,touros de origem européia 

apresentaram maior produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

aumentandoonúmerodeespermatozoidesinviáveisnoejaculadoquandocomparado aos 

animais de origem indiana. 

As ROS nada mais são que radicais livres, ou seja, átomos ou moléculas com um 

ou mais elétrons desemparelhados (HALLIWELL, 1991). Entre as ROS, as que possuem 

maior importância é a radical hidroxila (OH-), o ânion superóxido (O2
-), o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e o óxido nítrico (NO2). O estresse oxidativo é causado por ROS que 

podem causar danos estruturais em biomoléculas, lipídeos, proteínas, carboidratos, 

entre outros. Altas concentrações de ROS podem levar a alterações patológicas em 

células espermáticas e intensificar a peroxidação lipídica que, eventualmente, resulta na 

perda de motilidade (BROUWERS E GADELLA, 2003). 

Contudo, mesmo osBostaurussendo mais sensível a produção de ROS, 

animaisdeorigemeuropéiamostrarammelhorqualidadedosêmen descongelado, com 

resultados superiores na motilidade, mostrando-se melhor adaptados ao processo de 

criopreservação que animais Bosindicus. 

Ademais, no teste hiposmótico houve diferença entre as subespécies no 

descongelamento do sêmen, mostrando uma melhor qualidade do sêmen de animais de 

origem européia (FRANCISCATO, 2015). 

Adicionalmente, Anchieta et al, (2005) ressaltou que foi observado valores 

superiores de motilidade para animais B.taurus, em relação ao vigor espermático, não 

houve diferença entre as subespécies.  

Sabe-se que touros de raças zebuínas possuem maior resistência à peroxidação 

lipídica causada pelo calor resultando em menor produção de ROS e menor aumento 
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nos defeitos espermáticos (NICHI et al, 2006). Franciscato (2015)verificou que o 

sêmen de touros de origem indianaapresentou menor porcentagem de células que 

sofreram danos no acrossoma durante processo de criopreservação. Esses autores 

destacaram que essa resistência pode ter sido adquirida devido a grande seleção 

genética imposta nos reprodutores. 

 

5. CONCIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho sugere-se que não há 

diferença de fertilidade entre o sêmen de touros Bos taurus e Bos indicus, não 

comprometendo assim a taxa de prenhez na escolha de uma ou outa subespécie. 
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TAXA DE PRENHEZ DE VACAS LEITEIRAS UTILIZANDO SÊMEN CONVENCIONAL 
E SEXADO NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO 

 

Acadêmicos: Bemn – Hur Rogério Fialho e Gustavo Gonçalves Silva 

Orientadora: Profa. Vanessa Lopes Dias Queiroz de Castro 

RESUMO: Um dos fatores que mais influencia o sucesso econômico da pecuária leiteira 
é definitivamente a reprodução. Visando melhorar o desempenho dos rebanhos e a 
lucratividade, biotecnologias vêm sendo desenvolvidas, como é o caso da inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF). Ser capaz de selecionar o sexo dos bezerros nascidos é 
algo que os pecuaristas também sempre almejaram e depois de anos de pesquisas e 
testes, o sêmen sexado é hoje uma realidade, permitindo ao criador de rebanho leiteiro 
prenhezes de fêmeas. No entanto, diversos trabalhos ressaltam a obtenção de menores 
taxas de prenhez quando se utiliza doses de sêmen sexado quando comparado ao 
sêmen convencional.   Diante disso, objetivou-se avaliar a taxa de prenhez de vacas 
leiteiras utilizando no dia da inseminação artificial do protocolo de IATF, doses de sêmen 
criopreservado convencional e doses de sêmen criopreservado sexado, sendo que 
todas as vacas foram submetidas ao mesmo protocolo de IATF. Foram utilizadas 194 
vacas submetidas ao protocolo sendo 114 vacas inseminadas com dose de sêmen 
criopreservado convencional e as outras 80 vacas foram inseminadas com sêmen 
criopreservado sexado para fêmea. No presente estudo não houve diferença estatística 
entre as taxas de prenhez entre os grupos de vacas submetidos ao protocolo de IATF, e 
foi possível verificar, que é vantajoso utilizar sêmen sexado uma vez que o nascimento 
de bezerras é desejado nesse sistema e não interferiu na taxa de prenhez.  

 

PALAVRAS-CHAVE: IATF; Sêmen sexado; Taxa de prenhez; Vaca. 

 

LINHA DE PESQUISA: Produção e Reprodução Animal - Biotécnicas da Reprodução 
Animal 

 

1. INTRODUÇÃO 

            O Brasil possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, com uma 

população média de 218,2 milhões de cabeças (IBGE, 2017). A bovinocultura dentro do 

agronegócio detém uma porcentagem importante dentro do Produto Interno Bruto (PIB) 

no país, sendo um fator determinante nas exportações e geração de empregos. Dessa 

maneira, muitas biotecnologias vêm sendo implantadas no rebanho propositando maior 

eficiência reprodutiva e, por conseguinte, viabilidade econômica, entre elas a 

Inseminação Artificial (IA) (MILAZZOTTO et al, 2008). 

            A IA mostra-se de grande impacto no aprimoramento genético do rebanho 

bovino, permitindo a seleção de animais superiores. No entanto, apresenta baixa taxa de 

serviço devido a falhas na detecção de estro (GALINA et al, 1996) e a alta incidência de 

anestro pós-parto (RUIZ- CORTEZ; OLIVEIRA-ANGEL, 1999). 
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Contudo, o número de fêmeas inseminadas vem aumentado no Brasil nos últimos 

anos, devido a biotécnica chamada inseminação artificial em tempo fixo (IATF), a qual 

elimina o grande entrave da inseminação artificial (IA), que é a observação de cio, e 

possibilita o restabelecimento da ciclicidade ovariana pós-parto, por meio da utilização 

de hormônios (RHODES et al, 2002; SOTO BELLOSO et al, 2002; BARUSELLI et al, 

2002).  

A IATF possibilita a sincronização da ovulação aumentando a lucratividade de 

fazendas comerciais por aumentar a taxa de serviço e minimizar os problemas de 

detecção de estro e o grau de anestro pós-parto do rebanho nacional (BARUSELLI et al, 

2007). Podem-se citar outras vantagens desta técnica, como o aumento da taxa de 

concepção do plantel, aceleração no melhoramento genético e redução nos índices de 

doenças venéreas. Adicionalmente, a IATF reduz a taxa de anestro pós-parto e 

possibilita que a inseminação artificial e o nascimento dos bezerros ocorram em 

períodos programados, acarretando a otimização do manejo reprodutivo (PEGORER et 

al, 2011; SÁ FILHO et al, 2009).  

Os protocolos hormonais utilizados na IATF tem mostrado acomodação de preços 

no mercado nacional, possibilitando a sua utilização em larga escala. Atualmente, os 

índices de concepção alcançados são satisfatórios, tanto em vacas como em novilhas, 

melhorando a eficiência reprodutiva e aumentando o número de animais prenhas no 

início da estação reprodutiva (BARUSELLI et al, 2002). Desta forma, a comercialização 

de doses de sêmen saltou de 5 milhões de doses no ano 2000 para 13 milhões em 

2014, representando a proporção de 59% para gado de corte e 41% para gado de leite 

(ASBIA, 2014). 

Logo, a aceitação da tecnologia de IATF forneceu suporte para outros 

progressos, como a criopreservação. Essa biotecnologia busca a suspensão do 

metabolismo espermático e a manutenção, em longo prazo, de suas características. 

Todavia, existe uma necessidade de buscar soluções a fim de minimizar possíveis 

danos causados durante o processo de congelação e descongelação das células, visto 

que sua viabilidade é afetada, reduzindo seu potencial de fertilização (CELEGHINI et al, 

2007). 

            A utilização do sêmen congelado e sexado foi um grande avanço para a 

reprodução animal. Para bovinos de leite, verifica-se maior valor zootécnico das 

bezerras, enquanto os machos reduzem a produtividade e aumenta os custos de 

produção. Nos sistemas de criação cuja finalidade é a exploração da pecuária de corte, 
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o interesse é por bezerros machos, isso se justifica devido seu maior potencial produtivo 

de carcaça (HOSSEPIAN de LIMA, 2006; BARUSELLI et al, 2007). 

            De maneira geral, segundo Maillard et al (2004), o objetivo da sexagem de 

espermatozoides é evitar que, por exemplo, na criação leiteira ocorra o nascimento de 

machos, já que não proporcionará retorno econômico. Ano após ano, ocorre à eutanásia 

de centenas de bezerros machos recém-nascidos, o que chega a custar milhões de 

euros para pecuaristas Europeus.  Sendo que as vacas de grande potencial genético 

poderiam passar pelo procedimento de inseminação, com sêmen sexado X, de forma 

que produzissem fêmeas para renovar o plantel.  

            Atualmente, a técnica utilizada para sexagem espermática é a acitometria de 

fluxo. Essa tecnologia permite análise de células em suspensão, avaliando-as 

individualmente através feixes de luz (BIOSCIENCES, 2018, p. 03). Entretanto, muitas 

limitações ainda precisam ser sanadas, principalmente em condições de campo onde a 

taxa de gestação não é satisfatória (HOSSEPIAN DE LIMA, 2007). 

            Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de prenhez de vacas 

leiteiras utilizando no dia da inseminação artificial do protocolo de IATF, doses de sêmen 

criopreservado convencional e doses de sêmen criopreservado sexado, sendo que 

todas as vacas foram submetidas ao mesmo protocolo de IATF. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO (IATF) 

            As biotécnicas da reprodução animal são ferramentas fundamentais para o 

avanço tecnológico da pecuária, sendo a IA a mais utilizada em todo o mundo 

(PARKINSON, 2004). A IA foi implementada no Brasil na década de 1970 (MARTINS et 

al, 2009), embora seja um recurso reprodutivo mais antigo, simples e de grande impacto 

econômico positivo na bovinocultura de leite (REICHENBACH et al, 2008), a estimativa 

percentual de fêmeas bovinas inseminadas não é representativa, apenas 9,3% (ABIEC, 

2016). 

            Segundo Sérgio Saud, presidente da Associação Brasileira de Inseminação 

Artificial (ASBIA), a pecuária nacional ainda é muito conservadora, os criadores são 

resistentes à mudança. Outro fator limitante é a deficiência de infraestrutura nas 

fazendas que não estão adaptadas para o processo, dessa forma o sistema reprodutivo 

por monta natural ainda prevalece no país (ASBIA, 2018). 
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Dentre as vantagens da IA, destaca-se a maior padronização do rebanho, a 

organização do trabalho atrelado ao manejo dos animais, controle de doenças sexuais e 

a diminuição do custo de reposição de touros. Ademais, permite a utilização de sêmen 

de touros pertencentes aos programas de cruzamento industrial de raças altamente 

precoces e alta produção de leite. A técnica permite a obtenção de crias com maior 

potencial genético (YOKOO et al, 2010). 

Entretanto, a utilização somente da inseminação artificial permite falhas, como a 

dificuldade na detecção do estro e a inviabilidade de ser utilizado no período pós-parto 

de vacas que estão em anestro (BARUSELLI et al, 2006). Além disso, ainda há falta de 

pessoas especializadas na supervisão, elaboração, realização e análise dos dados 

referentes ao manejo reprodutivo dos animais (MARION; SEGATTI, 2010). Essas 

limitações conduziram pesquisadores a buscar soluções na manipulação do ciclo estral, 

a fim de buscar uma maior eficiência reprodutiva (BARUSELLI et al, 2004 a). 

Os programas de IATF colaboram para o aumento da eficiência reprodutiva 

(BARUSELLI et al, 2004 b), reduzindo o intervalo entre partos e concentrando os 

nascimentos em épocas específicas do ano, visando produção saudável e lucrativa. A 

IATF permite sincronizar a inseminação das vacas no começo da estação de monta 

independente do seu estado cíclico, aumentando a proporção de prenhez e evitando 

desperdício de sêmen, insumos e mão de obra (BARROS, 2008). 

A manipulação do ciclo estral tem por objetivo induzir e sincronizar o estro, 

período que as vacas manifestam o comportamento de cio e, posteriormente a ovulação. 

Sendo assim, utiliza-se uma associação de hormônios em dias diferentes, os quais 

induzem o crescimento folicular de forma sincronizada entre todas as vacas submetidas 

ao protocolo (SÁ FILHO et al, 2009). 

            O uso de combinações hormonais permite a manipulação do estro induzido, 

tornando o momento da ovulação mais preciso e conseqüentemente aumentando a 

fertilidade. Contudo, os fármacos utilizados não devem comprometer a saúde das vacas, 

pois são substâncias que influenciarão naturalmente no processo fisiológico da 

reprodução. Além disso, não devem prejudicar os próximos ciclos estrais das mesmas 

(NEVES et al, 2010). Outros aspectos são fundamentais para o sucesso da IATF, como 

o manejo nutricional e sanitário, e a condição corporal das fêmeas, inclusive no pós-

parto (LAUREANO et al, 2011). 

            Segundo Baruselli et al (2006) e Bó et al  (2002), o tratamento padrão consiste 

na inserção de um dispositivo intravaginal impregnado de progesterona e administração 



721 
 

por via intramuscular de estradiol no dia 0 (D0 - primeiro dia do protocolo) - para 

sincronizar a emergência de uma onda folicular. Nos D7, D8 ou D9 faz a administração 

da PGF2α, logo a remoção do dispositivo a fim de promover a luteólise e 24 horas 

depois uma nova aplicação de benzoato de estradiol, 24h após a retirada do dispositivo, 

no D11 realiza-se a IA.  

            Há inúmeros protocolos desenvolvidos para a IATF de acordo com cada 

situação, vacas que estão ciclando normalmente, vacas em anestro, desmame 

temporário, diferentes tipos de rebanhos, entre outros. Desde o seu início, os programas 

de IATF buscam desenvolver protocolos que também alcancem taxas de concepção 

satisfatórias (NASCIMENTO et al, 2013).  

            Para isso, Binelli et al (2014) sugere que os protocolos “pró-fertilidade” devem 

atender algumas premissas estabelecidas, visando melhorar a fertilidade dos animais. 

Em bovinos de leite, podemos citar, nesse sentido, questões importantes como as altas 

concentrações de progesterona (P4) durante a onda folicular, luteólise eficiente e 

concentrações mínimas de P4 no momento da IA (PEREIRA et al, 2015), além de 

estradiol (E2) em elevadas concentrações próximos à IA (SOUZA et al, 2011).  

            Os resultados desses princípios melhoram a fertilidade por vários fatores como: 

controle do desenvolvimento folicular, melhora na sincronização da emergência folicular 

e inibição da maturação precoce do ovócito, eficiência da luteólise e redução das 

concentrações de progesterona no proéstro e estro, favorecendo um maior tamanho do 

folículo ovulatório e elevação na concentração de P4 pós-ovulação. Vale ressaltar que, 

estes protocolos baseiam-se não apenas na eficiência de sincronização de estro, mas 

também, na melhora da qualidade do ambiente uterino (RAMOS et al, 2013) e no 

desenvolvimento do concepto (CARTER et al, 2008). 

            Segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a expansão da IATF 

no mercado de inseminação artificial no Brasil é notória. Verificou-se crescimento de 

16,1% no mercado em relação aos anos 2017 e 2018. Foram comercializados 

11.416.196 protocolos, comparados aos 13.259.690 protocolos comercializados em 

2018. O número de doses de sêmen comercializadas em 2018 foi de 15.367.943, 

crescimento de 13,7% na comparação com 2017. Esses dados são indicativos de que 

86% das inseminações no Brasil foram realizadas por IATF, demonstrando a 

consolidação dessa tecnologia no mercado (ASBIA, 2018). 

 

2.2 CRIOPRESERVAÇÃO ESPERMÁTICA 
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A relação da qualidade do sêmen com a fertilidade é um ponto crucial para a 

reprodução (JANUSKAUSKAS et al, 2001). Naturalmente a célula espermática precisa 

reunir uma série de características anatômicas morfofisiológicas e outros atributos para 

o seu sucesso (ARRUDA et al, 2011). Assim sendo, a taxa de prenhez é seguramente o 

método mais preciso para mensurar a qualidade do sêmen (LARSSON; RODRIGUEZ- 

MARTINEZ, 2000; ARRUDA et al, 2011).  

Embora o processo de criopreservação do sêmen bovino seja um procedimento 

rotineiro na indústria da inseminação artificial, um número considerável de 

espermatozóides não resiste ao processo, devido às várias alterações bioquímicas e 

estruturais sofridas pelas células espermáticas (NAGY et al, 2004).  

O processo de congelamento ocasiona perda irreversível na viabilidade 

espermática (GRAVANCE et al, 1998; YOSHIDA, 2000) devido a rápida diminuição da 

motilidade ou surgimento de padrão anormal da mesma, que passa a ser circular ou 

retrógrada (WATSON, 2000). Há também, redução da taxa de glicólise, da respiração 

celular e da frutólise, além de aumentar os danos ao DNA e liberação de material 

intracelular (HOLT, 2000).  

            A redução da temperatura impacta principalmente sobre a membrana da célula, 

razão pela qual é submetida a rearranjos estruturais envolvendo lipídeos e proteínas 

(HOLT, 2000). Há grande perda da estrutura funcional das membranas espermáticas e o 

metabolismo celular (AMANN e PICKETT, 1987; HAMMERSTEDT et al, 1990), 

danificando as mesmas e reduzindo seu potencial fertilizador quando comparada àquela 

células do sêmen fresco.  

            Desta forma, haja vista a necessidade de minimizar os efeitos deletérios das 

células espermáticas sobre os processos de criopreservação, ao qual são submetidas, 

adequados protocolos de congelação e resfriamento do sêmen são necessários. 

Durante o método de criopreservação o espermatozóide passa por etapas de diluição, 

refrigeração, congelação, armazenamento e descongelação.  

            O choque térmico sofrido durante o método de resfriamento lento do 

espermatozóide poderá levar a desidratação celular muito intensa, comprometendo sua 

motilidade, enquanto, muito rápido induz a um estresse letal. O ideal seria uma taxa de 

resfriamento relativamente rápida, proporcionando a retirada de água suficiente da 

célula, levando a formação de cristais de gelo intracelulares pequenos não letais e boas 

condições de sobrevivência celular após o reaquecimento (PRADO et al, 2012).  
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           O meio diluente é outro ponto influenciado nos resultados da criopreservação, 

uma vez que o plasma seminal não é capaz de proteger os espermatozóides de forma 

adequada à toxicidade causada pela queda abrupta da temperatura. Os crioprotetores 

intracelulares também interferem no congelamento. O glicerol foi o primeiro descoberto 

(POLGE et al, 1949) e, devido a sua eficiência em tornar mais lenta a desidratação 

celular, ainda é utilizado na maioria das espécies com sucesso. 

 

2.3 SÊMEN SEXADO 

De acordo com Johnson e Welch (1999), os primeiros estudos realizados 

para dividir as duas populações de espermatozóides são da década de 20, 

quando houve uma tentativa, fracassada, de separação dos dois tipos celulares 

utilizando à centrifugação de sêmen. Há alguns anos, em razão dos estudos e 

descobertas realizadas sobre a parte estrutural dos espermatozóides X e Y, 

várias técnicas de separação vem sendo empregadas e utilizando-se as 

diferenças químicas e físicas que existem entre as duas populações celulares. 

            Nos mamíferos (incluindo o homem e os animais domésticos), a proporção 

natural de nascimentos de um determinado sexo é da ordem de 50% (SEIDEL, 1999; 

SILVERSIDES, 2001). O aperfeiçoamento e difusão de técnicas para a inseminação 

artificial e transferência de embriões, nos programas de aprimoramento genético animal, 

no qual busca-se sempre a eficiência reprodutiva, levaram ao desenvolvimento de 

técnicas que possibilitaram a separação com alta taxa de acurácia dos espermatozoides 

X e Y. O sexo do bezerro para bovinocultura é um fator determinante para o bom 

desempenho do agronegócio (BARUSELLI, 2007). 

 A pré-seleção do cromossoma impacta fortemente na produtividade 

quando a progênie é constituída, em sua maioria, por um dos sexos, seja na 

pecuária de leite ou corte (NICHOLAS e SMITH, 1983; TAYLOR et al, 1985; VAN 

VLECK et al, 1987; RUVUNA et al, 1992). Além de acelerar o avanço genético e 

beneficiar o manejo (PARRILLA et al, 2005; MAXWELL et al, 2004). 

A disseminação de técnicas de seleção do sexo da descendência usando 

espermatozoides específicos que transportam o cromossomo sexual X 

(espermatozoides X) ou Y (espermatozoides Y) está amplamente incorporada aos 

programas de inseminação artificial.  

Nesse sentido, para que este método pudesse ser comercialmente viável, Van 

Vleck (1981) afirma que, a técnica de sexagem de sêmen cumpriu várias condições: 1) 
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ser inofensiva às funções dos espermatozoides. O que significa que, não poderia haver 

a perda do seu poder fecundante, nem da integridade do seu genótipo, ou ainda, sua 

capacidade de congelamento-descongelamento; 2) ser eficiente, ou seja, que a maior 

parte das células espermáticas deveriam ser sexadas e obter o descarte mínimo de 

espermatozóides durante o procedimento; 3) ter acuidade próxima a 100%; 4) ser 

reproduzível. Boa parte das técnicas utilizadas foram abandonadas por não cumprirem 

com este quesito; 5) ser simples e rápida, ou seja, que possam ser avaliado um alto 

número de amostras com o menor tempo possível; 6) e ser, preferencialmente, de baixo 

custo para possibilitar sua divulgação no mercado.  

Não obstante, apesar dos avanços da genética, sempre buscando o progresso na 

produtividade, a biotecnologia de sexagem tem sido otimizada e estudada com o intuito 

de produzir mais com menor custo. Contudo, algumas etapas do processo ainda 

necessitam de aperfeiçoamento (RAMALHO et al, 2004). 

O intuito de usar comercialmente a sexagem de espermatozóides se modifica 

conforme a metodologia utilizada e a compatibilidade do processo de congelação, a fim 

de causar perdas mínimas de espermatozóides durante o processo e não provocar a 

redução do poder fecundante dos mesmos (LIMA, 2006). Todavia, ao utilizar diferentes 

formas de sexagem faz com que os espermatozóides e o DNA destes sofram danos 

irreversíveis, comprometendo a eficiência no processo de fertilização e produção de 

embriões (JOHNSON et al, 1994). 

            Dessa forma, há uma preocupação com os danos causados aos 

espermatozóides devido à manipulação excessiva, uso de corantes e posterior 

incubação, além de alterações advindas dos processos de classificação e centrifugação, 

acarretando uma diminuição das taxas de gestação quando as taxas são compradas ao 

uso de doses de sêmen convencional (MOREIRA e COSTA, 2009). 

 A separação dos espermatozóides portadores do cromossomo X daqueles 

portadores do cromossomo Y baseia-se na detecção de pelo menos umas das seguintes 

diferenças fenotípicas entre esses dois tipos de célula: sensibilidade ao pH (EMMENS, 

1960), carga elétrica da superfície da membrana (SCHREDER, 1934; KANEKO et al, 

1984), morfologia do núcleo e cabeça (SHETTLES, 1960, 1961), antígenos de superfície 

(KOO et al, 1973), conteúdo de DNA e diferenças na densidade (MEISTRICH, 1982). 

            A citometria de fluxo (CF) é o método físico de separação de espermatozóides 

que tem, atualmente, o maior reconhecimento. Essa técnica consiste em separar a 

diferença de material genético de acordo com a intensidade de fluorescência captada 
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através da aplicação de uma sonda fluorescente (JOHNSON; WELCH, 1999). Isso é 

possível devido a diferença na quantidade de DNA, que é cerca de 4% maior nas células 

espermáticas responsáveis por gerar fêmeas (BARUCELLI, 2007).  

            A fim de analisar adequadamente as pequenas diferenças do conteúdo de DNA 

entre os espermatozóides X ou Y, deve-se usar um citômetro de fluxo em que a 

captação do sinal de fluorescência possa ser controlada de acordo com a orientação da 

cabeça do espermatozoide, em relação à fonte de excitação (JOHNSON e PINKEL, 

1986; JOHNSON, 1994). 

            Dentre os fatores limitantes desta técnica destacam-se, principalmente, a 

inviabilidade espermática causada pela longa exposição ao corante tóxico sob alta 

temperatura (JOHNSON et al, 1994). Outros fatores prejudiciais são: a variação de 

temperatura, o estresse mecânico da separação, a intensa exposição ao laser UV, a 

carga elétrica, a alta gravidade durante a centrifugação, a diluição, coloração e o período 

submetido à incubação (FRIJTERS et al, 2009). 

            Embora os espermatozóides passem por várias agressões (coloração, 

incubação, pressão, exposição ao laser e centrifugação), Schenk et al, (1999) não 

acharam maiores perdas de viabilidade quando compararam sêmen sexado 

criopreservado e sêmen criopreservado convencional. Segundo a Sexing Technologies 

(2016), a inseminação utilizando doses de sêmen sexado em novilhas bem nutridas 

aptas ao ciclo reprodutivo apresentou 93% em taxa de prenhez. 

Segundo Vasconcellos (2006) o citômetro de fluxo pode produzir de 4 a 10 

doses por hora. Dependendo de vários fatores: a) o touro (o sêmen de 80 a 90% 

dos touros está apto para separação); b) a qualidade do ejaculado influencia a 

velocidade e a pureza do processo. Resultados preliminares mostraram que 

vacas inseminadas com sêmen sexado criopreservado apresentam taxas de 

prenhez de 10 a 30% menores que o sêmen convencional (SEIDEL, 1999). 

Pesquisadores ressaltaram que o uso do sêmen criopreservado sexado 

apresentou menores taxas de prenhez que o sêmen criopreservado convencional 

(SEIDEL et al, 1999; SHENCK et al, 2005; BODMER et al, 2005; UNDERWOOD 

et al, 2010). Em geral, a taxa de concepção com uso de sêmen sexado é em 

torno de 60% comparada a 90% na utilização do sêmen convencional (SCHENK 

et al, 2009). Norman, Hutchison e Miller (2010) também observaram uma menor taxa de 

concepção em novilhas da raça Holandesa inseminadas com sêmen sexado. Porém, 

ambos relataram que houve uma redução de partos distócicos. Entretanto, Baruselli et al 
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(2007) e Sales et al (2011) apuraram resultados, onde a inseminação artificial utilizando 

doses de sêmen convencional e sexado, semelhantes. Nesse contexto, deve-se levar 

em consideração, também, as questões individuais de cada animal, o bem estar, as 

técnicas de manejo, o ambiente e clima no qual está inserido e o escore corporal 

(WEIGEL, 2004). 

O processo de sexagem de sêmen de touros acarreta mudanças na membrana 

espermática diminuindo a fertilização e o desenvolvimento embrionário (MOCÉ et al, 

2006). Estudos mostram que o processo de sexagem pode danificar o DNA espermático 

e aumentar a incidência de anormalidades genéticas (GARNER, 2001), porém, bezerros 

apresentaram-se fenotipicamente normais após vacas serem inseminadas com sêmen 

sexado (SEIDEL, 1999b,c; CRAN, 2000). 

Partindo do princípio que, a motilidade espermática garante maior fertilidade, 

alternativas como realizar a sexagem com menor pressão na citometria de fluxo são 

aprimoramentos desenvolvidos para esse fim (SUH et al, 2005). Adicionalmente 

melhorias foram observadas conforme se diminuiu a pressão, como por exemplo: maior 

número de espermatozóides vivos com membrana intacta, uma vez que a membrana 

plasmática lesada limita a viabilidade da célula espermática, além de acelerar as 

reações acrossômicas no processo de criopreservação (MOCÉ et al, 2006; GARCIA et 

al, 2007; TANNO, 2009). 

            Outro ponto positivo, nesse contexto, foi o aumento da eficiência dos protocolos 

de fecundação in vitro. A empregabilidade do espermatozóides sexados é muito viável 

nesse método, pois, para fecundar um ovócito poucas células espermáticas se fazem 

necessárias. Para Varago et al (2008), a principal forma de se utilizar adequadamente 

esse tipo de produção (in vitro) é desenvolvendo uma técnica de criopreservação 

acertada, possibilitando o aproveitamento maximizado da tecnologia de produção 

embrionária.  

 

3. METODOLOGIA 

3.1 DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE 

 

            O experimento foi realizado entre os meses de Janeiro a Março de 2019, na 

Fazenda Azul, localizada no município de São João do Oriente – MG. 

 

3.2 ANIMAIS E MANEJO  
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            A seleção dos animais foi realizada de forma aleatória, com o intuito de não 

interferir na análise estatística. Foram utilizadas 194 vacas oriundas de cruzamentos 

entre as raças Gir leiteiro e Holandês, com idade média entre 4,2 ± 1,2 anos e escore de 

condição corporal de 3,19 ± 0,29 (escala de 1 a 5) (HOUGHTON et al, 1990).  

            Os animais eram vacinados contra doenças da esfera reprodutiva, e obedeciam 

ao calendário oficial estadual de vacinação. Ademais, permaneciam em sistema de 

confinamento semi-extensivo, a pasto e em piquete com pastagem predominante de 

Brachiara decumbens com sal mineral e água ad libitum. 

 

3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

            Previamente ao início do protocolo de IATF, todos os animais foram submetidos 

ao exame clínico ginecológico com auxílio da ultrassonografia transretal, sendo 

considerados aptos a participarem do experimento aqueles que não apresentaram 

nenhum tipo de patologia dos órgãos genitais e em seu histórico ausência de 

abortamento nos ciclos anteriores.  

Todas as vacas foram submetidas ao seguinte protocolo: no dia zero 

(D0) foi administrado 2 mL de benzoato de estradiol por via intramuscular 

(IM) e colocado o implante intravaginal de progesterona na concentração 

de 1,9 mg. No dia sete (D7) retirou-se o implante e administrou-se 2 mL de 

prostaglandina 2α via IM.  No dia nove (D9) foi aplicado por via IM, 0,5 mL 

de cipionato de estradiol, 1,5 mL de gonadotrofina coriônica equina (eCG) e 

2 mL de prostaglandina 2α.  No dia 11 do protocolo (D11), todas as vacas submetidas ao 

protocolo foram avaliadas quanto à ciclicidade ovariana por meio de 

ultrassonografia transretal e, posteriormente, foram divididas em dois 

grupos para a inseminação artificial. Um total de 114 vacas foram 

inseminadas com dose de sêmen criopreservado convencional e as outras 

80 vacas foram inseminadas com sêmen criopreservado sexado para 

fêmea.  O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após as IA, por meio da 

ultrassonografia transretal. Como diagnóstico positivo de gestação foi 

considerado a presença da vesícula embrionária com o embrião visível. As 

variáveis qualitativas (prenhe ou não prenhe) foram comparadas em 

tabelas de contingência e analisadas pelo teste de qui-quadrado a 5% de 

probabilidade (SAMPAIO, 2002).   



728 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

No presente estudo, não houve diferença estatística entre os grupos submetidos 

ao protocolo de IATF utilizando na inseminação artificial doses de sêmen criopreservado 

convencional e doses de sêmen criopreservado sexado para fêmea, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Taxa de prenhez à inseminação artificial em tempo fixo utilizando no 

D11 doses de sêmen criopreservado convencional e doses de sêmen 

criopreservado sexado para fêmea.  

Sêmen N Prenhez (%) 

Convencional 114 66,7a 

Sexado 80 70,0a 

Valores com letras sobrescritas iguais indicam que não houve diferença (P>0,05) pelo teste de qui-

quadrado.  

 

            Diversos trabalhos ressaltam que o uso de doses de sêmen sexado proporciona 

taxas de prenhez inferior ao uso de doses de sêmen convencional. Em um estudo 

conduzido na Finlândia, comparando as taxas de prenhez, utilizando doses de sêmen 

sexado (157 doses) e convencional (149 doses), foi observada uma taxa média de 

prenhez utilizando doses de sêmen convencional de 46%, enquanto que utilizando 

sêmen com espermatozoides sexados foram 21% (ANDERSSON et al, 2006).  

            Seidel Jr. et al (1999) trabalharam com inseminações utilizando sêmen 

convencional e sexado e estes pesquisadores observaram que melhores resultados de 

taxa de prenhez foram obtidos com a utilização do sêmen convencional. Eles atribuíram 

os resultados às baixas concentrações espermáticas na dose de sêmen sexado.  

            Nos Estados Unidos, resultados de um teste de campo compararam as taxas de 

prenhez utilizando doses de sêmen sexado e convencional em rebanhos com alta 

eficiência reprodutiva. A taxa de prenhez utilizando doses de sêmen convencional foi de 

58% enquanto com doses de sêmen sexado foi de 35%. Os autores justificam os 

achados baseando que o processo de sexagem de sêmen de touros acarreta mudanças 

na membrana espermática diminuindo a fertilização e o desenvolvimento embrionário 

(WEIGEL, 2004). 

            Resultados similares foram encontrados por Borchersen e Peacock (2009) ao 

avaliarem a taxa de concepção utilizando doses de sêmen sexado e convencional 

oriundas de mesmo touro em fazendas comerciais leiteiras da Dinamarca. Estes autores 
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concluíram que houve uma diferença entre 10 a 20% na taxa de prenhez entre as doses 

sexadas e convencionais.     

            Todos estes trabalhos vão de encontro com o presente estudo, o qual não 

apresentou diferença estatística entre o uso de doses de sêmen sexado e convencional 

em vacas submetidas ao mesmo protocolo de IATF. 

            Dois estudos avaliaram o efeito do momento da inseminação artificial no 

protocolo de IATF, sendo a IA com 54 horas após a retirada do implante de P4 ou 60 

horas após em novilhas Jersey (CREPALDI et al, 2009) e em vacas Nelore lactantes 

(SOUZA et al, 2008). O atraso de 6 horas na realização da IATF com sêmen sexado 

elevou a taxa de concepção em novilhas (54h = 16,2%; 60h = 31,4%) e em vacas Nelore 

(54h = 37,4%; 60h = 46,4%). No entanto, não houve efeito para o uso da dose de sêmen 

convencional.   

Barbosa et al (2011) reportou resultados divergentes para realização de 

IATF com sêmen sexado e convencional, sendo a IA realizada 54 horas após a 

retirada da fonte de P4. Estes pesquisadores obtiveram uma taxa de prenhez de 

18,7%, todavia, estes baixos índices foram justificados pelo fato de ser novilhas 

mestiças leiteiras e o protocolo ser realizado no verão, período de elevadas 

temperaturas. Neste contexto, Baruselli et al (2007) ao realizar o experimento com vacas 

da raça Nelore paridas, utilizando para IATF sêmen sexado com concentração de 

2,1x106 SPTZs/dose ou convencional com 40x106 SPTZs/dose, sendo as 

inseminações realizadas 60 horas após a retirada do implante de progesterona, 

verificaram taxas de prenhez utilizando doses de sêmen sexado para fêmea de 

52,0%, e utilizando doses de sêmen convencional de 58,9%, não havendo 

diferença estatística entre os grupos experimentais, resultados semelhantes ao 

presente estudo. Um maior intervalo entre a retirada do implante de P4 e as inseminações 

em protocolos de IATF para o uso de sêmen sexado tem aumentado as taxas de 

prenhez. Em novilhas leiteiras inseminadas com sêmen sexado, melhores taxas 

de prenhez foram observadas quando a IA foi realizada de 67 a 68 horas após a 

retirada do implante, quando comparadas a IA realizada de 55 a 56 horas após a 

retirada do dispositivo de P4 (SHENK et al, 2009). Em contrapartida, Barbosa et 

al (2011) observaram taxa de prenhez de 25% utilizando diferentes doses de 

sêmen de diferentes touros realizando a IA 60 horas após a retirada do implante 

de P4.  DeJarnette et al (2009) reportaram médias de taxa de concepção com sêmen 

sexado em novilhas Holandesas de 47, 39 e 32% para serviços 1, 2 e ≥3, 
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respectivamente, e 26, 30 e 27%, respectivamente, em vacas. Por conseguinte, Bodmer 

et al (2005),  encontraram em animais Pardo Suíço e Holandês, taxa de gestação de 30 

a 40% para o sêmen sexado em novilhas e 28% em vacas. Schenk et al (2009) 

reportaram redução de 12% na taxa de gestação com o uso de sêmen sexado em 

vacas. 

            Araújo et al (2011) também apontaram grande variação entre os índices 

reprodutivos utilizando doses de sêmen sexado de diferentes reprodutores doadores de 

material genético. De acordo com os autores tais variações podem ser atribuídas a uma 

sensibilidade diferencial dos espermatozóides produzidos por touros distintos, o que 

ressalta a importância da seleção de animais que naturalmente produzem sêmen mais 

resistente para serem utilizados em programas comerciais de sexagem espermática.  

            Baruselli et al (2007) citaram uma variação de 50 a 60% na taxa de prenhez 

quando comparada à inseminação com sêmen sexado e sêmen convencional em vacas 

leiteiras de alta lactação. Andersson et al (2006) encontraram taxa de concepção em 

vacas Holandesas lactantes de 21% com o sêmen sexado contra 46% com o 

convencional. Vacas de alta produção tendem a ter problemas metabólicos e a serem 

menos férteis do que novilhas e vacas secas diminuindo as chances de eficiência do 

sêmen sexado (DEJARNETTE et al, 2009).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

            O uso de doses de sêmen sexado não comprometeu a eficiência reprodutiva do 

rebanho. Portanto, se pressupõe vantagem no uso do sêmen sexado, pois, para a 

pecuária leiteira o nascimento de bezerras fêmeas significa maior produtividade, 

alavancando melhores retornos econômicos. 
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TÉCNICA DE ELEVAÇÃO DO MÚSCULO OBTURADOR INTERNO PARA 

TRATAMENTO DE HÉRNIA PERINEAL EM CÃES – RELATO DE CASO 

 

Acadêmicos: Vickson Patrick Ribeiro de Souza e Luísa Rodrigues Nacif Vieira 

Orientador: Prof. M.Sc.  Gustavo Pereira Gonçalves. 

RESUMO  
A hérnia perineal é uma patologia resultante do enfraquecimento muscular que acomete, 
principalmente, a espécie canina compreendida entre setee nove anos de idade, com 
maior incidência nos machos não castrados. Sua causa ainda não é bem definida, 
porém acredita-se que um conjunto de fatores possam levar ao seu surgimento. Para o 
diagnóstico, é necessário exame físico minucioso, bem como, exames complementares, 
associados aos sinais clínicos e histórico do animal.O tratamento é composto por 
diversos tipos de técnicas, que devem ser avaliadas de acordo com o paciente e 
familiaridade de sua execução pelo cirurgião. Para o tratamento cirúrgico, são descritas 
as técnicas de sutura padrão, enxertos, utilização de telas, transposição do músculo 
glúteo superficial e semitendinoso e elevação do músculo obturador interno. Foi 
atendido um cão da raça poodle de seteanos e trêsmeses de idade, apresentando 
aumento de volume perinealunilateral esquerdo. O animalfoi diagnosticado com hérnia 
perineal e, posteriormente, encaminhado para correçãocirúrgica.Utilizou-se a técnica de 
transposição do músculo obturador internoassociada a colopexia, cistopexia e 
orquiectomia. O paciente não apresentou nenhuma complicação no pós-operatório 
imediato e tardio, demostrando, na avaliação pós-operatória, integridade do diafragma 
pélvico, manutenção da redução do conteúdo herniado e reestabelecimento da 
normoquezia, confirmandoa eficiência da utilização da técnica de elevação do músculo 
obturador interno. A técnicaempregadapermitiu,com suas características de suprimento 
sanguíneo, rápida cicatrização e retorno das atividades fisiológicas, além de elevada 
eficiência no presente relato, reforçando o uso dessa técnica no tratamento de hérnia 
perineal em cão.  

PALAVRA CHAVE:Diafragma pélvico; Disquezia;Períneo; Tenesmo. 
Linha de Pesquisa:Clínica e Cirurgia Animal –Técnicas Cirúrgicas.  

1. INTRODUÇÃO 

A hérnia perineal é uma patologia resultante da separação e enfraquecimento dos 

músculos que constituem o diafragma pélvico, acarretando em deslocamento de 

vísceras abdominais ou pélvicas para a região do períneo (SCHMITZ; PAIVA; 

HENRIQUES, 2016). A doença é frequente em cães machos, principalmentenão 

castrados, sendo sua maior incidência entre os sete e nove anos de idade(RIBEIRO, 

2010). Pode se manifestar de forma bilateral ou unilateral, neste segundo caso, 

observada com maior frequência(ACAUIet al, 2010). 

O conteúdo herniado pode ser composto de alças intestinais, próstata e gordura 

periprostática, tendo como sinais clínicos tenesmo, constipação, disquezia eaumento 

local de volume; e podem ser observados vômitos, alteração da postura de cauda, 

prolapso retal, incontinência urinária, oligúria ou anúria (PENAFORTE JUNIOR; ALEIXO; 

MARANHÂO; ANDRADE, 2015; FERREIRA & DELGADO, 2003).  
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Na maior parte dos casos, a hérnia perineal ocorre entre os músculos esfíncter 

externo do ânus e elevador do ânus, eventualmenteentre os músculos elevador do ânus 

e coccígeal (BELLENGER & CANFIELD, 2003; RIBEIRO, 2010).As fêmeas possuem o 

músculo elevador do ânus mais espesso, forte, e largo, o que explica sua menor 

incidência (ACAUIet al, 2010). 

Não se conhece, ao certo, a causa da fraqueza muscular, mas alguns fatores têm 

sido propostos, como atrofia muscular neurogênica ou senil, miopatias, hiperplasia 

prostática, alterações hormonais e constipação crônica (HEDLUND, 2002; SCHMITZ; 

PAIVA; HENRIQUES, 2016). 

Variadas técnicas já foram descritas para restauração do diafragma pélvico 

(RIBEIRO, 2010; LEAL; MORAES; SOUZA, 2012), nas quaisa prática convencional 

resume-se em sutura do músculo esfíncter anal externo ao ligamento sacrotuberoso e 

aos músculos obturador interno e coccígeal (DÓREA; SELMI; DALECK, 2002).  

Atécnica de transposição do músculo obturador interno tem, por intenção, o 

reforço na porção ventral da hérnia (BELLENGER & CANFIELD, 2003). O procedimento 

também proporciona uma sutura sem tensão com mínima deformação do músculo 

esfíncter externo do ânus. Essatécnica demonstra ser vantajosa sobre as demais 

técnicas de reparo pelo fato de reduzir a tensão na linha de sutura e, assim, minimizar 

os possíveis danos ao músculo esfíncter anal externo(REGO et al, 2016). Além disso, 

amplia o aporte sanguíneo junto com o tecido muscular, potencializando o processo 

cicatricial no entorno da herniorrafia (COSTA NETO et al, 2006).Esse procedimento é o 

mais utilizado no tratamento inicial, como nos casos de recidiva pelo método tradicional 

de suturas (TOBIAS & JOHNSTON, 2013; COSTA NETOet al, 2006). 

O objetivo do presente trabalho foi relatar a técnica de transposição do músculo 

obturador interno associada à colopexia, cistopexia e orquiectomiarealizada em um 

paciente com quadro de hérnia perineal unilateralatendido no Hospital Veterinário da 

Faculdade Vértice. 

 

2. FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA 

2.1 ANATOMIA DO PERÍNEO CANINO 

A anatomia da região perineal dos cães é composta por componentes ósseos, 

musculares, arteriais, venosos, linfáticos e nervosos. A pelve óssea é formada pelos 

ossos coxais, pelo sacro e pelas primeiras vértebras caudais. A pronunciada obliquidade 
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da entrada pélvica deixa a margem púbica no nível ou, até mesmo, atrás do limite 

caudal do sacro (DYCE; SACK; WENSING, 2010). 

As diáfises ilíacas não são bem paralelas e a entrada é mais ampla em sua parte 

média e mais estreita dorsalmente. Apenas uma pequena parte da parede lateral é 

óssea, pois nem a espinha isquiática nem a tuberosidade isquiática atingem grande 

altura. No cão, o ligamento sacrotuberal é reduzido a um cordão estreito (sob a 

cobertura do músculo glúteo superficial) que se estende entre a tuberosidade isquiática 

e o ângulo caudolateral do sacro (DYCE; SACK; WENSING, 2010).  

O diafragma pélvico é composto pelos músculos coccígeal e elevador do ânus. O 

músculo elevador do ânus se origina no assoalho da pelve e do eixo medial do ílio, 

projeta-se lateralmente e contorna a porção final do reto.Em seguida, estreita-se e se 

insere ventralmente na sétima vértebra caudal. O músculo coccígeal pareado é um 

músculo largo localizado lateralmente ao músculo elevador do ânus. O coccígeal se 

origina a partir da espinha isquiática e insere-se ventralmente nas vértebras caudais de 

dois a cinco (DYCE; SACK; WENSING, 2010). 

O músculo retococcígeal se origina na camada muscular longitudinal do reto, 

caudalmente aos músculos elevador do ânus e coccígeal, e se insere na face ventral da 

quinta e sexta vértebras caudais. O músculo retococcígeal encurta o reto quando a 

cauda é levantada durante a defecação (DYCE; SACK; WENSING, 2010). 

A reflexão peritoneal é cranial aos músculos rectococcígeal. O ligamento 

sacrotuberoso no cão é um cordão fibroso cruzando do processo transverso 

daúltimavértebra e da primeira vértebra caudal, no ângulo lateral da tuberosidade 

isquiática, cranialmente ao diafragma pélvico. O nervo isquiático encontra-se 

imediatamente cranial e lateral ao ligamento sacrotuberoso (DYCE; SACK; WENSING, 

2010). 

O músculo obturador interno é um músculo em forma de leque, recobrindo a 

superfície dorsal do ísquio. Origina-se a partir da face dorsal da sínfise pélvica. Seu 

tendão de inserção passa sobre a incisura isquiática menor, ventralmente ao ligamento 

sacrotuberoso (DYCE; SACK; WENSING, 2010). 

A artéria e a veia pudendas internas, bem como o nervo pudendo, correm 

caudomedialmente pelo canal pélvico sobre a face dorsal do músculo obturador interno, 

lateralmente aos músculos coccígeal e elevador do ânus. O nervo pudendo situa-se 

dorsalmente aos vasos e se divide nos nervos retal caudal e perineal (DYCE; SACK; 

WENSING, 2010). 
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O nervo obturador passa através do aspecto ventral do músculo elevador do ânus 

em direção caudolateral (FOSSUM, 2002). 

 

2.2 HÉRNIA PERINEAL EM CÃES 

A hérnia perineal é uma patologia resultante da atenuação e disjunção dos 

músculosque constituem o diafragma pélvico, acarretando em deslocamento caudal de 

vísceras abdominais ou pélvicas para a região do períneo (SCHMITZ; PAIVA; 

HENRIQUES, 2019).  

Segundo Ferreira & Delgado (2003), a probabilidade de ocorrência da hérnia é de 

97% em cães machos e, destes, 95% dos machos inteiros, devido às sensíveis 

inserções do músculo elevador do ânus, além da pressão gerada pela hipertrofia da 

próstatasobre o diafragma pélvico.  

A debilidade do diafragma pélvico é pouco compreendida, porém pode-se citar, 

como possíveis causas, a atrofia muscular neurogênica ou senil, miopatias, aumento do 

volume da próstata, alterações hormonais e constipação crônica (PENAFORTE 

JUNIOR; ALEIXO; MARANHÂO; ANDRADE, 2015;). Ainda que essa patogênese seja 

compreendida por vários fatores, nenhum desses são responsáveis por causar a 

patogenia de forma isolada (FERREIRA & DELGADO, 2003). 

A hérnia pode ser classificada em caudal, quando ocorre entre os músculos 

elevador do ânus, obturador interno e esfíncter anal externo; dorsal, quando localizada 

entre os músculos elevador do ânus e coccígeal, e ventral, entre os músculos isquio-

uretral, bulbocavernoso e isquicavernoso (ASSUMPÇÃO; MATERA; STOPIGLIA, 2016). 

A apresentação ventral da hérnia perineal é mais comumente encontrada (FERREIRA & 

DELGADO, 2003). Pode se manifestar de forma bilateral ou unilateral, com mais 

frequência nesse segundo caso; o lado contralateral denota-se alterado, sendo o lado 

direito, o mais acometido (ACAUIet al, 2010; SCHMITZ; PAIVA; HENRIQUES, 2016).  

As raças com maior predisposição são: BostonTerrier, Pequinês, Collie, Boxer, 

Corgi de Welsh, Kelpie, Caniche (Poodle) miniatura,Pastor Alemão, Bouvier de Flandre, 

Old English Sheepdog, Teckel e raçasindeterminadas.Não há correlação quanto ao 

peso, variando de 3 a50kg, ocorrendo na faixa etária entre seise quatorzeanos, 

observada sua maior incidência entre setee nove anos (SCHMITZ; PAIVA; 

HENRIQUES, 2016; CORREIA, 2009). 

 

2.3 Sinais Clínicos 
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Os sinais clínicos são resultantes do acúmulo de material fecal onde haverá o 

desvio ou dilatação, obstrução do canal pélvico, encarceramento ou estrangulamento de 

órgãos herniados (TOBIAS& JOHNSTON, 2013), e pode variar de acordo com o 

conteúdo da hérnia. Frequentemente,são descritos tenesmo, constipação crônica, 

aumento de volume perineal unilateral ou bilateral, sendo, o lado direito, o mais 

acometido, redutível ou não. Nos casos unilaterais, a palpação digital é de grande 

importância para evidenciar se há fragilidade da musculatura oposta à acometida. Pode 

ocorrer também oligúria e anúria, em casos de retroflexão vesical, decorrente da 

inabilidade do animal para esvaziar o reto e vesícula urinária adequadamente, sendo 

necessária desobstrução imediata, por se tratar de uma emergência (LEAL; MORAES; 

SOUZA, 2012; DYCE; SACK; WENSING, 2010, TOBIAS JOHNSTON, 2013). Outros 

sinais relatados são o prolapso retal, estrangúria, hematúria, hematoquezia, ulceração 

cutânea do períneo e a alteração da postura da cauda (CORREIA, 2009).A pele da 

região do períneo, que está acometido, pode ficar vermelha, edemaciada ou ulcerada, 

secundária à pressão exercida pelo tecido herniado (TOBIAS & JOHNSTON, 2013). 

De forma menos frequente, mas não menos importante, também são relatadosos 

sinais de depressão, letargia,vômito, flatulência, anorexia, dor perineal, perda de peso, 

incontinência fecal e/ou urinária. Conforme o surgimento de alterações anatômicas, 

originam-se manifestações clínicas que as caracterizam (CORREIA, 2009). 

 

2.4 DIAGNÓSTICO  

O diagnóstico da hérnia perineal é baseado nos sinais clínicos, junto com a 

anamnese, histórico, exames físicos e complementares, como a ultrassonografia e a 

radiografia (ASSUMPÇÃO; MATERA; STOPIGLIA, 2016). 

Durante a fase inicial de formação da hérnia, poderá ser difícil o diagnóstico. 

Porém, com a evolução dos sinais clínicos e os achados dos exames complementares, 

se torna óbvio o diagnóstico clínico (CORREIA, 2009).   

A palpação retal é de grande importância para determinar as estruturas que 

integram a hérnia e examinar alterações presentes no reto, além da mensuração do 

tamanho da próstata. A radiografia simples avalia a posição da bexiga e próstata, e 

pode-se contar com o auxílio do enema baritado e uretrocistografia para isolamento de 

alterações do trato gastrointestinal e urinário (ASSUMPÇÃO; MATERA; STOPIGLIA, 

2016; MORAESet al, 2017). 
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Em animais de idade senil, é de grande importância a avaliação bioquímica 

laboratorial completa para descartar possíveis patologias secundárias, além de se obter 

informações mais complexas do estado geral do paciente (CORREIA, 2009).  

Quando o animal apresentar alguma afecção sugestiva do trato urinário, se faz 

importante a realização de radiografia abdominal que inclua a região do períneo, 

permitindo, assim, ter informações sobre o conteúdo herniado e a localização da bexiga. 

Quando a bexiga está ativamente envolvida ao conteúdo, ela pode sofrer retroflexão e 

ser forçada para o canal pélvico. Se houver obstrução do fluxo urinário, a palpação 

externa será firme sob pressão, confirmado então pela ausência do órgão em sua 

posição anatômica original, seguida de tentativas de cateterização uretral. Caso não 

tenha sucesso, outra opção é a cistocentese por acesso perineal (CORREIA, 2009).  

 

2.5 TRATAMENTO  

Alguns trabalhos descrevem formas de tratamento para essa afecção, 

demonstrando variados resultados entre elas. Dentre as formas de tratamento, há certa 

dificuldade em afirmar qual a técnica cirúrgica mais eficaz (SPRADA et al,2017). 

 

2.5.1 TRATAMENTO CLINICO 

Essa terapia é empregada como forma de auxílio para posterior intervenção 

cirúrgica, preservando fatores positivos, aliviando ou até mesmo evitando possíveis 

consequências geradas por constipações, disquezia e o estrangulamento visceral. 

Sendo indicada também para aqueles pacientes que se tornam incapazes de serem 

submetidos à cirurgia, seja pelo fato de estarem descompensados ou pela recusa de 

seus tutores (CORREIA, 2009). 

A regularização da defecação é controlada pelo uso de regimes dietéticos, 

estimulantes de peristaltismo intestinal e laxantes expansores do volume fecal.Estes irão 

atuar através da retenção de água, tornando as fezes mais volumosas e de menor 

consistência. Há também indicação do uso de enemas periódicos, dietas ricas em fibras, 

alto teor de umidade e pobre em gorduras. A suplementação de estrogênio como terapia 

para o tratamento de hiperplasia prostática não é indicada, já que pode predispor 

infecção da próstata, além de poder gerar metaplasia prostática e supressão da medula 

óssea (CORREIA, 2009). 

 

2.5.2 Tratamento Cirúrgico 
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As técnicas de reparo dessa patologia podem ser desenvolvidas de forma isolada 

ou associada, sendo uma delas a técnica de sutura padrão (clássica), que tem, como 

característica, a simplicidade de realização, porém altos índices de complicações e 

recidivas, sendo aplicada em casos nos quais os músculos envolvidos estejam bem 

evidenciados (MORTARI &RAHAL, 2005).  

Na técnica de transposição do músculo glúteo superficial, utiliza-se “flap” de 

músculos vascularizados como forma de reparo de perdas de tecido, já sendo utilizada 

há anos dentro da medicina humana e também da medicina veterinária. Essa é utilizada 

com o intuito de reduzir a tensão gerada na reparação do músculo, permitindo também o 

encerramento de defeito dorsolateral. Apesar de suas vantagens, não apresenta 

resultados bons no encerramento da parte ventral, além de possuir taxas de 

complicações entre 15% a 58%, e 36% de recorrência, segundo Correia (2009).Utilizada 

quando se teve insucesso pela técnica tradicional ou como reforço dorsal da hérnia, 

apesar de não induzir ferida cirúrgica muito extensa, requer maior tempo cirúrgico e, 

consequentemente,acarreta maior risco de infecção (MORTARI &RAHAL, 2005). 

Podemos citar, também, a transposição do músculo semitendinoso, sendo uma 

alternativa de tratamento em casos malsucedidos devido à recidiva da herniorrafia por 

outros tipos de técnicas e também pela indisponibilidade ou insuficiência de realização 

dos demais tipos de técnicas de “flaps” (CORREIA, 2009). Essa técnica é mais utilizada 

quando a face ventral do períneo está excessivamente afetada, em função da 

cronicidade, e em pacientes que apresentam a forma bilateral. Uma das maiores 

complicações por essa técnica é o acumulo de secreção associada ou não a deiscência 

de pontos (MORTARI &RAHAL, 2005), porém Correia (2009) relatou a obtenção de 

sucesso descritos em cães e gatos. 

Já a transposição do músculo obturador interno (FIGURA A), permite o reforço na 

porção ventral da afecção com uma sutura de baixa tensão e mínima distorção do 

músculo esfíncter anal externo. De acordo com o estudo de Mortari & Rahal (2005), 

essa técnica é a forma aplicada com o intuito de resolução de hérnia perineal mais 

Figura A: Esquema demonstrando o tendão de inserção do músculo obturador interno sendo cortado com 

posterior elevação do músculo. Fonte: TOBIAS, K.M.; JOHNSTON, S.A. 2013. 
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utilizada em tratamentos inicias e em casos de recidivas por método tradicional, 

apresentando menores taxas de recorrência e complicações(ASSUMPÇÃO; MATERA; 

STOPIGLIA, 2016; MORTARI &RAHAL, 2005).  

Além das técnicas citadas anteriormente, a colopexia e cistopexia desempenham 

um grande papel para redução do comprometimento de órgãos do sistema gênito-

urinário e digestório, afim de diminuir alterações sistêmicas que elevam o risco 

operatório, já que a presença de anomalias, como divertículo, desvio e saculação retal, 

podem comprometer a eficácia da herniorrafia. Essas técnicas podem ser empregadas 

em casos mais complexos quanto a sua localização, dimensão e, naqueles casos 

recidivantes, promovendo grandes benefícios e baixas complicações. Com a redução da 

pressão do diafragma pélvico pelas técnicas descritas, atinge-se a diminuição de 

recidivas, além de redução do diâmetro retal e restauração do formato linear do cólon 

(CORREIA, 2009).  

Segundo D’Assis (2009), o emprego de omentopexia em certos procedimentos se 

mostra eficaz pelas características de reparação significativa, a partir de 

neovascularização, função de barreira física e proteção das estruturas envolvidas. 

Entretanto, tais métodos, frequentemente, estão relacionados à dificuldade 

deexecução, a altas taxas de recorrência e a complicações pós-operatórias. Lesão do 

nervo isquiático ou pudendo, incontinência fecal ou urinária, prolapso retal, deiscência 

de sutura e recidiva da hérnia são possíveis complicações durante o pós-operatório 

(ASSUMPÇÃO; MATERA; STOPIGLIA, 2016). 

 

3. RELATO DE CASO 

Foi atendido um paciente macho da espécie canina, poodle, inteiro de sete anos e 

três meses de idade, 12kg, no Hospital Veterinário da Faculdade Vértice, Matipó – MG. 

O proprietário relatou, durante a anamnese, que o animal apresentou. por volta de três a 

cinco dias atrás, diarreia fétida. Avermifugação, segundo o tutor, estava em dia; porém o 

cão não foi vacinado. Havia também presença de ectoparasita (pulga). O proprietário 

também relatou que o animal apresentava constipação, oligodipsia, anorexia e foi 

atropelado hácinco anos.Já no exame clínico, os valores da frequência respiratória e 

cardíaca estavam normais, tempo de preenchimento de capilar(TPC)<2 segundos, 

mucosas normocoradas. Na inspeção foi notada a presença do aumento de volume em 

região do períneo à esquerda do ânus, resistente a palpação e, a princípio, não 
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redutível. A massa encontrada media próximo a 12cm, e sua consistência era flácida, 

sugestiva de hérnia perineal (FIGURA1).  

 

 

 

 

 

Então, realizou-se exames complementares laboratoriais, como hemograma, 

pesquisa por hemoparasitas, função renal através da dosagem de ureia e creatinina, 

além da função hepática pela mensuração da alanina aminotransferase(ALT), aspartato 

aminotransferase(AST) efosfatase alcalina (FA).Quanto aos exames laboratoriais, não 

foram evidenciadas alterações significativas para a anotação.  

Na realização do diagnóstico por imagem,por meiode exame ultrassonográfico 

abdominal, foram notadas as seguintes alterações: parede vesical medindo 0,32 cm, 

com posicionamento anormal (rotacionada), rins com tamanho adequado e perda de 

definição córtico-medular e, no saco herniário, observou-se presença da próstata 

hiperecogênica e heterogênea.  

O diagnóstico foi confirmado através da associação dos achados da anamnese, 

bem como do exame físico através da palpação externa da tumefação perineal, sendo 

possível observar consistência flácida do conteúdo, com possibilidade de redutibilidade 

para o canal pélvico. A palpação retal foi procedida posteriormente, evidenciando 

discreta saculação retal ipsilateral ao conteúdo herniado. O animal foi submetido ao 

tratamento clínico com o propósito de corrigir a defecação e disquezia, utilizando-se 

enemas periódicos e, só após a normalização desses, encaminhou-se o paciente para o 

tratamento cirúrgico. 

Figura 1: Paciente canino atendido no Hospital Veterinário da Faculdade Vértice com diagnostico de 

hérnia perineal unilateral esquerda. Nota-se aumento de volume em região lateral ao ânus (seta) pelo 

conteúdo herniado. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Para o tratamento cirúrgico desse paciente, foi planejada a realização prévia de 

uma colopexia e cistopexia através de uma celiotomia e, após esses procedimentos,foi 

feita a redução do conteúdo herniado com reconstrução do diafragma pélvico por meio 

da técnica de elevação do músculo obturado interno. 

Antes do procedimento cirúrgico, realizou-se jejum hídrico e alimentar de 

oitohoras. Foi administrado antibiótico profilático com cefalotina 20 mg/kg associado a 

metronidazol 10 mg/kg, pela via endovenosa. 

Após a medicação pré-anestésica com morfina 1% (0,5mg/kg) e acepromazina 

0,2% (0,04mg/kg), ambos pela via intramuscular, realizou-se a tricotomia ampla da 

região do períneo e do abdômen. Foi utilizado para indução o propofol 1% (6mg/kg; pela 

via endovenosa), seguido da entubação orotraqueal emanutenção com isoflurano. Para 

epidural, associou-se lidocaína 2% (0,2ml/kg) e morfina 1% (0,1mg/kg). 

O paciente foi posicionado em decúbito esternal e de forma profilática à 

contaminação fecal, empregou-se ao ânus a sutura tipo “bolsa de fumo” com fio nylon 2-

0, bem como a sondagem uretral com sonda uretral número 6. Realizou-se a antissepsia 

com iodopovidona 10% e álcool 70%. Como método de isolamento do sítio cirúrgico, 

foram fixados ao paciente os panos de campo com auxílio das pinças de Backhaus. 

Realizou-se a orquiectomia (FIGURA2) através de incisão pré-escrotal e com 

exposição da túnica vaginal de ambos os testículos. Promoveu-se hemostasia definitiva 

do cordão espermático com fio inabsorvível calibre 0 na forma de ligaduras (nó de 

cirurgião). A tela subcutânea foi suturada com fio absorvível monofilamentar de calibre 

2-0 em padrão simples contínuo e dermorrafia em padrão evaginante interrompido 

(Wolff). 

Uma vez concluída a etapa relativa à orquiectomia, procedeu-se a celiotomia 

através de incisão retroumbilical. Durante o acesso abdominal, as vísceras presentes na 

região hipogástrica foram tracionadas cranialmente para diminuição da tensão do 

Figura 2: Exposição do cordão espermático para hemostasia definitiva na técnica de orquiectomia aberta. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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conteúdo herniário. No segmento antimesentérico do colón descendente realizou-se 

uma incisão seromuscular e incisão ipsilateral da musculatura abdominal, sendo 

suturado com nylon 2-0 (FIGURA 3). De maneira semelhante, uma incisão seromuscular 

foi realizada no aspecto ventral da vesícula urinária e suturada em defeito proporcional 

na porção muscular da região ventral do abdômen (FIGURA 4).  

Após essas etapas, verificou-se redução importante do conteúdo herniado 

durante inspeção visual da hérnia. A celiorrafia foi realizada com padrão de sutura 

contínua, utilizando fio monofilamentar sintético inabsorvível de calibre 0, realizou-se 

asutura da tela subcutânea e pele de maneira similar à orquiectomia.  

Para correção da hérnia, o animal foi posicionado em decúbito ventral com 

membros estendidos sobre a base da mesae a cabeça inclinada abaixo do períneo, 

facilitando a redução do conteúdo herniário, e sua cauda levemente tracionada em 

sentido cranial (FIGURA 5).  

 

 

Figura 5: Paciente posicionado em decúbito ventral. Cauda tracionada cranialmente. Nota-se aplicação 

de sutura tipo “bolsa de fumo”, para proteção do sítio cirúrgico. Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 3: Fixação do colón descendente à parede 

abdominal (colopexia), através da celiotomia. 

Sutura de adesão da parede (seta). Fonte: 

Arquivo pessoal. 

Figura 4: Adesão da parede vesical à parede 

abdominal (cistopexia), através da celiotomia.  

Sutura de adesão da parede vesical (seta). Fonte: 

Arquivo pessoal. 
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Realizou-se, então,uma primeira incisão cutânea dorsoventral perineal esquerda, de 

forma curvilínea sobre ahérnia desde a base da cauda (1 cm a 2 cm lateral ao ânus), 

estendendo-se sobre a hérnia perineal econtinuando mais 2cm a 3 cm na direção 

ventral. A incisão foi realizada com cautela para não lesionar os conteúdos herniados. 

Essa incisão permitiu a exposição de estruturas importantes, dorsalmente e 

ventralmente (FIGURA 6-A). O designado saco herniário (que na realidade não é um 

verdadeiro saco herniário, uma vezque não é recoberto por peritônio) foi dissecado com 

auxílio de uma tesoura romba curva.Os conteúdosherniados foram identificados, o fluído 

presente removido ea gordura em excesso desbridada. O omentofoi reduzido de volta à 

localização original por manipulação digital direcionada cranialmente.  

 

De forma a manter a hérnia reduzida, utilizou-se “gaze montada” em uma pinça 

de Allis (FIGURA 6-B), seguindo-se à identificação das seguintes estruturas anatômicas: 

os músculos envolvidos, a artéria e veia pudenda interna, o nervo pudendo, as veias 

rectais caudais, o nervo retal caudal e o ligamento sacrotuberal. 

Identificou-se, então,o músculo obturador interno, incisando-o na fáscia e no 

periósteo ao longo do bordo caudal do ísquio e, na origem do músculoobturador interno 

ecom auxílio do elevador deperiósteo, elevou-se o periósteo e o músculo obturador 

interno até encontrar o tendão do músculo. Deslocou-se o músculo obturador interno 

dorsomedialmente, de forma a cobrir o defeito, possibilitando a sua união aos 

músculoscoccígeal, elevador do ânus, esfíncter anal externo e ao ligamento 

sacrotuberal.  

Foramrealizadassuturas simples, separadas com fio de sutura monofilamentoso 

inabsorvível (Nylon 0), começando pela aposiçãocombinada dos músculos elevador do 

Figura 6: A - Incisão dorsoventral perineal esquerda com exposição do conteúdo herniário. Nota-se 

conteúdo herniário omento (seta). B - Redução do conteúdo herniado. C – Herniorrafia do músculo 

obturador interno, através de sutura simples interrompida (seta). Fonte: Arquivo pessoal. 



748 
 

ânus e coccígeal com o esfíncter anal externodorsalmente (FIGURA 6-C). Depois, 

aplicou-se suturas,com as mesmas características citadas anteriormente, entre o 

músculo obturador interno e o esfíncteranal externo medialmente, e entre os músculos 

elevador do ânus e coccígeal lateralmente,incorporando o ligamento sacrotuberal, de 

forma a aumentar a estabilidade da sutura.  

Encerrou-se as suturas apóssuavemente ter aproximado os tecidos eretirou-se as 

gazes quemantiveram a hérnia reduzida. O tecido subcutâneo teve seu espaço reduzido 

através do fio absorvível (Poligalactina 910, 2-0) e a pele suturada com pontos simples, 

separados por fio inabsorvível (Nylon 0).Removeu-se, então, a sutura em bolsa de fumo. 

Após a recuperação anestésica, o paciente foi liberado, sendo 

prescritocefalexinana dose 30mg/kg, a cada 12 horas, durante quatorze dias. Já como 

anti-inflamatório, o meloxican na dose 0,2mg/kg, a cada 24 horas, durante cinco dias; e, 

para analgesia, dipirona por quatro diasna dose 25mg/kg, a cada 8 horas.Ambos foram 

administrados pela via oral. Foi indicado limpeza da ferida a cada 8 horas com 

clorexidina (0,5%), uso do colar elizabetano e repouso até a retirada dos pontos. Como 

manejo alimentar aconselhou-se fornecimento de alimentação pastosa e água à 

vontade. 

A avaliação pós-operatória foi realizada após sete e quatorze dias, retirando-se os 

pontos nesta segunda data. O animal foi acompanhado durante seis meses a cada 

quinze dias, não apresentando nenhuma das alterações vistas inicialmente (FIGURA 7). 

 

4. DISCUSSÂO  

 

 

 

Figura 7: A - Representação do paciente no dia 0 (D0). B – Representação do paciente no dia 7(D7). C – 

Representação do paciente no dia 14(D14). Fonte: Arquivo pessoal. 
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Segundo estudos de Spradaetal.(2017), há prevalência de 84% de casos na 

apresentação unilateral direita, porém, o paciente do presente trabalho, apresentou a 

patologia de forma unilateral esquerda, e se encontrava dentro da faixa etária (sete a 

nove anos) de animais acometidos,conforme descrito por Ribeiro (2010), e rara em 

gatos, segundo Ferreira & Delgado (2003). 

Os sinais clínicos observados no paciente em questão foram constipação, 

oligodipsia, anorexia e aumento de volume em região do períneo, citados também por 

Mortari & Rahal (2005), Dórea; Selmi; Daleck (2002), Leal; Moraes; Souza; Machado 

(2012) e Schmitz; Paiva; Henriques (2016).  

Para a posterior intervenção cirúrgica, o paciente foi, primeiramente, submetido 

ao tratamento clínico com o propósito de corrigir a defecação e disquezia, utilizando-se 

de enemas periódicos e, só após normalização desses, encaminhou-se o paciente para 

o tratamento cirúrgico. Tais recomendações foram descritas no trabalho de Correa 

(2009).  

De acordo com Rego et al. (2016) e Ribeiro (2010) o diagnóstico é de grande 

importância para a adoção dos métodos de tratamento, sendo essencial sua realização 

o quanto antes,afim de evitar agravamento de sinais clínicos. O órgão acometidopode 

indicar o risco em que o animal se encontra e até mesmo evidenciar as alterações 

obtidas nos achados hematológicos, bioquímicos, ultrassonográficos, radiográficos e de 

palpação. Não houve acometimento de nenhum órgão que levasse a alterações 

relevantes nos exames laboratoriais do paciente do presente trabalho. 

A técnica de transposição do músculo obturador interno citada nos estudos de 

Spradaet al.(2017),é utilizada como padrão-ouro para herniorrafia perineal, 

apresentando sucesso superior a 90%, assim como visto nas técnicas de transposição 

de músculo semitendinoso e tela de polipropileno. Os autores ainda sugerem que o 

sucesso está interligado à familiaridade e à segurança do cirurgião em aplicar a técnica 

de sua preferência, motivo que levou à escolha da técnica aplicada neste trabalho. 

Dyce; Sack, Wensing(2010) relatam que o músculo obturador interno contém 

características significativas compatíveis com as necessidades do paciente em questão. 

Podemos citar, assim, o formato em leque, já que há maior facilidade em recobrimento 

da hérnia; localização de vasos importantes (artéria e veia pudendas internas) próximos 

ao músculo, compondo uma melhor vascularização e consequentemente uma 

cicatrização mais eficiente; baixos índices de complicações relacionados a nervos que 
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possam ser fator determinante ao prognóstico do paciente, relatados também por 

Ferreira & Delgado (2003) e Correia (2009). 

Assim como descrito por Dórea; Selmi; Daleck (2002) e Correia (2009), para 

miorrafia e dermorrafia utilizou-se fio inabsorvível monofilamentoso (Nylon), por manter 

maior resistência da sutura até a cicatrização completa. Já para a redução de espaço 

morto, empregou-se a sutura através do fio Poligalactina-910 (Vicryl), que confere boa 

resistência e baixa taxa de contaminação bacteriana, importante por se tratar de uma 

área facilmente contaminada. O padrão de sutura utilizado nas rafias foi a simples 

separada, exceto para redução de espaço morto, no qual se utilizou o padrão de sutura 

intradérmica longitudinal. 

A cistopexia e colopexia foram associadas à técnica de elevação do músculo 

obturador interno, pois, segundo Mortari & Rahal (2005) são maneiras de evitar 

recidivas. A orquiectomia foi realizada afim de diminuir o nível de testosterona circulante 

e volume da próstata, uma vez que a incidência da patologia em cães inteiros seja de 

até 2,7 vezes maior em relação aos castrados, como afirmado por Penaforte Junior; 

Aleixo; Maranhâo; Andrade (2015). 

De acordo com Rego et al. (2016), há casos em que o tempo até o diagnóstico 

definitivo implica diretamente na morfologia do diafragma, podendo ocorrer atrofia 

muscular e consequentemente inviabilizar quaisquer técnicas que necessitem de certa 

higidez muscular. No caso em questão, devido ao rápido diagnóstico e escolha do 

tratamento, foi possível a execução da técnica com êxito, tendo as estruturas 

anatômicas preservadas. 

Como sugerido por Penaforte Junior; Aleixo; Maranhâo; Andrade (2015) e Correia 

(2009), o uso de antibióticoterapia terapêutica se faz necessário com o intuito de reduzir 

as chances de futuras contaminações. A limpeza da ferida foi realizada de forma 

frequente e analgésicos e anti-inflamatórios foram empregados para evitar dor e edema. 

Laxantes emolientes associados a dietas úmidas, ricas em fibras e pobres em gorduras, 

foram prescritas como meio de evitar tenesmo e consequentemente o esforço 

abdominal, por promoverem aumento da frequência de defecação e, então,redução do 

volume fecal. Empregou-se o uso do colar elizabetano e repouso do paciente, evitando o 

contato oral com a ferida e esforço, respectivamente, que pudessem comprometer a 

cicatrização assim como indicado por Moraes et al.(2017). 

Mortari& Rahal (2005) e Correia (2009) citaram como principais complicações 

pós-cirúrgicas: lesão do nervo ciático e pudendo, incontinência fecal, infecção do sítio 
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cirúrgico e deiscência da ferida, colocação de suturas no lúmen ou sacos anais, fístulas, 

claudicações, e até mesmo recorrência da hérnia. Sugere-se que a aplicação das 

técnicas com cautela, seguindo métodos assépticos e bom manejo entre pré e pós-

operatório, foram fatores determinantes que possibilitaram a ausência de complicações.  

O paciente demonstrou evolução de forma positiva ao emprego da técnica e 

manejo aplicados, porém as taxas de sucesso das técnicas de reparo de hérnia perineal 

variam de acordo com os autores citados. Especula-se que fatores podem influenciar 

esses resultados, como o cirurgião e sua capacidade de executar a técnica ou 

reconhecer componentes que afetam adversamente a cirurgia.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A técnica de elevação do músculo obturador interno demonstrou-se eficaz neste 

casopor ter proporcionado bom suprimento sanguíneo, consequentemente melhor 

cicatrização, além de rápido retorno das atividades fisiológicas, livres de quaisquer 

complicações. Trabalhos como este, reforçam a necessidade de individualização de 

cada paciente, bem como o domínio da técnica proposta para obtenção do sucesso no 

pós-operatório. 
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RESUMO 
Em animais, principalmente bovinos, a dor é negligenciada rotineiramente, pelo fato de 
sua identificação e mensuração serem difíceis de serem realizadas, fazendo-se 
necessário a avaliação da dor em bovinos através de escala de comportamento. 
Baseando-se nesta problemática, o presente estudo teve por objetivo identificar 
comportamentos de dor em vacas leiteiras, através da aplicação da Escala de Dor em 
Bovinos. O estudo foi realizado nos municípios de Abre Campo-MG e Matipó-MG, com 
96 animais, onde foi aplicado a escala de dor para bovinos leiteiros que avalia 6 
comportamentos como atenção para o ambiente; posição da cabeça; posição da orelha; 
expressão facial; resposta à abordagem e posição do dorso, cujos escores variam de 0 
a 2, os animais que apresentaram valores iguais ou maiores que quatro foram 
submetidos a exame físico completo. Onze animais pontuaram igual ou acima de 4, 
sendo que somente 3 apresentaram frequência cardíaca acima dos parâmetros de 
referência. Dois animais apresentaram movimentos ruminais diminuídos. Quatro animais 
apresentaram afecções no sistema tegumentar e 2 animais no sistema mamário. Dos 
animais que apresentaram temperatura retal elevada no exame físico, 1 apresentava 
secreção vulvar e o outro estava se recuperando após uma retenção placentária. Para a 
frequência respiratória todos os animais submetidos ao exame clínico apresentaram 
resultados acima dos limites de referência. Em relação à temperatura retal, 7 animais 
apresentaram valores acima do esperado. Os resultados obtidos sugeriram quea escala 
de dor utilizada se mostrou eficaz em detectar alterações comportamentais relacionadas 
à dor e diminuição do bem-estar em rebanhos de vacas leiteiras. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar; bovinos; bovinocultura leiteira. 
LINHA DE PESQUISA: Clínica e cirurgia animais, estudo clínico-cirúrgico e de métodos 
terapêuticos e de diagnóstico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil possui um dos maiores rebanhos leiteiros do mundo apresentando 40 

milhões de cabeças com uma produção de 35,2 mil toneladas no ano de 2017, 

colocando-o na sexta posição do ranking mundial de produção (FAO, 2018).   

Vacas leiteiras necessitam estarem sempre em situação de bem-estar, pois se 

tornam mais produtivas (PETERS et al, 2010). Os animais de produção, em especial os 

ruminantes, apresentam comportamento relativamente tranquilo, sendo que na maioria 

das vezes podem não demonstrar sinais de dor e estresse tornando a avaliação visual 

de difícil identificação, sendo notadas somente quando os quadros clínicos se agravam 

(NOBREGA NETO, 2008). 

Por muito tempo a dor foi negligenciada, tanto em animais quanto em seres 

humanos. O estado da dor é definido como uma experiência sensorial e emocional 
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repulsiva que informa ao paciente sobre uma lesão ou ameaça à integridade dos 

tecidos. O comportamento e a fisiologia do animal são alterados com intuito de reduzir 

ou evitar qualquer tipo de dano tecidual, diminuir recorrência e propiciar a recuperação 

(NOBREGA NETO, 2008). 

Uma das formas de avaliação dos níveis da dor em bovinos é através de 

alterações comportamentais e fisiológicas. A demonstração de sinais clínicos 

característicos de dor, depende de fatores como raça, ambiente, indivíduo e influência 

de medicamentos (MELO JÚNIOR, MATOS JUNIOR, WILGES & FRANCO, 2012), onde 

podem ser observadas diminuição da resposta do animal no ambiente em que se habita, 

ou ainda o aumento da ansiedade desses animais podem aumentar a percepção da dor. 

Outra forma de ser feita avaliação da dor é através de escalas, que tem como 

objetivo avaliar a intensidade da dor em situações que envolvam dor somática e visceral 

(MELO JÚNIOR, MATOS JUNIOR, WILGES & FRANCO, 2012).  

Diante do impacto causado pela dor no bem-estar animal e consequentemente na 

produtividade de vacas leiteiras, este trabalho tem por objetivo identificar 

comportamentos de dor nestes animais, através da aplicação da Escala de Dor em 

Bovinos adaptada de acordo com GLEERUP, ANDERSEN, MUNKSGAARD & 

FORKMAN, 2015. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1  BOVINOCULTURA LEITEIRA 

Produzido em todo o mundo o leite é fundamental na dieta humana, sendo este 

um dos seis produtos mais importantes da agropecuária brasileira (JUNG & MATTE 

JÚNIOR, 2016). Representando 24% do valor bruto de produção (VBP) gerado pela 

pecuária, ficando atrás somente da carne bovina (ZOCCAL, 2017).  

Cerca de 150 milhões de famílias espalhadas por todas as partes do mundo 

encontram-se diretamente ligados à produção de leite, na grande parte dos países em 

desenvolvimento o leite é produzido pelos pequenos produtores e é esse produto que 

contribui para a composição da nutrição e renda econômica pelo fato de apresentar 

retornos na maioria das vezes rápidos para os pequenos produtores (FAO,2018).   

 A bovinocultura leiteira é economicamente importante nos estados 

brasileiros, sendo renda para muitas famílias de pequenos agricultores. Os avanços 

contribuem para o aumento na produção de leite, porém estão tornando os animais mais 

vulneráveis às doenças (SCHMITT et al, 2016).  
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De todo o leite produzido no país 47% vem de pequenos produtores e para cerca 

1,2 milhões de produtores a renda adquirida com esse produto forma o salário mensal, o 

setor leiteiro é a atividade que mais gera empregos para os brasileiros conta com cerca 

de 4 milhões de pessoas trabalhando nas várias áreas desse sistema de produção 

(ZOCCAL, 2017).   

A produção leiteira do país no ano de 2017 foi de 30,1 milhões de litros de leite, 

sendo deste 8,8 milhões de litros produzidos no estado de Minas Gerais (IBGE, 2017). 

No Brasil, as vacas leiteiras tem de modo geral pastos disponíveis para seu acesso o 

que favorece seu bem-estar e consequentemente sua produção (BOND, ALMEIDA, 

OSTRENSK & MOLENTO, 2012). 

A atividade leiteira vem crescendo muito nos últimos anos e por todas as partes 

do país há produtores que buscam se especializar e fazem uso de raças puras bem 

como de seus cruzamentos, visando o crescimento da produção por animal. Neste 

contexto, há registros de vacas Holandesas e Girolandas com produção acima de 100 

litros/dia, Jersey aproximadamente 70 litros/dia e as da raça Gir com 60 litros/dia 

(ZOCCAL, 2017).    

 

2.2  BEM ESTAR ANIMAL 

De maneira histórica o bem-estar dos animais de produção foi ocultado devido à 

busca pela melhoria dos índices zootécnicos. Na década de 60 a União Europeia 

passou a reconhecer sistemas de produção animal de forma humanitária, sendo que os 

produtos oriundos de sistema de criação com alto grau de bem estar apresentam 

valores associados de ordem econômica e ética que atendam a exigência específica de 

mercado (AMARAL & TREVISAN, 2017).   

Segundo PINHEIRO & BRITO (2009), o bem estar animal é o estado de harmonia 

entre o animal e seu ambiente, que promove condições físicas e fisiológicas ótimas e 

alta qualidade de vida do animal. 

O bem estar é um dos principais quesitos de interesse na produção animal, sendo 

necessário que estes se encontrem livres de fome e sede; desconforto; dor, lesões e 

doenças; que não sejam impedidos de expressar o comportamento normal da espécie 

não apresentando medo e estresse. O comportamento expressado pelos animais é um 

importante instrumento para obter uma boa avaliação do bem estar animal, sendo 

necessário o conhecimento de suas atividades comportamentais (SILVA & BORGES, 

c2015).  
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Muitos pesquisadores consideram que os bovinos são máquinas de produção, 

objeto para trabalho que não se alteram com o comportamento humano e o bem estar 

não é considerado somente como sentimentalismo e sim como um fator econômico que 

deve ser agregado a empresa rural. A implantação de boas práticas de manejo 

associadas com boas instalações, são vitais para melhorar as condições de trabalho 

aumentando a produção e diminuindo as perdas (CLIMENI,MONTEIRO, SAMARONI & 

PICCINN, 2008).  

Os bovinos são animais dependentes de rotina sendo necessário respeitar os 

horários de descanso e alimentação garantindo o bem estar e melhorando a qualidade 

do leite. O Médico Veterinário tem papel decisivo nesse aspecto instruindo e treinando 

os ordenhadores para um manejo correto, minimizando assim o estresse ao qual os 

animais estarão submetidos quando as medidas necessárias não são realizadas 

(SIGNORI et al, 2015).   

Com o passar dos anos, o Brasil vem crescendo em relação a produção de leite, 

exigindo-se melhorias na forma de produção como o manejo para propiciar no aumento 

da produtividade, observando o comportamento e bem-estar dos animais (ZANIN, 

BICHEL & MANGILLI, 2016).  

Saber identificar o comportamento dos animais é de extrema importância no 

sistema de criação. As análises dos parâmetros fisiológicos e comportamentais 

estabelecem o diagnóstico de bem-estar quando estão associados a produção, 

sanidade, manejo e nutrição, sendo ferramentas indispensáveis (MARTINS & PIERUZZI, 

2011). 

O diagnóstico de bem estar propicia selecionar pontos críticos dos sistemas de 

produção na bovinocultura leiteira, como restrições comportamentais que são 

decorrentes de animais confinados e prevalência de doenças no rebanho (SILVA & 

BORGES, c2015). 

 

2.3 PRINCIPAIS AFECÇÕES QUE ACOMETEM O REBANHO LEITEIRO 

Alguns dos problemas que limitam a produção leiteira estão relacionados a 

doenças causadas por diferentes patógenos, quando estes entram em contato direto 

com animal imunossuprimido, provocam diversas afecções dentre elas a mastite, 

pododermatite e as afecções reprodutivas as quais incidem com maior frequência nos 

rebanhos, ocasionando danos à produção leiteira e consequentemente a economia 

(DANTAS, SILVA & NEGRÃO, 2010).  
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As perdas provocadas pelas afecções podais em vacas atingem cerca de 15% da 

produção em países desenvolvidos e 30 a 40% nos países em desenvolvimento, no 

Brasil a ocorrência das afecções tem maior frequência em bovinos que são criados em 

sistemas confinados e semiconfinados (POZZATTI et al, 2009).  

As afecções do aparelho locomotor compõem importantes causas de descarte em 

rebanhos leiteiros. Em bovinos as lesões de dígitos associada às claudicações geram 

perdas na produção leiteira, comprometendo assim a lactação. Essas enfermidades 

acarretam em uma queda da eficiência reprodutiva, aumentam a incidência de mastites 

e perda de valor genético por acometer na maioria das vezes animais com alto valor 

zootécnico, resultando em descarte ou morte dos animais (SOUZA, TULIO & GAI, 

2015).  

Dermatite interdigital, pododermatite necrosante, flegmão interdigital, 

pododermatite interdigital, dermatite digital, laminite, úlcera de sola, erosões, fissuras e 

deformações caracterizam uma das principais enfermidades podais capazes de 

acometer os bovinos. Elas podem apresentar fatores envolvidos em sua etiologia como 

predisposições genéticas, piso dos currais e sala de ordenha, pastagens, manejo, clima, 

nutrição e agentes bacterianos (SILVA et al, 2001).  

Outra patologia que se destaca na bovinocultura de leite é a mastite que é 

caracterizada pela inflamação da glândula mamária apresentando alterações 

patológicas no tecido glandular e modificações no leite como alterações na coloração, 

surgimento de coágulos e grande número de leucócitos. Essa afecção também gera 

grandes prejuízos econômicos, levando ao descarte do leite, queda na produção leiteira, 

gastos com tratamento, e possível descarte do animal (PERES NETO & ZAPPA, 2011).  

A mastite se apresenta de duas formas, fase clínica e subclínica, na sua forma 

clínica os sinais são evidentes, como edema, aumento de temperatura, endurecimento, 

dor na glândula mamária, grumos, pus ou qualquer alteração das características do leite, 

na sua forma subclínica não são observadas alterações macroscópicas, mas são 

observadas as alterações na composição do leite, os sinais visíveis não são 

identificáveis sendo necessária a avaliação através de testes como o California mastites 

test (CMT) e Contagem de células somáticas (CCS), aos quais são essenciais para o 

diagnóstico da afecção (BENEDETTE  et al, 2008).  

Os problemas reprodutivos que geram grandes perdas econômicas são as 

infecções uterinas, que provocam aumento no intervalo de parto, aumento do número de 

serviços por concepção, taxa de descartes e diminuição na produção de leite. Como 



759 
 

resultado desses processos manifesta-se o engrossamento da parede uterina podendo 

ser diagnosticado por meio de palpação retal ou exame com espéculo vaginal. Cerca de 

30% dos problemas ocasionados pelas infecções uterinas são as retenções de placenta, 

38% é o aborto, 29% metrites e cerca de 30% endometrites, ocasionando dor e 

desconforto aos animais acometidos (ANDRADE, SILVA, SILVEIRA & TEIXEIRA, 2005). 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA DOR EM BOVINOS 

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Dor, a dor é definida por uma 

experiência sensitiva e emocional desagradável à lesão tecidual real ou potencial, sendo 

esta capaz de interferir na homeostase promovendo alterações adaptativas 

autonômicas, endócrinas e comportamentais (GUIRRIO, PEROTTA & VALADÃO, 2010). 

Pelo fato de a dor ser uma experiência subjetiva, sua mensuração baseia-se em critérios 

complexos, contudo faz-se necessário o desenvolvimento e normatização de métodos 

eficazes de avaliação dos níveis de dor (VAN LON, BACK, HELLEBREKERS & 

WEEREN, 2010). 

Na medicina veterinária, a vivência e manifestação dos sinais de dor estão 

intimamente relacionadas com o indivíduo, ambiente que se encontra inserido, 

influências medicamentosas, espécie e raça, idade, sexo. Através da observação de 

alterações comportamentais e fisiológicas fez-se possível a construção de escalas que 

classifiquem a intensidade da dor tanto somática quanto visceral (VAN LON, BACK, 

HELLEBREKERS & WEEREN,2010). As escalas são capazes de avaliar a dor através 

dos sinais vitais que podem ser aferidos periodicamente até uma resposta 

neuroendócrina (PRICHETT et al, 2003). 

Para os ruminantes a mensuração da dor pode ser obtida através da avaliação de 

comportamentos de luta, fuga ou diminuição de resposta do animal ao ambiente ao qual 

está inserido a ansiedade, tem a capacidade de atingir o nível de percepção da dor e o 

melhor protocolo de tratamento desta, sendo os animais mais afetados por essa 

alteração aqueles que mantem pouco contato com humanos, isolados em ambientes 

estranhos. Os animais acometidos pela dor seja ela advinda de qualquer etiologia, não 

manifestam somente alterações comportamentais, mas também alterações 

cardiorrespiratórias e neuroendócrinas capazes de interferir nas funções metabólicas, 

termorreguladoras e imunológicas (MELO JÚNIOR, MATTOS JUNIOR, WILGES & 

FRANCO, 2012). 
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GLEERUP, ANDERSEN, MUNKSGAARD & FORKMAN(2015), salientam que a 

análise da dor através da avaliação de parâmetros fisiológicos não apresenta resultados 

fidedignos tornando-se inutilizável pelo fato de os animais serem sensíveis ao estresse e 

estes serem afetados. No entanto, a avaliação da dor em decorrência das alterações de 

comportamento vem crescendo a cada dia, sendo aplicada na avaliação de bovinos.  

Embora estes animais não apresentarem sinais de dor de fácil detecção, podem 

demonstrar mudanças em sua aparência, marcha, postura, apetite, peso, vivência em 

grupo e no ambiente, além de alteração na locomoção e vocalização (OLIVEIRA, 2014). 

 

 2.4 ESCALA DE DOR  

 As vacas não apresentam características anatômicas e fisiológicas que 

indiquem que estas são menos sensíveis a dor que os outros mamíferos. Poucos são os 

profissionais que efetuam tratamentos apropriados para atenuação da dor nesta espécie 

devido à inabilidade de diagnosticar a dor em bovinos (GLEERUP, 2017). 

Neste contexto, a identificação de animais que possam apresentar risco de 

doenças em um rebanho, permite a diminuição da ocorrência de enfermidades as quais 

prejudicam a produção (BOND, ALMEIDA, OSTRENSK & MOLENTO, 2012).  

Com esse intuito a Escala de Dor em Bovinos foi criada para agilizar e facilitar a 

identificação de quadros de dor de maneira precoce. Seu uso pode ser tanto para os 

Médicos Veterinários como para os próprios produtores e deve ser utilizada diariamente 

na rotina da atividade de produção leiteira (GLEERUP, ANDERSEN, MUNKSGAARD & 

FORKMAN, 2015).  

As escalas de dor facilitam a identificação de sinais de dor bem sutis, pois estes 

na maioria das vezes são deixados de lado e passam despercebidos até que os sinais 

se agravam (GLEERUP, 2017). 

Com o objetivo de orientar o avaliador na identificação da dor, GLEERUP 

(2017) sugere a utilização de escala de dor na qual são avaliados sete comportamentos 

que incluem atenção para o ambiente; posição da cabeça; posição da orelha; expressão 

facial; resposta à abordagem; posição posterior e claudicação. Estes parâmetros 

recebem escores de 0 a 2, sendo o escore total máximo de 14 pontos. No entanto, 

animais que recebem pontuação acima de 35% do total, devem ser avaliados por uma 

profissional habilitado, pois já apresentam sinais de dor (GLEERUP, 2017). 

 

3. METODOLOGIA 
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 O trabalho foi realizado em uma propriedade localizada no Município de Abre 

Campo - MG e outra no Município de Matipó - MG entre Fevereiro e Abril de 2019. 

Participaram do estudo 96 animais, sendo que destes, 89 encontravam-se em lactação, 

5 no período de préparto e 2 secas. Os animais eram mestiços girolando e jersolando 

criadas em um sistema semi-intensivo. 

Os animais foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão: vacas lactantes com no mínimo duas semanas no pós-parto, animais no 

período de préparto e vacas secas. 

O comportamento dos animais foi avaliado baseando-se na Escala de Dor em 

Bovinos adaptada proposta porGLEERUP, ANDERSEN, MUNKSGAARD & FORKMAN 

(2015) (ANEXO 1). Esta escala descreve os seguintes parâmetros: atenção para o 

entorno; posição da cabeça; posição da orelha; expressão facial; resposta à abordagem; 

posição do dorso. Os animais foram inspecionados por dois avaliadores que não tinham 

contato prévio com os animais e não tinham conhecimento do histórico clínico dos 

mesmos. Os comportamentos foram pontuados em um escore de 0 a 2 e os resultados 

foram anotados em tabelas impressas (ANEXO 2).  

O animal que recebeu uma pontuação de no mínimo 35% do total da escalafoi 

avaliado por um Médico Veterinário e passou por um exame físico completo, visando 

identificar se realmente existia dor e qual sua possível etiologia. No exame físico foram 

observados a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal e 

movimentos ruminais e presença ou ausência de afecções podais, secreções vaginais e 

lesões dermatológicas. A frequência cardíaca (FC) foi mensurada com o uso de 

estetoscópio posicionado entre o terceiro e quinto espaço intercostal, sendo aferido em 

batimentos por minuto (bpm). A frequência respiratória (FR) foi avaliada pela contagem 

dos movimentos torácicos, sendo aferidos os movimentos por minuto (mpm). A 

temperatura retal (TR) foi avaliada com termômetro de mercúrio, posicionado no reto 

dos animais, sendo anotada em ºC. Os movimentos ruminantes foram contabilizados 

através da auscultação dos sons no flanco esquerdo durante 5 minutos (FEITOSA, 

2014). Os demais parâmetros foram avaliados através da inspeção do animal. 

Posteriormente ao exame físico dos animais, as alterações apresentadas foram 

classificadas de acordo com o sistema acometido, como sistema locomotor, sistema 

circulatório, gastrointestinal, respiratório, geniturinário; tegumento, úbere; casco, além de 

sinais de cetose. 
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 Foi realizada a estatística descritiva com as medianas dos escores atribuídos 

para cada comportamento, bem como, do escore total, em associação com o sistema 

acometido. Também foi realizada a média dos parâmetros fisiológico após a avaliação 

clínica. 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Os resultados dos parâmetros fisiológicos e dos escores de dor dos animais 

que apresentaram escores maior ou igual a 4, estão apresentados na Tabela 1 e Tabela 

2, respectivamente. 

. 

Tabela 1: Frequência cardíaca e respiratória, movimentos ruminais, temperatura retal dos animais que 
apresentaram escore de dor igual ou maior que 4 e foram submetidos ao exame físico. 

Animal Frequência 

Cardíaca (FC) 

Frequência 

Respiratória 

(FR) 

Movimentos 

Ruminantes 

(MR/5 min) 

Temperatura 

Retal (TR) 

1 80 48 8 40.13 

2 72 72 7 40.19 

3 68 60 8 39.06 

4 92 70 8 39.97 

5 88 44 6 39.27 

6 70 52 7 40.11 

7 68 60 6 39.19 

8 80 60 10 39.70 

9 80 96 12 40.50 

10 108 56 8 39.40 

11 68 80 10 39.70 

Média 79 ± 13 63 ±15 8 ± 1 39.70 ±0,4 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 
 
 
Tabela 2: Mediana dos comportamentos de dor, escore de dor total e sistema acometido dos animais que 
apresentaram escore de dor igual ou maior que 4 e foram submetidos ao exame físico. 

Animal Entorno Cabeça Orelha Face Abordagem Dorso Escore 

de Dor 

Sistema 

Acometido 

1 0 2 2 1 1 2 8 Tegumento 

2 0 2 2 2 0 2 8 Úbere 

3 1 2 2 1 2 0 8 Tegumento 
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4 1 0 1 1 0 2 5 Geniturinário 

5 1 0 1 1 2 0 5 Geniturinário 

6 1 2 0 1 0 0 4 Tegumento 

7 1 1 2 1 2 0 7 Tegumento 

8 0 1 2 1 1 2 7 Sem 

alteração 

9 0 2 1 0 2 0 5 Úbere 

10 0 1 1 0 2 2 6 Sem 

alteração 

11 1 1 1 1 2 0 6 Sem 

alteração 

Mediana 1 1 1 1 2 0 6  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De um total de 96 animais avaliados 11 (11,45%) apresentaram escores maior 

ou igual a 4, sendo submetidos ao exame físico geral. Segundo FEITOSA (2014) 

bovinos adultos apresentam frequência cardíaca (FC) de 60-80 batimentos por minuto 

(bpm), frequência respiratória (FR) de 10-30 movimentos por minuto (mpm), apresentam 

de 7-12 movimentos ruminais (MR) a cada 5 minutos, e temperatura retal (TR) pode 

variar de 38º-39,5º C.  

 Dos 11 animais avaliados somente 3 (0,33%) apresentaram FC acima dos 

parâmetros de referência, e 8 (0,88%) animais restantes mantiveram-se dentro dos 

padrões de normalidade. Segundo STOJKOV, VON KEYSERLINGK,MARCHANT-

FORDE&WEARY(2015) a oscilação da frequência cardíaca é considerada uma forma 

não invasiva e bem estipulada para a detecção da dor. Neste estudo o indivíduo que 

apresentou maior FC (108 bpm), dentre os animais que passaram por exame físico, não 

apresentou nenhuma associação com o acometimento de sistemas e nem estresse 

calórico (Tabela 2). Mesmo apresentando FR elevada (56 mpm) ele não apresentou 

temperatura retal fora dos padrões de referência (39.40ºC). No entanto não é possível 

afirmar que este animal não apresentava nenhum comprometimento, pois não foram 

realizados mais exames, como por exemplo, hemograma e bioquímicos, afim de 

confirmar a suspeita. 

 Dois animais (0,22%) apresentaram movimentos ruminais diminuídos (6 

MR/5min), sendo que um apresentava escore de dor 5 e o outro escore 7. AMARAL e 

seus colaboradores (2018) e SYLVESTERERet al, (2004) relataram que animais 

submetidos a descorna, apresentam alterações comportamentais e de ruminação, sendo 
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estes parâmetros sugestivos de dor. No entanto, esta associação da dor e diminuição 

dos movimentos ruminantes, nem sempre está presente, visto que no presente estudo, 

outro indivíduo apresentou movimentos ruminais no limite dos padrões de referência (12 

MR/5 min) apresentando escore de dor 7. Esta diferença de resultados pode ser 

explicada pela diferença de metodologia entre os trabalhos, visto que no presente 

estudo, não foram realizados procedimentos cirúrgicos. 

No exame físico foi avaliado o acometimento dos sistemas, sendo que 4 animais 

(0,44%) apresentaram problemas no sistema tegumentar como presença de 

ectoparasitas, alopecia e presença de outras lesões como pápulas, crostas e eritema, 

porém o que mais se destacava era a presença de papilomatose.  

MONTEIRO e seus colaboradores (2008) evidenciaram em sua pesquisa que a 

papilomatose bovina classifica-se por uma doença tumoral benigna de etiologia viral que 

geram alterações na pele e mucosa, levando ao aparecimento de lesões proliferativas. 

Segundo TORRES, SILVA & DIAS (2007) os papilomas estão localizados com maior 

frequência ao redor dos olhos, cabeça, cara, tetos e pescoço apresentando aparência 

repugnante, em quadros mais graves ocasiona grande incômodos nos animais, levando 

ao estresse e consequente queda na produção de leite, o que pode ser observado no 

presente estudo, visto que todos os animais que apresentavam acometimento do 

sistema tegumentar evidenciaram FC dentro dos limites, FR elevada e TR elevada. 

 Dentre os ectoparasitas encontrados os carrapatos, bernes e moscas do chifre 

apresentaram-se maior incidência. Estes parasitas provocam um desconforto no animal, 

que se tornam irritados e incomodados comprometendo tanto sua alimentação quanto 

descanso, levando o animal a um estado de estresse exacerbado prejudicando sua 

produção. Além disso, as lesões decorrentes da picada dos ectoparasitas provocam 

prurido intenso e inflamação do local (AZEVÊDO, ALVES & SALES, 2008). 

 CORTINAS & JONES (2006) descrevem que dentre as várias espécies de 

ectoparasitas existentes, somente alguns parasitam animais, sendo que a picada desses 

parasitas em geral é bastante dolorosa, provocando muita dor e irritação no local além 

de danos físicos no couro, redução da performance, disseminação de doenças além de 

um alto prejuízo econômico quando não controlados adequadamente, sendo necessário 

a utilização de medidas preventivas.  

Neste trabalho,foi observado que de 2 animais (0,22%) apresentaram 

acometimento do sistema mamário, sendo que um deles estava apresentando sinais 

sugestivos de mastite, como presença de grumos no leite, além de FC de 80 bpm, FR 
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de 96 mpm e TR de 40.5ºC. Outro animal apresentou temperatura retal elevada em 

torno de 40,19ºC, FC de 72 bpm, FR de 72 mpm, evoluindo para um quadro clínico de 

mastite 6 dias após o estudo.  

Este resultado demonstra que a avaliação de escores de dor pode ser utilizada 

para prever sinais de algumas doenças antes que o animal apresente sinais 

características da afecção, como no caso de animais com mastite. TOZZETTI, NETO 

BATAIER& ALMEIDA (2008) relatam que a mastite é considerada uma das doenças 

mais comuns que afetam o rebanho leiteiro gerando grandes prejuízos econômicos. 

PERES NETO & ZAPPA (2011), apresentam a mastite como uma inflamação da 

glândula mamária capaz de apresentar sinais como: edema, aumento de temperatura, 

endurecimento, dor na glândula mamária, grumos, pus ou alterações físico químicas no 

leite, no entanto em sua forma subclínica os animais não apresentam alterações 

macroscópicas na glândula ocorrendo somente mudanças na composição do leite, 

sendo necessário não só a preocupação com a capacidade de produção do animal 

afetada, como também com o estado de dor e bem estar do mesmo.  

Dos animais que apresentaram temperatura retal elevada, dois (0,22%) 

apresentaram sinais clínicos de acometimento do sistema geniturinário, sendo que um 

animal apresentou secreção vulvar purulenta e fétida e o outro estava se recuperando 

de um quadro de retenção placentária, mas não apresentava secreção vulvar. A 

retenção de placenta é considerada um problema importante no rebanho leiteiro, onde 

cerca de 8 a 30% dos partos normais apresentam desenvolvimento de retenção. A 

ocorrência eleva-se quando observamos interferências ou distúrbios no mecanismo 

normal da gestação (LINZMEIER & AVANZA, 2009). 

Além disso, o animal acometido pode apresentar uma série de sinais clínicos, 

que inclui a ausência da expulsão das membranas fetais, putrefação das membranas 

uterinas, secreção vulvar cinzenta ou amarelada e fétida, seguida por metrite séptica. No 

início não observa sofrimento do animal e em decorrência do agravamento do quadro o 

animal começa a apresentar anorexia, queda na produção de leite ou até mesmo a 

ausência de produção, hipertermia, se o quadro clínico permanecer por mais de 10 dias 

pode-se observar atonia uterina, possível redução de apetite e aumento da 

predisposição a infecções uterinas consequentemente resultando em um maior intervalo 

de parto-concepção (PELEGRINO, ANDRADE&CARNEIRO, 2008).  

 STOJKOV e seus colaboradores (2015) evidenciaram em seu trabalho que 

processos inflamatórios relacionados àmetrites em vacas leiteiras são dolorosos, 
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podendo então promover alterações comportamentais, como observado no presente 

estudo. Somado a isso, estes autores afirmam ainda que outro parâmetro fisiológico que 

sugere dor nesses casos é o aumento da frequência cardíaca, corroborando com os 

resultados deste trabalho, visto que os animais que apresentavam acometimento do 

sistema geniturinário apresentaram ainda frequência cardíaca elevada.  

 Com relação a FR, todos os animais submetidos ao exame clínico 

apresentaram resultados acima dos limites de referência e em relação a temperatura 

retal 7 animais (0,77%) apresentaram valores acima do esperado. Além disso, observou-

se ainda que 2 animais (0,22%) apresentavam tanto a temperatura retal elevada 

(39.70ºC) quanto a frequência respiratória (60 mpm e 80 mpm, respectivamente). A 

hipertermia não indica necessariamente a febre ou algum estado patológico (FEITOSA, 

2014) e como este sinal não foi associado a nenhuma enfermidade, foi sugerido à 

ocorrência de estresse térmico.  

 Nos casos de elevação da temperatura corporal, CRUZ, ANGRIMANI, RUI& 

SILVA (2011) e VIANA, MEDEIROS & SOUZA (2013), relatam que a vasodilatação é o 

primeiro mecanismo acionado para a perda de calor, porém quando não suficiente o 

organismo faz uso de outros meios de controle como sudorese e respiração, sendo um 

sinal visível a FR elevada, e o aumento da FR irá depender da duração e intensidade 

em que esses animais estão sendo expostos ao calor. Quando os mecanismos de 

termólise desses animais não são mais eficientes, o calor metabólico somado ao calor 

proveniente do ambiente torna-se maior que o calor disseminado para o ambiente, 

ocorrendo assim o aumento da temperatura retal.  

 Assim como CRUZ, ANGRIMANI, RUI& SILVA(2011), PORCIONATO, 

FERNANDES,NETTO& SANTOS(2009), também evidenciaram em sua pesquisa que os 

animais expostos ao estresse calórico entram em quadro de hipertermia e aumentam a 

sua frequência respiratória. No entanto, MORAIS e seus colaboradores (2008) 

descrevem a sudorese como responsável por 85% da eliminação de calor corpóreo e a 

evaporação respiratória responsável pelos 15% restante da eliminação, além de 

evidenciarem que existem alterações nas secreções de hormônios fundamentais para a 

lactação, alterando o complexo endócrino responsável pela produção do leite, o que 

pode ocasionar a queda de produção nesses animais. No entanto, não foi observado no 

presente estudo, sudorese ou redução da produtividade leiteira. 

 A suspeita de estresse térmico nos animais deste estudo que apresentaram 

frequência respiratória de 60 mpm e 80 mpm relacionada a uma temperatura retal 



767 
 

elevada, também foi observado no trabalho de CATTELAN & VALE (2013) que 

demonstram que animais que apresentam frequência respiratória de até 60 mpm 

enquadram-se no limite, sendo que valores superiores ou iguais a este refletem estresse 

térmico. Neste contexto, pode- se observar que fatores ambientais, como o aumento da 

temperatura ambiental, podem interferir na avaliação da dor dos animais por afetarem o 

comportamento, não estando relacionado àdor mas a fatores que afetam o bem estar 

destes animais, o que também pode afetar na produção. 

 TAFFAREL (2013) relatou em seu estudo que a forma mais apurada para 

identificar a dor em um indivíduo é o que os mesmos descrevem sobre suas sensações, 

no entanto, esse tipo de identificação não pode ser utilizado em Medicina Veterinária.  

Por este motivo, o uso de escalas de dor comportamentais vem crescendo cada vez 

mais na Medicina Veterinária, sendo amplamente utilizadas em equinos (TAFFAREL, 

2013), baseando-se em alterações na posição da cabeça, de orelha, resposta a 

abordagem, postura sendo parâmetros também avaliados no presente estudo e por 

Amaral et al, (2018) em bovinos submetidos à descorna. 

            Vale ressaltar que a deficiência de critérios diretos para avaliar o grau de dor em 

animais, dificulta todo o processo de diagnóstico da mesma e cada animal vive e 

demonstra sua dor de forma bem específica, por isso a avaliação de comportamentos 

que são sugestivos de dor vem sendo utilizada cada vez mais (COUTINHO, 2012), no 

entanto, um animal que não pontuou altos escores de dor, não necessariamente não a 

apresenta, enquanto que um animal que obteve altos escores pode não apresentar dor. 

 Além disso, outro ponto importante é o fato de que a avaliação da dor animal 

seja subjetiva, a que depende também de seus observadores. Por este motivo, resultado 

diferente poderia ser encontrado com outros avaliadores, além de reafirmar a 

necessidade de escalas mais objetivas, para diminuir a variabilidade individual (POHL et 

al, 2010). 

 

5. CONCLUSÃO 

 Aescala de dor utilizada no presente estudo é de fácil aplicação e compreensão 

e se mostrou eficaz em detectar alterações comportamentais relacionadas à dor, ao 

manejo e outros fatores que podem interferir no bem estar em rebanhos de vacas 

leiteiras. 
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ANEXO 1: Escala de Dor em Bovinos (GLEERUP et al, 2015). 
 
Tabela 1: Escala de Dor em Bovinos adaptada, incluindo os comportamentos específicos de dor. 

Escore 0 1 2 

Atenção ao 

Entorno 

A vaca está ativa, 

comendo, ruminando e 

fazendo autolimpeza, 

atenciosa e curiosa. 

A vaca não está ativa 

evita contato visual e 

pode se afastar do 

observador. 

 

 

Posição da 

Cabeça 

 

Acima do nível da 

cernelha além disso a 

vaca está ativa, 

comendo, ruminando é 

curiosa. 

 

Nível da cernelha e a 

vaca não está ativa, 

não come, não 

rumina e não se 

limpa ou está 

dormindo 

 

 

 

Abaixo do nível da cernelha e a 

vaca não está ativa, não come, 

não rumina, não se limpa ou está 

dormindo pode deitar-se e 

levantar rapidamente. 

Posição da 

Orelha 

Ambas orelhas para 

frente ou uma para 

frente e outra para trás. 

Orelhas para trás ou 

uma para frente ou 

ambas movendo em 

sentido diferente. 

Orelhas de cordeiro, com a pina 

voltada para baixo. 

Expressão 

Facial 

Olhar atento e neutro a 

vaca está focada em 

uma tarefa. 

Expressão tensa, 

aparência 

preocupada, sulcos 

acima dos olhos e 

franzidos acima das 

narinas.   

 

http://www.baldebranco.com.br/forca-agro-e-leite-no-brasil/
http://www.baldebranco.com.br/forca-agro-e-leite-no-brasil/
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Resposta a 

Abordagem 

Olha para o 

observador, está 

comcabeça erguida, 

orelhas para frente ou 

ocupada com alguma 

atividade. 

Olha para o 

observador, as 

orelhas não estão 

para frente e sai 

quando é abordada.   

Pode não olhar para o 

observador, está de cabeça 

baixa. 

Posição do 

Dorso  

Normal  Ligeiramente 

arqueado   

Arqueado para trás 

 Fonte: Elaborado pelos autores.  

 
ANEXO 2: Ficha de exame físico. 
 
Animal:                                    Data:                                  Cidade: 

Frequência 

Cardíaca  

Frequência 

Respiratória 

Movimentos 

Ruminantes 

Temperatura 

Retal 

Escore 

de Dor 

Sistema 

Acometido 

      

Outras observações: 
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UTILIZAÇÃO DO EXTRATO DE FOLHAS DA Gallesia intergrifolia NO CONTROLE 
DO Rhipicephalus microplus 

 

Acadêmicos: Gabriela Luiza dos Santos e Rogéria Gomes Magalhãe  

Orientador: Prof. D. Sc. Rogério Oliva Carvalho 

RESUMO 

O Brasil é o maior produtor de rebanho bovino do mundo, por ser um país de clima 
tropical favorece o desenvolvimento de carrapatos, gerando grandes perdas econômicas 
na pecuária todos os anos, acarretando em perda do ganho de peso e baixa produção 
de leite, danos no couro, além de causar a tristeza parasitária bovina. O uso indevido de 
carrapaticidas tem aumentado a resistência do carrapato aos princípios ativos, gerado 
assim uma procura por novas alternativas que não cause danos ao meio ambiente e 
sem apresentar resíduos nos produtos de origem animal. O objetivo deste trabalho foi 
testar a eficiência do extrato alcoólico da Gallesia intergrifolia, popularmente conhecida 
como pau d’alho, no controle do carrapato. No presente experimento foram utilizadas 
fêmeas ingurgitadas com peso homogêneo, que foram imergidas no extrato da planta 
em concentrações de 5, 10 e 20% e um grupo controle. Após 15 dias foi realizada a 
pesagem de ovos e armazenados em estufa. Decorridos 60 dias foram avaliadas a taxa 
de eclosão dos ovos. Os resultados observados mostram uma eficiência no controle do 
Rhipicephalus microplus de 91,4% com o uso do extrato na concentração de 5%, e de 
100% quando o extrato foi empregado nas concentrações de 10% e 20%. De acordo 
com a legislação conclui-se que a Gallesia intergrifolia, tem ação no controle de 
carrapatos de bovino.  

Palavra chaves: Carrapato, controle, fitoterápicos, Gallesia intergrifolia, Rhipicephalus 
microplus.  

Linha de pesquisa4: Patologia, Parasitologia e Microbiologia Veterinária 

1. INTRODUÇÃO 

Com uma estimativa de 218,2 milhões de cabeças de gado, a bovinocultura 

brasileira obtém a colocação de maior rebanho mundial, com fatores propícios de 

grandes áreas a baixo custo, clima tropical, baixo valor da mão de obra 

(NEPOMOCENO e PIETROBON, 2018). A pecuária brasileira é considerada de grande 

relevância no agronegócio, equivalendo a 40% do Produto Interno Bruto, sendo os 

estados Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do sul os maiores produtores do 

rebanho bovino no ranking de 2010 (GODOI, SILVA e SILVA,2012).  

O artrópode que parasita a bovinocultura geram um grande rombo à pecuária 

brasileira que ultrapassa o valor 2 bilhões de dólares ao ano (NEPOMOCENO e 

PIETROBON, 2018).   

 O carrapato Rhipicephalus microplus ocasiona inúmeros prejuízos econômicos e 

sanitários nas propriedades, levando-o a ser centro para programas de controle e 

erradicação no rebanho (LEAL, FREITAS e VAZ, 2003). Os danos gerados pelo parasita 
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incluem mortalidade, perdas no ganho de peso, lesões na pele causados por reações 

inflamatórias nos locais de fixação do carrapato, tendo efeitos sobre o couro, gastos com 

carrapaticidas, quedas na produção de leite, (GIGLIOTI, 2010). Gera também gastos ao 

produtor referente ao combate na propriedade (ANDREOTTI, 2010). A ação direta do 

carrapato R. microplus, transmite agentes patogênicos, como hemoprotozoários do 

gênero Babesia e do gênero Anaplasma causadores da Tristeza Parasitária Bovina 

(FERRETTO, 2013).  

O uso exacerbado de produtos para fins de controle intensificaram o 

aparecimento de resistência aos princípios ativos (SILVEIRA, CARVALHO e 

PECONICK, 2014). Os parasitas do bovino obtiveram resistência a diversos formas de 

controle químico como os organofosforados, os amidínicos, os piretroides sintéticos, os 

fenilpirazoles e os tretanortrierpenoides (RAYANAL et al, 2015). Torna-se indispensável 

a busca por meios de origem químicas e vegetal para combater o carrapato. O uso de 

plantas tem se mostrado bem eficaz quando comparada ao uso de quimioterápicos, 

além de não causar danos aos derivados de origem animal, não deixa resíduos ao meio 

ambiente (SIGNORETTI et al, 2008).  

O objetivo deste trabalho foi testar a eficácia de diferentes concentrações do 

extrato de folhas da Gallesia intergrifolia popularmente conhecida como “pau d’alho” no 

controle do Rhipicephalus microplus.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. O CARRAPATO RHIPICEPHALUS(BOOPHILUS) MICROPLUS 

Os carrapatos são ectoparasitas hematófagos pertencentes ao filo Arthropoda e a 

ordem Acari, sendo catalogados em três famílias: Asgasidae, Nuttalliellidae e Ixodidae. 

O artrópode pertencente à família Asgasidae caracterizam um corpo mole, não 

apresentando escudo verdadeiro, com o aparelho bocal localizado ventralmente. 

Encontrando um hospedeiro prendem-se a ele, após se alimentarem abandonam-no, 

necessitando encontrar outro pois se alimentam mais que uma vez durante seu ciclo. 

Quando comparado a outra família a quantidade de ovos que a fêmea deposita é 

relativamente menor, sendo cerca de 50 a 600 ovos. Os artrópodes da família 

Nuttalliellidae apresentam uma única espécie com características aparentemente 

semelhantes as outras, diferenciando-se com um falso escudo e articulações circulares 

entre si (NEPOMOCENO e PIETROBON, 2018). 
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A família Ixodidae é conceituada a espécies mais desenvolvida, sendo ele 

dividida em dois grupos; Prostriata com 250 espécies do gênero Ixodes e Metastriata do 

gênero Ixodide, diferenciando entre si com a localização da dobra anal, que 

respectivamente anterior ao ânus e posterior ao ânus. O gênero Metastriatas divide em 

5 outros grupos, Amblyomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyaloma, e a união do 

Rhipicephalus com Boophilus (SEIXAS, 2008).  

O carrapato R.(B.) microplus está presente em todo o território mundial, 

interferindo em ambas saúde, animal e humana, sendo esta espécie originada no 

continente Asiático, disseminando-se para regiões tropicais e subtropicais (FERRETTO, 

2013). Os ácaros integrantes desse grupo apresentam dorsalmente um escudo 

verdadeiro de corpo duro com aparelho bucal localizado mais cranialmente. A 

alimentação dos carrapatos ocorre de forma demorada devido ser uma vez durante todo 

o ciclo, com uma postura de ovos relativamente grande, de centenas a 20 000 por 

fêmea (NEPOMOCENO e PIETROBON, 2018). 

Contendo duas fases de vida, a livre ocorrendo de forma imediata em períodos 

mais quentes e de forma prolongada nos períodos mais frios, decorrente de uma ampla 

variabilidade, 41 a 300 dias; e a parasitária decorrendo em média 21 dias. O R. (B.) 

microplus desenvolve todo o seu ciclo biológico em um único hospedeiro desse modo 

classificado como monóxeno (GIGLIOTI, 2010).  

 

2.2. CICLO BIOLÓGICO DO CARRAPATO 

 O ciclo biológico do R. (B.) microplus acontece em um único hospedeiro, 

ocorrendo em duas fases de vida, livre que dura 28 dias e a fase parasitária com 

duração de 21 dias. A fase de vida livre começa quando a teleógina ingurgitada se 

desprende do hospedeiro e no solo faz postura dos ovos em cerca de 17 dias, 

produzindo de 2 a 3 mil ovos, podendo durar meses no solo, dependendo da 

temperatura e umidade. Entre 5 e 10 dias ocorre a eclosão dos ovos (SEIXAS, 2008).  

As larvas migram entre as folhas das pastagens onde estão expostas as 

oscilações climáticas, ocorrendo assim uma migração verticalmente entre as lâminas 

das folhas, utilizando o órgão Haller, do sistema sensorial, presente nas pernas 

dianteiras das larvas, para detectar a presença do animal. Com a finalidade de evitar o 

ressecamento e a perda energética, a migração é estimulada pela presença do pelo 

dióxido de carbono liberado pelo hospedeiro durante a respiração, por cairomônios e 

assombreamento do animal (CHAGAS e RABELO, 2012).  
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Na fase parasitária as larvas se prendem ao animal, entre 3 a 8 dias tornam-se 

metalarvas. Até chegarem a fase adulta o R. (B.) microplus, passa por algumas 

transformações; ninfa por um período de 5 a 10 dias; metaninfa de 9 a 20 dias, 

alimentando-se de linfa neste estágio. Em aproximadamente 2 dias ocorre a 

diferenciação sexual, alterando em neandro de 18 a 28 dias após o começo do ciclo, 

modificando para gonandro em mais 2 dias. A modificação de metaninfa para neógena 

tem duração de 14 a 23 dias após o início do ciclo. O parasita já adulto fazem o coito e a 

fêmea inicia-se o hematofagismo, dentro de 3 dias, passa para teneógena, com mais 2 

dias, transformando-se em teleógina. As teleógina começam a cair por volta de 14 dias 

após a infestação, recomeçando um novo ciclo biológico (SEIXAS, 2008).     

 

2.3. DOENÇAS CAUSADAS PELO PARASITA 

 Prejuízos econômicos na bovinocultura brasileira, se dá decorrente a doenças no 

rebanho, diversas vezes causadas pelas infestações de parasitas capazes de inocular 

toxinas no organismo do animal, comprometendo a desenvolvimento de bezerros, 

podendo vir a óbito. Este carrapato é otransmissor da tristeza parasitária bovina, 

constituído por uma basesiose do gênero Babesia bovis e Basesia bigemina; e 

anaplasmose do gênero Anaplasma marginale. Os animais infectados apresenta como 

sintomatologia clínica; anemia, prostração, icterícia e febre, urina de coloração escura 

(SÁ e SÁ, 2004).   

 A babesiose causada por protozoários intraeritrocíticos causador da anemia 

hemolítica de bovinos, levando a icterícia e hemoglobinúria, com um período de 

incubação de 7 a 20 dias variando de acordo com a raça, idade, e outros fatores. 

(NEPOMOCENO e PIETROBON, 2018). 

 A infecção da Babesia bovis ocorre de dois a três dias após a fixação da larva do 

carrapato no animal. A Babesia bigemina é transmitida pela ninfa e leva de oito a dez 

dias para mostrar sinais de infeção (KESSLER, MADRUGA, JESUS e SEMPREBOM, 

1987 e MANICA, 2013). 

 A anaplasmose causando uma anemia mais severa, devido que a toxina vive e 

reproduz dentro das hemácias, quando saem causam destruição e infecta novas células, 

refazem o ciclo, com um período de incubação de 21 a 28 dias, apresentando uma alta 

capacidade de multiplicação (NEPOMOCENO e PIETROBON, 2018). 

 A forma de infecção da anaplamose, abrange uma variedade de vetores como os 

carrapatos da família Ixodidae, além de materiais que entraram em contrato com 
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animais infectados, como agulhas, materiais utilizados em castrações, descornas e 

transfusão sanguínea, sendo que os portadores funcionam como reservatório para 

transmissão por toda a vida (KESSLER, MADRUGA, JESUS e SEMPREBOM, 1987 e 

MANICA, 2013).    

 A saliva do R. (B.) microplus contém elementos com mecanismo anticoagulante, 

anti-inflamatório, imunossupressor e inibidor do sistema do complemento, interferindo na 

cascata de coagulação e reação inflamatória do hospedeiro (SILVEIRA, CARVALHO e 

PECONICK, 2014). Podendo ingerir de 1 a 3 ml de sangue, ele tem ação de substância 

hemolítica no tubo digestivo do acaro, conseguindo ser inoculada nos bovinos, invadindo 

hemácias, podendo causar anemia e perdas de nutrientes, além da redução da ingestão 

de alimentos devido ao incomodo gerado pela infestação. A toxina presente na saliva de 

fêmeas, quando liberada na corrente sanguínea afeta o sistema nervoso causando uma 

paralisia (FERRETTO, 2013).   

 

2.4. MÉTODOS DE CONTROLE DOS CARRAPATOS 

O controle populacional dos carrapatos se baseia no uso de acaricidas para 

interromper a fase parasitária, entretanto o uso de indiscriminado resulta na redução da 

ação da droga tendo efeito indesejável no tratamento. O uso contínuo de princípios 

químicos acarreta em escassez, no mercado, de produtos com eficácia no controle dos 

carrapatos (GIGLIOTI et al, 2012). 

Meios como diluição inadequada, desvio de doses, deficiência na pulverização do 

rebanho, falha em intervalos dos tratamentos, promovem um crescimento da resistência 

e uma queda na efetividade do controle (GIGLIOTI, 2010). Sendo usada como principal 

forma de controle, os acaricidas acarretam efeitos negativos, gerando resistência e 

resido nos derivados de origem animal e ao meio ambiente, com toxicidade para o ser 

humano (CARVALHO, e BORALLI,2008). 

Os princípios químicos que apresentaram uma não eficácia ao combate do 

carrapato são; piretróides, organofosforados, lactonas macrocíclicas e fipronil, a ação 

dos mesmos tem demostrado resistência de forma rápida, reduzindo sua vida útil, por 

consequência da falta de conhecimento da população em relação ao uso de fármacos 

administrado na propriedade, fazendo com que o carrapato sobreviva e se reproduza 

(MENDES, LIMA e PEREIRA,2008).   

As drogas mais recentes que estão no mercado são: amitraz, cipermetrina, 

ivermectina, e clopirifós, mostram bons resultados quando opta pelo uso correto e pela 
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alteração do produto, entretanto nenhuma das classes atingiram um percentual maior 

que 75% e não podem ser administradas em animais de lactação. A forma como são 

administradas interfere no efeito positivo das drogas, sendo pulverizações manuais para 

um pequeno rebanho e banhos de imersão pra grandes rebanhos, com intervalos 

maiores que a duração da fase parasitária (SILVEIRA, CARVALHO e PECONICK, 

2014).  

Os métodos de controle biológico visam controlar o carrapato em níveis aceitáveis 

no ambiente, obtendo uma taxa menor em relação ao controle químico, utilizando os 

predadores naturais como, aves, formigas, fungos. Embora não comprovados a eficácia 

desse controle, estudos indicam que são uma forma de combatê-los agindo na forma de 

vida livre do parasita (SILVA, SOUZA, VIEIRA e SANAVRIA, 2013).   

Os produtos orgânicos têm mostrado eficácia no controle de parasitas quando 

usados de maneira isolada ou associados, gerando menos resíduos ao meio ambiente e 

aos produtos de origem animal. A fitoterapia além de reduzir os danos ambientais, 

apresenta baixo custo, tendo boa aceitação no mercado (SILVEIRA, CARVALHO e 

PECONICK, 2014).  

Algumas medidas de manejo também podem ser utilizadas para o controle como 

a rotação de pastagens, com o remanejamento do rebanho para outro local por um 

período, fazendo com que os parasitas sejam eliminados naturalmente e permitindo a 

restauração das pastagens. As implantações de outras lavouras, uso de outros animais, 

como cavalos que estejam livres de carrapatos, a mudança da espécie animal impede 

que o parasita encontre seu hospedeiro natural, sendo uma medida eficaz. Pode-se 

ainda utilizar algumas espécies de forrageiras que influenciam na não sobrevivência das 

larvas atuando de forma repelente, destacando o capim gordura, capim elefante, capim 

colonião, e andropogon (GOMES, 2000 e VERÍSSIMO, 2015). 

Aplicações de fertilizantes ricos em nitrogênio em pastagens submetidas ao 

sistema de rotação demonstrou ser benéfico no controle, favorecendo o crescimento das 

pastagens e reduzindo a população de carrapatos (SILVEIRA, CARVALHO e 

PECONICK, 2014).  

Outra medida de controle seria a utilização de raças resistente, que se dá pelo 

cruzamento entre raças e seleção de fatores propícios ao combate do carrapato, as 

raças taurinas têm uma resistência bastante eficaz no contra o carrapato R. (B.) 

microplus. 
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Para o controle imunológico pode ser usado vacinas, que tem um antígeno 

recombinante, mostrando redução de carrapatos nos animais, e garantindo um resultado 

livre de resíduos, alimentos saudáveis e sem toxicidade ao ambiente (GOMES, 2000). A 

procura por vacinas é crescente, de forma a prevenir e controlar as doenças 

parasitárias, reduzindo a fertilidade das fêmeas ingurgitadas em 15%, obtendo um 

eficácia de quase 50 % no controle (SILVEIRA, CARVALHO e PECONICK, 2014).  

 

2.5. UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DE PARASITAS 

 A proteção da natureza, a grande procura por alimentos mais saudáveis têm sido 

muito debatida sobre um problema encontrado nas propriedades, o controle de parasita 

na bovinocultura. Estudo com plantas tem se tornado mais recorrentes, pelos benefícios 

que trazem, como o de não ter efeito adverso, uso de variadas concentrações de 

diversas plantas mostra-se promissores no controle desse ácaro (SÁ e SÁ,2004).  

  As plantas são fontes de substâncias, podendo apresentar diferentes compostos 

químicos, possuindo diversas ações contra os parasitas. Usada de forma isolada ou 

associada têm efeito inseticida, inibindo a postura, ou atuando como repelente, 

ocasionado distúrbios no desenvolvimento, e mortalidade em diversas fases 

(MICHELETTI et al, 2009 e VIVAN, 2005).  

Uso de chás, folhas frescas, estão sendo substituídos pelos tratamentos 

industrializados, pela minimização de impactos causados pelos carrapato. O Brasil 

contém uma diversidade de plantas, devido clima bem variado, permitindo assim a 

exploração de plantas para uso de fitoterápicos, resultando em uma melhor qualidade 

que vem sendo exigida pela sociedade (BISPO, 2018).  

A utilização de planta como a Melinis minutiflora conhecido como capim-gordura 

utilizado na concentração de 10,6%, apresentou 100% de eficácia no combate as larvas 

de carrapato (VIVAN, 2005).  

Em um estudo utilizando extrato alcoólico das sementes da Annoma muricata 

(graviola), a concentração de 10% apresentou inibição da eclosão de ovos de carrapato, 

obtendo 100% de eficácia no controle de carrapatos de bovinos (ALVES, LORENZETTI 

e GONÇALVES, 2012). 

O óleo de algumas espécies de eucaliptos como E. citriodora, E. globulus e 

E.staigeriana mostraram 100% de eficiência no controle de larvas em uma concentração 

de 10%. No mesmo trabalho o uso do extrato da planta Melia azedarach, popularmente 

conhecida como cinamomo, na concentração de 10%, obteve 75% de eficiência no 
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controle das larvas, não expressando eficácia no controle do carrapato adulto (VIVAN, 

2005).  

O extrato de folhas do fumo da família Solanaceae, obteve como princípios ativos 

os alcaloides, nicotina, norcicotina e anabosina. Foi usada a formulação de fumo em 

corda associado ao cal virgem, em várias concentrações demostraram eficácia de quase 

100% no controle de larvas. Já o uso de capim cidreira, macerados e aplicados nos 

animais, ou a maceração de suas raízes administrada aos animais juntamente com sal e 

agua é ineficaz no controle de teleógina. O alho possui dois princípios ativos a alicina na 

forma líquida, responsável pelo cheiro, e pela ação antibiótica e a garlicina na forma 

sólida, contém enxofre. Usado na concentração de 1 a 2% juntamente com a ração atua 

na forma de repelência, mostrando eficiência como parasiticida, garantindo redução dos 

parasitas (SILVEIRA, CARVALHO e PECONICK, 2014).  

A casca do limão contém compostos fenólicos, com capacidade antioxidante. O 

metabolismo secundário de vegetais possuem compostos que atuam na inibição da 

acetilcolina, compostos como fenólicos, alcaloides e triterpenos, com a finalidade de ser 

usados como uma alternativa de compostos sintéticos.  O acúmulo dessa enzima gera 

despolarização e hiperestimulação do sistema parassimpático, resultando em alguns 

efeitos como salivação, miose, tremores musculares, fraqueza muscular, paralisia dos 

músculos respiratórios do diafragma, causando morte do carrapato devido insuficiência 

respiratória (BISPO, 2018). 

 

2.6. USO DO “PAU D’ALHO” 

Com do uso da fitoterapia em diferentes concentrações para o controle de 

carrapatos, obtém-se vantagens em relação aos outros acaricidas minimizando os 

impactos ambientais, econômicos e a saúde do rebanho; garantindo benefícios e melhor 

lucratividade ao proprietário (NEPOMOCENO e PIETROBON, 2018). 

Possibilitando a falta de guardar o período de carência o uso de fitoterápicos é um 

fator condicionante para sustentabilidade da produção animal mesmo que promovendo 

um desenvolvimento mais lento da resistência (DIAS, TANURE e BERTONCELI, 2018). 

A família Phytolaccaceae, contém 17 gêneros e 120 espécies, 8 deles presentes 

no Brasil, e 27 espécies divididas pela região sudeste. Dentre as espécies encontra-se a 

planta Gallesia intergrifolia (NEVES, 2012).   

A Gallesia intergrifolia é uma árvore de grande porte podendo chegar a 30 

metros, vulgarmente é conhecida como “pau-d’alho”, devido apresentar um odor 
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semelhante ao alho quando verde (BARROS, SILVA e AGUIAR, 2005).  Sendo usada 

pra fins homeopáticos, foi constatado como uma planta não tóxica e com composição de 

ácido gálico, rutina e morina (SILVEIRA, CARVALHO e PECONICK, 2014). Proveniente 

de florestas da Mata Atlântica a Gallesia intergrifolia, produz madeira durável, flores e 

frutos do tipo sâmara (BARROS, SILVA e AGUIAR, 2005).  

Indicada para tratamento de inflamações na espécie equina, e no combate de 

ectoparasitas galináceos, apresenta ação antimicrobiana (SILVA, SOUZA, VIEIRA e 

SANAVRIA, 2013). Utilizada como tratamento de especificas doenças como de otite 

externa, reumatismo, gonorreia, tumores de próstata, redução de colesterol, bronquite, 

asma e verminoses. Apresentam em sua composição enxofre, possuindo ação 

antioxidante, microbiana e citotóxica (NEVES, 2012).  

 

3. METODOLOGIA  

O bioensaio foi conduzido no Laboratório de Parasitologia do Hospital Veterinário 

Escola da Faculdade Vértice –Univértix. Após a coleta das folhas do Pau-d’alho 

(Gallesia intergrifolia), 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 5g, 10g e 20g do extrato concentrado da folha do 

“pau-d’alho” foram diluídos em 100 ml de água destilada estéril, resultando em 

concentrações finais de 5 % (50mg/ml) a 10% (100mg/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 quaisquer tratamentos (imersas em água). Os 

tratamentos foram compostos pelas diluições dos extratos do pau-d’alho a 5, 10 e 20%, 
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formando assim soluções de 100ml. Foram utilizadas 90 teleóginas divididas em 3 

grupos com 3 placas cada grupo e 30 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 60 dias foi determinada a percentagem 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  

O experimento foi conduzido no Laboratório de Parasitologia do Hospital 

Veterinário Escola onde foram utilizados grupos homogêneos, não havendo diferenças 
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entre o peso inicial das fêmeas (p>0,05). Com relação ao peso dos ovos obtidos após 

um período de postura de 15 dias, não houve diferença estatisticamente (p>0,05) como 

demonstrados na TABELA 1.  

 

TABELA 1: Média e desvio padrão do peso das fêmeas ingurgitadas (PFI), média e desvio padrão do 

peso de ovos postos pelas fêmeas (PO), índice de produção de ovos (IPO), percentual de eclosão (%E), 

índice de eficiência reprodutiva (IER) e percentual de controle do grupo controle e grupos tratados com 

extrato das folhas do “Pau-d’alho” (Gallesia intergrifolia) nas concentrações de 5, 10 e 20%. 

GRUPOS PFI (g) PO (g) IPO (%) %E IER % controle 

5% 2,01±0,006a 0,48±0,05a 24,08 1,33a 626080 91,4 

10% 2,00±0,006a 0,41±0,04a 20,63 0a 0 100 

20% 2,01±0,01a 0,29±0,04a 14,45 0a 0 100 

Controle 2,01±0,01a 0,56±0,11a 27,86 13b 7243600 __ 

Valores seguidos por letras iguais nas colunas não diferem estatisticamente (p>0,05). 

 

No presente experimento, foi observado uma redução da postura de ovos das 

teleóginas de R. (B) microplus, quando comparado ao grupo Controle de 15%, 24% e 

49%, utilizando extrato nas concentrações de 5, 10 e 20%, respectivamente. GIGLIOTI 

(2010), em um experimento utilizando extratos oleosos de semente de Nim (Azadirachta 

indica) na concentração de 5% e 10% constataram uma redução da massa de ovos, 

produzida por fêmeas de carrapato, de 69,7 e 71,2%. Mostrando que o Nim é mais 

eficiente na inibição da postura de ovos. 

Porém, na avaliação da eclosão dos ovos, foi observado uma inibição de 90% na 

taxa de eclosão no grupo tratado com extrato de folhas de G. integrifolia naconcentração 

de 5% e de 100% de inibição da eclosão dos ovos nos grupos tratados com extrato nas 

concentrações de 10 e 20%. Em um estudo realizado por RAIMUNDO e colaboradores 

(2017), o extrato das folhas de G. integrifolia apresentou 100% de inibição na taxa de 

eclosão dos ovos de R. (B) microplus, quando utilizado concentrações igual ou superior 

a 20%. Estando de acordo com o presente trabalho. 

O extrato da folha desta planta possuem componentes que tem ação inibidora da 

síntese de quitina, composto presente no revestimento do carrapato, impedindo a 

eclosão dos ovos e o desenvolvimento larval (RAIMUNDO et al, 2017). 
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 O estudo feito por RAIMUNDO et al, (2017), e GUEDES et al, (2009) utilizando o 

extrato das folhas da Petiveria alliacea, planta conhecida como guiné, pertencente à 

mesma família que a G. intergrifolia demonstrou possui ação como vermífugo, anti-

inflamatório e antimicrobiano. Contém na sua composição glicosídeos saponínicos, 

isoarborinoltriterpeno, isoarborinol-acetato, isoarborinol-cinamato, esteróides, alcalóides, 

flavonóides e taninos. Em suas folhas foram encontradas alguns compostos presentes 

na G. integrifolia, como, sulfetos, nitrato de potássio, e glicina. 

A G. integrifolia vem sendo estuda, na busca por biocompostos com ação 

antiparasitária (SPRENGER et al, 2016). No seu extrato foram encontrados compostos 

voláteis organofosforados e presença de enxofre na composição química. Contem 

aminoácidos metionina e cisteína, que direcionam a síntese de compostos térmicos ou 

enzimáticos. A enzima metionina presente nas plantas da família Phytolaccaceae, se 

degrada através do calor em metional, e seguidamente em sulfato de dimetiloide, que 

apresenta efeito fungicida e acaricida (RAIMUNDO et al, 2017).  

De acordo com os dados presentes na Tabela 1, a utilização do extrato das folhas 

da G. integrifolia na concentração de 5% apresentou 91,4% de eficácia no controle do 

carrapato R. (B) microplus, enquanto que, nas concentrações de 10% e 20% a eficácia 

foi 100%. De acordo com a legislação brasileira um produto para ser comercializado 

deve apresentar eficacia igual ou superior a 90% (Brasil, 1997). Portanto, podemos 

considerar que nas concentrações testadas, o extrato das folhas da G. integrifolia foi 

eficaz no controle do carrapato R. (B) microplus. 

Outras plantas também apresentaram bons resultados no controle do R. (B) 

microplus. SPRENGER e seus colaboradores (2016), utilizando extrato aquoso e 

clorofórmico da planta Himatanthus suucuba, na concentrações de 10% obtiveram, 

respectivamente, 97,1%, 100% na eficácia acaricida. Em outro estudo a 

Tropaeolummajus, popularmente conhecida como “capuchinha”, apresentou eficiência 

de 99,1% no controle do carrapato, na concentração de 2% em etanol (PIVOTO et al, 

2010).   

Estima-se que alguns fatores que podem interferir na baixa taxa de eclosão dos 

ovos, observados no grupo controle (tabela 1), destaca-se entre eles a temperatura e a 

umidade, que influenciam diretamente no desenvolvimento das larvas no interior dos 

ovos (CHACÓN et al, 2002).  

As oscilações de temperatura interferem em acelerar ou atrasar a eclosão de 

ovos; em dias que ocorre baixas temperaturas o ciclo parasitário livre se prolonga, 
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podendo ser interrompido, até a sua estabilização. Quando a Fêmea realiza a postura 

ocorre um processo em que os ovos são impermeabilizados e aderidos a uma secreção 

serosa, em altas temperaturas desencadeia em um remodelamento molecular, 

submetendo a perda de umidade, ficando assim inviáveis, apresentando menor número 

de larvas (VERÍSSIMO, 2015). 

A umidade do ar é outro importante fator na eclosão dos ovos, sendo ideal 80% 

de umidade. Os ovos não são capazes absorver água; quando são submetidos a luz 

solar ou ao mormaceira manifesta um declínio da fecundidade. Sendo sensíveis a 

desidratação, a teleógina procura um ambiente ideal para realiza a postura, onde a 

temperatura e a umidade estão favoráveis pra o desenvolvimento (VERÍSSIMO, 2015 e 

CHACÓN et al, 2002). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O extrato da Gallesia intergrifolia popularmente conhecida como “pau d’alho” 

manifestou resultado eficaz em todas as concentrações 5, 10 e 20%, demostrando 

eficácia no controle do carrapato R. (B.) microplus. 
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