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Médico Veterinário:
Um olhar atento e
cuidadoso ao bem-estar
dos animais.

Revista Oficial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais

O CRMV-MG investe constantemente na geração e
circulação de informação e educação para profissionais de Medicina Veterinária e Zootecnia.
Por isso, por meio do Programa de Educação Continuada, lança novos produtos comunicacionais:
um perfil no twitter, uma newsletter e um portal.
Para seguir-nos no microblog acesse o endereço
www.twitter.com/crmvminasgerais
A newsletter, em breve, será entregue no seu email
cadastrado no sistema do CRMV-MG.
O portal estará no ar em novembro e apresentará
novas e dinâmicas ferramentas para atender suas
necessidades.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO - V&Z EM MINAS

Normas Gerais
Os artigos de revisão, educação continuada, congressos, seminários e palestras devem
ser estruturados para conter Resumo, Abstract, Unitermos, Key Words, Referências
Bibliográficas. A divisão e subtítulos do texto principal ficarão a cargo do(s) autor(es).
Os Artigos Científicos deverão conter dados conclusivos de uma pesquisa e conter Resumo, Abstract, Unitermos, Key Words, Introdução, Material e Métodos, Resultados,
Discussão, Conclusão(ões), Referências Bibliográficas, Agradecimento(s) (quando houver) e Tabela(s) e Figura(s) (quando houver). Os itens Resultados e Discussão poderão
ser apresentados como uma única seção. A(s) conclusão(ões) pode(m) estar inserida(s)
na discussão. Quando a pesquisa envolver a utilização de animais, os princípios éticos
de experimentação animal preconizados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), nos termos da Lei nº 11.794, de oito de outubro de 2008
e aqueles contidos no Decreto n° 6.899, de 15 de julho de 2009, que a regulamenta, devem
ser observados.
Os artigos deverão ser encaminhados ao Editor Responsável por correio eletrônico (revista@crmvmg.org.br). A primeira página conterá o título do trabalho, o nome completo
do(s) autor(es), suas respectivas afiliações e o nome e endereço, telefone, fax e endereço
eletrônico do autor para correspondência. As diferentes instituições dos autores serão
indicadas por número sobrescrito. Uma vez aceita a publicação ela passará a pertencer
ao CRMV-MG.
O texto será digitado com o uso do editor de texto Microsoft Word for Windows, versão
6.0 ou superior, em formato A4(21,0 x 29,7 cm), com espaço entre linhas de 1,5, com
margens laterais de 3,0 cm e margens superior e inferior de 2,5 cm, fonte Times New
Roman de 16 cpi para o título, 12 cpi para o texto e 9 cpi para rodapé e informações de
tabelas e figuras. As páginas e as linhas de cada página devem ser numeradas. O título
do artigo, com 25 palavras no máximo, deverá ser escrito em negrito e centralizado na
página. Não utilizar abreviaturas. O Resumo e a sua tradução para o inglês, o Abstract,
não podem ultrapassar 250 palavras, com informações que permitam uma adequada
caracterização do artigo como um todo. No caso de artigos científicos, o Resumo deve
informar o objetivo, a metodologia aplicada, os resultados principais e conclusões. Não
há número limite de páginas para a apresentação do artigo, entretanto, recomenda-se
não ultrapassar 15 páginas. Naqueles casos em que o tamanho do arquivo exceder o
limite de 10mb, os mesmos poderão ser enviados eletronicamente compactados usando
o programa WinZip (qualquer versão). As citações bibliográficas do texto deverão ser
feitas de acordo com a ABNT-NBR-10520 de 2002 (adaptação CRMV-MG), conforme
exemplos:
EUCLIDES FILHO, K., EUCLIDES, V.P.B., FIGUEREIDO, G.R.,OLIVEIRA, M.P.
Avaliação de animais nelore e seus mestiçoscom charolês, fleckvieh e chianina, em três
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Caros médicos veterinários e
zootecnistas de Minas Gerais,
O CRMV-MG tem um dos mais importantes programas de educação continuada do país, com investimentos que visam a atualização e o aprimoramento dos profissionais de nossas Minas Gerais. Assim, destacamos
nesta edição da revista V& Z em Minas as preocupações do CRMV-MG em relação ao bem-estar animal,
ciência que ultrapassou as barreiras do mundo acadêmico e das discussões de organizações de defesa dos
animais e chegou ao agronegócio, como mostrado durante o II Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar
Animal, que ocorreu em Belo Horizonte, no mês de agosto. As reflexões e atualizações apresentadas durante o evento propiciaram aos participantes e, em especial aos
médicos veterinários e zootecnistas mineiros, conhecer as
estratégias de avaliação do bem-estar animal e os padrões recomendados por organizações internacionais,
a legislação e os direitos dos animais, assim como o uso
dos mesmos no ensino e nas pesquisas.

mentos de origem animal consumidos pela população.
Este papel na saúde pública deve ser enfatizado para
mostrar a importância de nossa atividade e, assim, receber o reconhecimento que o médico veterinário é um
profissional da saúde e que pode, inclusive, integrar as
equipes do Programa de Saúde Familiar (PSF), conforme
defendido por este CRMV-MG, junto às autoridades
sanitárias.
Neste mês de setembro, quando se comemora o dia do
médico veterinário, cumprimentamos, em nome dos diretores, corpo de conselheiros e funcionários do CRMVMG, todos os colegas, desejando muito sucesso no exercício profissional.
Paz e saúde para todos.
Atenciosamente
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG 0747
Presidente do CRMV-MG

Concordamos com Dr. Zanella quando este afirmou,
durante o II Congresso Brasileiro de Bioética e BemEstar Animal, que as duas áreas emergentes que dominará o exercício de nossas profissões, para os próximos
dez a 15 anos, serão a segurança alimentar e o bem-estar
animal. Desta maneira, este novo olhar atento e cuidadoso para com o bem-estar animal tornou-se o tema das
comemorações do dia do médico veterinário em 2010,
não sem esquecer a segurança dos alimentos, conforme
apresentado em anúncios comerciais pela TV.

Errata:
O artigo "Ceratoconjuntivite infecciosa bovina no sul de Minas Gerais / Brasil: relato de caso" publicado na Revista V&Z em Minas, ano XXVIII,
número 105, páginas 12-14, tem como autores: Geraldo Márcio da COSTA; Nélson Éder MARTINS; André Almeida FERNANDES; Nivaldo da
SILVA; Felipe Masiero SALVARANI; Ronnie Antunes de ASSIS; Francisco Carlos Faria LOBATO.
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EDITORIAL

Investindo em marketing profissional, o CRMV-MG
busca mostrar à sociedade que esta pode, também, lançar um novo olhar para a Medicina Veterinária, conhecendo um pouco mais sobre as ações que os médicos
veterinários fazem em defesa da saúde animal e humana, principalmente assegurando a qualidade dos ali-
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Bioética e bem-estar
animal em discussão:
rumos da Medicina Veterinária
Por Carla Mendonça

O bem-estar animal já ultrapassou as barreiras do mundo
acadêmico. Antes restrito a uma gama de debatedores com
notório saber, hoje é uma necessidade mercadológica. No
Brasil, país altamente dependente da pecuária para a manutenção positiva de sua balança comercial, a discussão
é especialmente relevante. Neste contexto foi realizado,
em Belo Horizonte, entre quatro e seis de agosto, na Escola
de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), o II Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal. Organizado pela Comissão de Ética, Bioética
e Bem-Estar Animal (CEBEA) do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e apoiado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais
(CRMV-MG), por meio do Programa de Educação Continuada, o evento reuniu especialistas nacionais e internacionais ao redor de demandas que dizem respeito à Medicina Veterinária – e por isso aumenta sua possibilidade
de atuação – e também às Ciências Biológicas em geral.
Entre elas obtiveram destaque as novas abordagens e reflexões sobre os padrões de bem-estar animal recomendados por organizações internacionais, as estratégias para
avaliar o bem-estar animal e as emoções nos animais, as-

Abertura do II Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal
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sim como as atualizações sobre legislação e os direitos dos
animais, a relação entre as biotecnologias e os desafios em
conservação e bem-estar animal e ainda as alternativas
ao uso de animais em pesquisas, conteúdos para ensino
do bem-estar e a produção orgânica animal.
Dentre os inúmeros profissionais de destaque que discutiram os rumos da Medicina Veterinária pela lente da
bioética e do bem-estar animal estavam o comissionado
da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), Leopoldo Humberto Stuardo Escobar, que detalhou os padrões
de bem-estar animal preconizados pela OIE; o médico veterinário atuante na Europa Adroaldo José Zanella, que tem
uma proposta diferenciada sobre o ensino do bem-estar
animal e apresentou projeto “Escola Global de Ensino e
Pesquisa em Bem-Estar Animal" e Stella Maris Huertas,
do Uruguai, que palestrou sobre o manejo pré-abate de
bovinos. O evento contou ainda com a participação de representantes da CEBEA/CFMV, de universidades federais e estaduais, da Sociedade Mundial de Proteção aos
Animais no Brasil (WSPA), do Departamento de Polícia
Federal, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, da Embrapa, entre outros.

Palestra Dr. Zanella

Iradilson Sampaio de Souza recebe o Prêmio Prof. Paulo Dacorso Filho

De acordo com Dr. Alberto Neves Costa, presidente do
CEBEA/CFMV, “a bioética é uma verdade anterior à preocupação em relação a ela. Ela surgiu no meio biomédico e
era uma questão pontual em relação à medicina. Obviamente logo se percebeu que ela transcende este campo e
estende-se a toda área biomédica – à medicina veterinária,
à zootecnia, à biologia, etc. – e a toda a área científica”. No
entanto, mesmo que concernente a uma possibilidade extensa de olhares, ela carrega suas especificidades e engatinha em algumas nuances. O médico veterinário explica que
“a bioética tem uma especificidade de não ser uma questão legal, como a ética profissional, por exemplo. Ela nos
permite uma reflexão que não tem nada definido, pelo contrário, existe a partir de debates, e de discussões com várias visões do processo. E, ao realizar diálogos, chega-se
a posições consensuais”. Nesta possibilidade de discussão reside uma das maiores importâncias do II Congresso
de Bioética e Bem-Estar Animal: deixar ver e debater uma
gama de facetas de um tema que é dinâmico, assim como
a vida sobre a qual discorre.
O presidente esclarece que “toda a comunidade biomédica
trabalha com animais em pesquisas, principalmente os
pequenos roedores (ratos, hamsters, etc.), mas também
primatas e cães, dentre outros, e até mesmo grandes animais”. Uma vez que a evolução científica dependia – e depende – significativamente destes testes, notou-se, ao longo
dos anos, uma preocupação cada vez maior com o tipo de
uso que era feito das espécies. Tornou-se necessário normatizar o processo que acontecia sem supervisão ou regras
pré-definidas. Costa conta que “o CFMV, escutando diversas vezes uma preocupação da comunidade acadêmica
e da sociedade em relação a uma normatização desse processo, começou a discutir a necessidade de estabelecer algumas normativas nesse sentido que não abrangeriam
somente os animais de experimentação, que são extremamente importantes, e que chamam atenção em um primeiro momento porque estão sendo usados por professores para demonstrações de ensino, de aula e também
nas pesquisas. Mas também em relação ao uso de animais
com fins de produção”. Ou seja: chegou-se em um dos
maiores mercados nacionais. “É nesse momento que a

questão passa ser até maior considerando a importância
do Brasil no cenário mundial como grande país exportador de alimentos de origem animal, principalmente carne
e leite. Então percebeu-se que era importante regulamentar. E aí o conselho federal trabalhou, por meio de sua
comissão de ética, bioética e bem estar animal, e começou
a discutir a necessidade de se editar uma resolução que disciplinasse a questão. E foi isso que aconteceu em fevereiro
de 2008. O conselho federal editou a resolução na qual o
nosso foco, até por uma questão de competência, era a Medicina Veterinária e a Zootecnia”, recorda Dr. Alberto.
A resolução ganhou notoriedade e o CFMV foi procurado
por outras instituições que trabalhavam com órgãos animais. “Hospitais universitários, universidades que tinham
cursos na área de biomédica, entre outras, queriam normatizar a prática. E para isso era necessária a criação da comissão de ética no uso de animais. Então, a nossa legislação já previa uma comissão de ética no uso de animais,
que nós chamamos de CEUA. Nesta resolução, disciplinamos o uso de animais porque percebemos que havia, de
alguma forma, não por uma questão de má fé, necessidade de uso. E a resolução previa isso. E não havia, no momento, outra baliza, em nível nacional, que pudesse cobrir
esta questão”. Dessa forma, a ação era pioneira, mas não
solitária. Enquanto o CFMV agia estava sendo gestado, no
Congresso Nacional, um projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Arouca, intitulado pelo seu sobrenome. Após
anos de debate na instituição, foi transformado na Lei
11794/2008, sancionada pelo presidente da república em
outubro de 2008. A partir dela foi criado o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) que, de acordo com Ministério da Ciência e Tecnologia, “é a instância colegiada multidisciplinar de caráter
normativo, consultivo, deliberativo e recursal, criada (...)
para coordenar os procedimentos de uso de animais em
ensino e pesquisa científica”. Contudo, por mais que uma
lei nacional seja maior do que uma resolução do CFMV,
a última continua valendo.
Dr. Alberto explica que, a partir da instauração do CONCEA, “todo professor pesquisador tem que mandar o protocolo de sua pesquisa ou de sua demonstração para sub-
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meter à analise da comissão. Se ela aprovar eles prosseguem com a pesquisa. Caso contrário, obviamente, será
vetado. E outra coisa que também que tem interferido
muito é o fato das revistas científicas hoje, nacionais e internacionais, nas normas para publicação de trabalhos

estarem exigindo as descrições da metodologia da pesquisa. Isso é um fator fundamental. O trabalho do pesquisador será aprovado ou recusado se a metodologia não
seguir os dispositivos previstos naquela normativa”.

Complicadores e potências
Otavio Cruz Neto, doutor em Saúde Pública e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), explica que
por mais que testes em animais sejam altamente combatidos hoje em dia, “as pessoas não têm idéia de que não é tão
simples a gente deixar de usar animais e partir para um
método alternativo. Até porque nós temos um problema
de validação, os modelos alternativos precisam ser validados para que eles possam ser usados”. De acordo com o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), esses modelos alternativos “têm por
objetivo reduzir o número de animais utilizados e isso é
um grande avanço. São métodos eficientes para serem usados na fase inicial da pesquisa. O teste final, no entanto,
tem de ser feito em animais, pois os efeitos de um novo
procedimento, medicamento ou vacina podem ser completamente diferentes e até arriscados quando testados em
um organismo completo vivo. Mesmo a tecnologia mais
sofisticada não pode imitar as interações complexas entre
as células, tecidos e órgãos que ocorrem nos seres humanos e animais. Os cientistas precisam entender essas interações antes de introduzir um novo tratamento ou uma
substância em animais, sejam eles humanos ou não”.
Por esse motivo, Neto esclarece que outra necessidade importante no que diz respeito ao avanço rumo a uma excelência na bioética e bem-estar animal é a ampliação do
conceito de modelo alternativo e suas respectivas consequências. O pesquisador explica que “sempre que se fala
métodos alternativos as pessoas pensam somente na subs-
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tituição dos animais. E na realidade tudo que a gente pensa
de alternativo está com o conceito de ‘3 R´s’ embutido: não
só a substituição (replacement), mas também a redução e
o refinamento. E aí a questão do refinamento é aplicável
quando a gente não pode substituir os animais”. Ele ainda
ressalta que um dos grandes complicadores é o fato de “hoje em dia haverem muitos métodos passíveis de serem usados, que têm bons resultados, mas poucos realmente validados, ou seja, passaram por um estudo colaborativo”.
Diante desta realidade – a necessidade de utilizar animais
em alguma das fases de pesquisa – Dr. Otávio entende que
a importância da bioética encontra-se em vislumbrar que
o uso “deve estar inserido em um rigor, ética e respeito ao
animal enquanto ser vivo”.
Tal qual Dr. Alberto Neves Costa, Neto pensa que o ponto
chave para o avanço da bioética e do bem-estar animal é
compreender que são disciplinas dinâmicas e necessitam
de constantes debates, tal qual os realizados durante o evento. “Sem dúvida, a importância de um encontro desse
é a gente disseminar e atualizar conceitos éticos. Quando
a gente tem que usar os animais é importante que os olhemos como um camundongo, não como um tubo de ensaio
com pele e com pêlo. Na verdade, aquele é um ser vivo que
merece respeito e esses eventos de bioética servem não só
para atualizar as pessoas que estão na área, como para
sensibilizar também os alunos que estão na faculdade e
os pesquisadores que estão iniciando a carreira sobre a
importância desse olhar ético sobre os animais”, afirma
Dr. Otávio.
As indústrias farmacêuticas também têm interesse no
crescimento dos métodos alternativos. “Grande parte dos
trabalhos publicados na área de alternativas tem a participação das empresas. Até porque quando se deixa de
usar os animais pode haver uma redução de até 70% do
valor nos custos que elas têm”, elucida o pesquisador. E
completa: “sai caro no início. Mas depois que está implantado e validado ele chega a custar em torno de 30% do valor. Isso ajuda para que as empresas tenham um olhar interessado na questão da ética e do respeito”.
O médico veterinário José Ricardo de Figueiredo é pesquisador há mais de 20 anos. Criou um procedimento intitulado “técnica do ovário artificial” que, em resumo, pretende promover alta produtividade animal a baixo custo.
Apoiado por instituições de pesquisa públicas (tal como
o CNPq), ele também acredita que a iniciativa privada

tem interesse na realização de testes que substituem total
ou parcialmente os animais. “A indústria tem muito interesse porque o modelo é mais barato do que os métodos
tradicionais”, esclarece Figueiredo.
Neste cenário, nosso país tem ainda um longo caminho a
percorrer. “Em termos de bem estar, acredito que o Brasil
precisa investir muito mais na questão de enriquecimento
ambiental. É uma coisa que lá fora os pesquisadores estão
bastante preocupados e aqui a gente não liga muito, explicita Dr. Otavio Cruz Neto. Já Dr. Alberto reflete que “nós
ainda vamos levar algum tempo para chegarmos até esse
patamar, mas eu acredito que com a política do Conselho
Federal de Medicina Veterinária e com o apoio dos conselhos regionais de Medicina Veterinária a gente está
avançando”.

Presente e futuro da abordagem
na Medicina Veterinária brasileira
uma abordagem que seja mais aprofundada do tema: “a
proposta que fiz é objetiva, eu quero participar da discussão e organizar programas para treinar professores em
bem-estar animal”, destaca o pesquisador, uma vez que o
assunto “é importantíssimo porque é um dos pontos mais
relevantes para que a empresa de produtos animais e derivados interessada no mercado de exportação precisa
para que as portas sejam abertas na União Européia”.
Essa perspectiva, é de especial interesse do Brasil, país
que tem a pecuária como importante mercado. É necessário que o investimento se expanda na área do ensino. “Eu
acredito que o Brasil, do ponto de vista técnico do animal,
está crescendo de uma forma inigualável. E ainda possui
uma população jovem brilhante. Eu já formei mestres e

CAPA

Na opinião de Dr. Adroaldo José Zanella, duas áreas
emergentes vão dominar o exercício da Medicina Veterinária nos próximos dez a 15 anos: segurança alimentar e
bem-estar animal. Ele enfatiza que “bem-estar animal é o
assunto que os políticos da nossa área recebem mais cartas. É também o tema que recebe maior número de reclamações do público na Europa”. E o médico veterinário é um
profissional altamente agregador neste contexto. Dr. Zanella explica que “uma vez que bem-estar animal é multidisciplinar, a figura do médico veterinário tem uma participação importantíssima nele: do ponto de vista comercial, do ponto de vista real da profissão e do ponto de vista
também de atender às exigências éticas”. Por isso ele se empenha tanto em trazer para o Brasil, seu país de origem,
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doutores brasileiros e tem alguma coisa diferenciada na
sua motivação. Eu acho que a gente tem pessoas diferenciadas, criativas”, explica.
Dr. Alberto Neves Costa concorda com a posição de Zanella sobre ampliar o ensino no Brasil e enfatiza que “hoje
algumas escolas de Medicina Veterinária na Europa, principalmente na Inglaterra, mas também na França e nos
países escandinavos, têm uma consciência muito grande
da questão do bem-estar animal. Algumas têm a preocupação de direcionar inclusive os currículos dos médicos veterinários também para questão de auditoria de bem-estar
animal, ou seja, os médicos veterinários europeus estão
vindo aos países exportadores, como o próprio Brasil, Uruguai, Argentina etc., para que possam verificar in loco se
as normas estabelecidas pela União Européia estão sendo
seguidas por esses países”. Ou seja, estamos fornecendo
material e contexto para que outros países compitam com
o nosso. “Imagine o que seria para o Brasil, grande produtor de carne e outros produtos de origem animal, se perdesse espaço para o mercado internacional”, comenta. É por
isso que Costa relembra “esse tipo de novo posicionamento de mercado e também de fiscalização da União Européia, especialmente se o Brasil não mudar suas regras
de produção, podem ser prejudiciais para nossa atividade
de exportação: é aí que aparece aquela possibilidade dos
mercados se encolherem para um país como o nosso”.
Outro fator descrito pelo pesquisador é aquele das “grandes redes de supermercados na Europa estarem exigindo
que os produtos de origem animal sejam provenientes de
propriedades que tenham a certificação de bem-estar animal”.
A solução do problema que ainda não se instalou por completo, conforme mencionado, está no investimento no ensino. “Nós estamos realizando eventos, por exemplo, dentro das universidades. Essa é minha idéia inicial, pois es-
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tamos tendo a preocupação de formar professores na área
de bem-estar animal para que eles também possam influenciar na formação dos futuros médicos veterinários e
zootecnistas. É um passo que considero vital”, diz o pesquisador.
No entanto, a sociedade também deve ser conscientizada
para que o processo seja bem sucedido. Em países da Europa, por exemplo, as pessoas não se importam em pagar
mais por um produto resultante de um tratamento ético
dos animais. “Nós sabemos que o setor produtivo tem um
custo e esse custo não pode ser colocado apenas sobre os
ombros dos produtores”, ressalta o presidente do CEBEA.
E completa: “é preciso que a sociedade também participe
desse processo, nós ainda temos uma consciência um pouco equivocada quanto aos preços dos produtos, compramos os produtos mais baratos, mas precisamos também
pagar um pouco mais por aqueles que têm uma atenção
ao bem-estar dos animais”. Diante deste reposicionamento de mercado e consumidores aptos a migrar de um
produto mais em conta para outro consciente, nota-se que,
de acordo com Neto, um movimento das redes de supermercados da América do Norte e da Europa para contratação de auditores de bem-estar animal. “Essas pessoas estão indo ao sistema de produção e orientando aquela propriedade que fornece produtos para eles que é preciso seguir as normas. Burguer King, McDonalds, algumas redes de fast-food também estão contratando auditores de bem-estar animal”, conta Neto. Diretamente, este
tipo de modificação do mercado abre mais espaço para a
atuação de médicos veterinários e zootecnistas. É por isso
que o professor é enfático ao afirmar: “o bem-estar animal
é uma questão irreversível. Se os professores e pesquisadores brasileiros, uruguaios, argentinos e de outros
países não atentarem para este fato em alguns anos eles
terão muitos problemas.”

Potencial forrageiro da parte aérea
da mandioca (Manihot esculenta
Crantz): uma revisão
(The potential of cassava foliage (Manihot
esculenta Crantz) for animal feeding: a review)
André Santos de Souza1, Vicente Ribeiro Rocha Júnior2, Thierry Ribeiro Tomich3, Ana Luiza Costa Cruz Borges4,
Ricardo Reis e Silva1
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RESUMO
A parte aérea da mandioca pode ser uma alternativa para redução dos custos de produção na atividade pecuária, entretanto é um co-produto pouco aproveitado pelos produtores rurais. O conhecimento preciso do valor nutricional e da produtividade de variedades presentes em cada região poderá ser uma melhor eficiência na formulação de rações para
ruminantes. Neste trabalho os autores fazem uma revisão para enfatizar o potencial forrageiro da parte aérea da mandioca
(Manihot esculenta Crantz). Palavras-chave: mandioca, parte aérea, valor nutricional, ruminantes.

ABSTRACT
The aerial part of cassava can be an alternative for reducing costs of production in the livestock industry, however a coproduct is little used by farmers. Precise knowledge of the nutritional value and productivity of varieties in each region
will be greater efficiency in formulating rations for ruminants. In this work the authors make a review to emphasize the
forage potential of cassava foliage (Manihot esculenta Crantz). Key-words: cassava, shoot, nutritional value, ruminants.
A produção de leite e carne utilizando bovinos, ovinos ou caprinos é uma das principais atividades desenvolvida pela
maioria dos produtores rurais, encontrando-se em ampla expansão para a geração de renda. De maneira geral, a pecuária
é baseada na utilização de pastagens apresentando índices de produtividade extremamente baixos. Entre os principais
fatores identificados como responsáveis por tal condição, destaca-se a insuficiência e a baixa qualidade das pastagens
durante a época seca do ano. Sendo assim, a utilização de co-produtos da agroindústria pode tornar a atividade mais
rentável (Souza, 2010).
No sistema tradicional de produção da mandioca adotado
por muitos produtores rurais, verifica-se que apenas as raízes
são utilizadas e que grande parte do material restante da
planta não é aproveitada, ou seja, a parte aérea da planta (ramas + folhas) é aproveitada apenas para a produção das manivas empregadas no replantio. Considerando que apenas 20%
do total de ramas produzidas são empregadas no replantio
da cultura os 80% da parte aérea restantes, freqüentemente
desperdiçada, podem ser aproveitados para
a alimentação dos rebanhos incrementando a
produção de leite e carne (Mota, 2009).
Deste modo, objetivou-se com a presente revisão enfatizar o potencial forrageiro da parte aérea da mandioca
(Manihot esculenta Crantz).
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1- Introdução
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2- Revisão de Literatura
2.1 - A CULTURA DA MANDIOCA
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta originária da América do Sul, possivelmente do Brasil, cultivada em varias regiões do mundo por apresentar tolerância às adversas condições de clima e solo (Silva, 2001). A
planta apresenta um crescimento vertical, com variedades
que apresentam porte de 1m a 5m de altura, suas folhas
são palmadas, podendo variar em tamanho, coloração,
número e forma de lóbulos (Lorenzi e Dias, 1993). Constitui um dos principais alimentos energéticos para cerca
de 500 milhões de pessoas, sobretudo nos países em desenvolvimento, nos quais é cultivada em pequenas áreas,
com baixo nível tecnológico. Além de ser um importante
alimento para a população humana, serve para a alimentação animal e pode ser cultivada e colhida, praticamente,
em todos os meses do ano. Possui grande rusticidade, isto
é, baixa exigência quanto ao clima e tipos de solo, e suas
raízes apresentam valor energético semelhante ao do milho (Sebrae, 2005).
No Brasil, é cultivada em diversos estados e comercializada, de um modo geral, in natura, para subsistência ou
para atender o comercio local. Com uma produção mundial acima de 170 milhões de toneladas de raízes, a mandioca constitui uma das principais explorações agrícolas
do mundo. Nos trópicos, essa importância aumenta (Embrapa, 2008), e atualmente, o Brasil é o segundo maior
produtor mundial, com uma produção de 26,92 milhões
de toneladas em 2007. Esta planta representa uma alternativa tanto para a alimentação humana quanto animal,
talvez a versatilidade da planta em admitir cultivos com
os mais variados níveis de tecnologia, seja a grande vantagem de se produzir mandioca, e por este fato a Manihot
seja considerada importante para tratar das questões de
segurança alimentar, como alternativa para o suprimento
energético e protéico das famílias em sistema de subsistência (Cunha, 2009).
Trabalho realizado por Marques et al. (2000) destaca as potencialidades da mandioca para suprir a escassez de grãos
de cereais, e enfatizam a utilização tanto das raízes como
dos subprodutos da produção agrícola e do processo de industrialização. Entretanto, os valores da composição química da raiz de mandioca e seus resíduos não são homogêneos e nem obedecem a padrão definido, a exemplo de alimentos clássicos usados na alimentação animal. As discrepâncias entre os valores referentes a composição da
mandioca podem ser decorrentes do nível de tecnologia
adotado no cultivo e manejo da cultura, processos de colheita, armazenamento e transporte além dos procedimentos na indústria. Segundo mesmo autor, outro fator que pode contribuir para flutuação dos valores da composição é
a grande variedade de materiais genéticos cultivados de-
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correntes dos processos de melhoramento da planta.
Para Martins et al. (2000) a mandioca é uma fonte rica em
energia, seus diferentes resíduos (casca de mandioca, farinha de varredura, entre outros) podem ser utilizados na alimentação animal, conferindo a planta potencial para substituir grãos de cereais, sendo assim, o uso da mandioca na
alimentação animal admite o aproveitamento de toda a
planta e os resíduos da produção agrícola e dos processos
de industrialização, visto que, as raízes podem ser aproveitadas integralmente secas ao sol ou na forma de farinhas,
já as ramas e folhas (parte aérea) podem ser utilizadas na
composição de silagens, fenos ou mesmo in natura.
2.2 - USO DA PARTE AÉREA DA MANDIOCA
O uso da mandioca na alimentação animal admite o aproveitamento de toda a planta, desde os resíduos da produção agrícola até aqueles provenientes dos processos de
industrialização (Cunha, 2009). As folhas da mandioca constituem um resíduo gerado na colheita das raízes, tem ótimas características nutricionais podendo ser incluída na
dieta de ruminantes nas formas in natura, silagem ou feno
(Lopes, 1998).
O desperdício de folhas é grande em todas as regiões do
Brasil (Cereda e Vilpoux, 2003). Entre 14 a 16 milhões de
toneladas de parte aérea de mandioca são deixadas no
campo e se perdem (Carvalho e Kato, 1987). Segundo Sagrilo et al. (2001) as estimativas de produção de folhas por
hectare estabeleceram o potencial de folhas desidratas em
torno de 2,25 ton/ha-1. Para Cereda (2004), a cada tonelada de raiz de mandioca processada na região Sudeste do
Brasil, aproximadamente 2,5 toneladas por hectare de folhas frescas são geradas e desperdiçadas.
A parte aérea da mandioca é aproveitável para a alimentação, sendo que o terço superior, ou seja, a parte mais enfolhada é mais rica do ponto de vista nutricional, tendo
alta produtividade (Carvalho e Kato, 1987).
As porcentagens de ramas, folhas e pecíolos na parte aérea
dependem, entre outros fatores, da variedade e as diferentes proporções desses constituintes determinam um material com maior ou menor valor nutritivo (Carvalho, 1984).
Variações significativas nos conteúdos de proteína bruta
e digestibilidade entre folhas e ramas foram observadas
por Deschamps e Vetterle (1995). Gómez e Valdivieso (1985)
observaram que o conteúdo protéico das folhas pode
variar de 17% a 34% e nas folhas mais ramas de 13% a 20%.
Ravindran, (1992) avaliando folhas de mandioca na alimentação animal, observou a média de 21% de proteína bruta, com
valores variando de 16,7% a 39,9% dependendo, entre outros fatores, da cultivar estudada. Já Carvalho (1984) apresentou valores de proteína bruta de 4,32; 8,41 e 27,49%
para ramas, pecíolos e folhas, respectivamente, mostrando
que o conteúdo protéico de um alimento pode variar também em função da fração da planta na qual se utiliza.

da planta mostraram a possibilidade de se selecionar as
variedades mais adequadas para a produção de feno (Carvalho et al., 1985). Estes mesmos autores em trabalho de
seleção com 10 variedades para a produção de feno da
parte aérea observaram que todas as variedades em estudo apresentaram fenos de folhas com alto teor protéico (de
24,98% a 31,90%), mas as variedades Iracema e Engana
Ladrão sobressaíram-se com altos rendimentos em fenos
do terço superior da parte aérea e teores protéicos acima
de 20%.
Oliveira et al. (1984a) e Oliveira et al. (1984b) estudando
o uso de feno da parte aérea de mandioca para carneiros,
observaram médias de 9,87% e 9,88% de proteína bruta
e 35,69% e 34,82% de fibra bruta para o feno da parte aérea total e feno do terço superior, respectivamente. Nesses
trabalhos, embora os autores tenham concluído que os fenos mostraram-se de melhor qualidade quando elaboradas com o terço superior da parte aérea da planta, não foram observadas diferenças significativas para a composição química no índice de valor nutritivo e para o balanço
de nitrogênio em fenos da parte aérea total e do terço superior.
A necessidade de se dar uma utilização adequada a parte
aérea, ou seja, não considerá-la somente como resíduo agroindustrial, baseia-se no grande volume desse material que,
além de sua alta produtividade, apresenta valores nutricionais que poderiam ser utilizados como alternativa protéica
para rações animais, alimentação humana ou complemetos
para a industria alimentícia, farmacêutica, etc (Ferri, 2006).
2.3 - CARACTERÍSTICAS ANTI-NUTRICIONAIS DA
PARTE AÉREA DA MANDIOCA
Um dos fatores que limitam a utilização da parte aérea da
mandioca na alimentação animal é o alto teor de glicosídeos cianogênicos, presentes em níveis superiores aos observados nas raízes da planta (Simwambana et al., 1992).
Os glicosídeos cianogênicos são compostos orgânicos que
na presença da enzima linamarase se hidrolisam liberando
o açúcar e a cianidrina. A cianidrina, por sua vez, degradase originando o ácido cianídrico (HCN) que é o responsável pela toxicidade do composto (Essers, 1994), sua ação se
dá principalmente sobre o funcionamento de grande número de enzimas, particularmente da oxidase terminal na cadeia respiratória, causando potente inibição da respiração
celular (Teles, 1987).
Segundo Carvalho e Kato (1987) e Lopes (1998), a fenação
da parte aérea da mandioca é um método eficiente de se reduzir o seu potencial cianogênico. Dessa forma, visando
maior segurança na utilização da parte aérea da mandioca
a sua inclusão na dieta dos animais deve ser realizada nas
formas de forragem conservada como, por exemplo, o feno.
Os compostos fenólicos, os taninos e o ácido fítico também
são considerados como fatores anti-nutricionais da folha
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Abrahão (2000) avaliando a qualidade do terço superior
da planta encontrou teores de proteína médios de 20%,
sendo que, quando avaliadas somente folhas, os teores
foram de 28,9%. Segundo o autor esse material é excelente para a alimentação de vacas em lactação. Já para os
2/3 inferiores foram relatados maiores teores de fibra e amido e os valores de taninos poliméricos foram baixos,
não influenciando a digestibilidade da fração protéica. A
parte aérea da mandioca é uma boa fonte de proteína sobrepassante (Wanapat et al.1997), pois o tanino protege a
proteína da fermentação ruminal (Kiyothong e Wanapat,
2003) e permite o aumento do suprimento de aminoácidos
no intestino delgado, o que pode explicar o maior teor de
proteína no leite.
Modesto et al. (2009) avaliaram a substituição da silagem
de milho pela silagem do terço superior da rama de mandioca nos níveis de 20, 40 e 60% e não observaram diferenças no consumo de matéria seca (2,63% do peso vivo),
fibra em detergente neutro (0,8% do PV), proteína bruta
(2,35 kg/dia) e digestibilidade. Neste estudo os autores
também não observaram diferenças na produção de leite,
nos teores de gordura, proteína, lactose, sólidos totais, contagem de células somáticas, uréia e acidez do leite, dessa
forma, a substituição da silagem de milho pela silagem do
terço superior da rama de mandioca até 60%, é uma prática que pode ser adotada conforme a disponibilidade de
material na propriedade.
A utilização da silagem do terço superior da rama de mandioca também foi avaliada em vacas gestantes e não-lactantes pelo mesmo grupo de pesquisadores (Modesto et
al., 2008). Os mesmos observaram que a substituição da
silagem de milho pela silagem da rama de mandioca (20,
40 ou 60%), pode ser feita na alimentação de vacas gestantes não-lactantes, pois não modifica o consumo, os parâmetros ruminais e a digestibilidade da matéria seca. Faustino et al. (2002) testaram a inclusão da silagem do terço
superior da rama de mandioca, sobre o consumo de vacas
leiteiras da raça Holandesa, como substituição parcial da
pastagem de gramíneas tropicais. Os tratamentos avaliados receberam inclusões gradativas de silagem do terço
superior da rama de mandioca, nos níveis de 0, 20, 40 e 60%.
Concluindo que a inclusão da silagem de terço superior
da rama de mandioca à dieta evidenciou ampliação no
consumo total, sem alterar a ingestão de pasto.
Na avaliação da viabilidade econômica da substituição
da silagem de milho pela silagem do terço superior da
rama de mandioca, nos níveis de 0, 20, 40 e 60%, Silva et
al. (2002) observaram que a substituição de 60% foi a que
melhor apresentou retorno econômico, tendo maior custo
benefício.
Trabalhos de seleção de variedades de mandioca para o
rendimento forrageiro e o valor nutritivo da parte aérea
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de mandioca. A alta concentração de compostos fenólicos
causa descoloração da planta, interagem negativamente
com proteínas, carboidratos e minerais sendo responsável
pela adstringência e sabor amargo das folhas. Os taninos
podem ser responsáveis pela baixa digestibilidade da proteína da folha da mandioca. Já o ácido fítico reage com os
minerais, formando um complexo insolúvel chamado de fitato-mineral no trato intestinal do animal, impedindo a absorção do mineral (Penteado e Flores, 2001). No entanto, segundo mesmos autores os níveis de ácido fítico são tão baixos, em comparação a algumas leguminosas que não tem
nenhuma significância nutricional.
2.4 - PRODUTIVIDADE DA PARTE AÉREA DA
MANDIOCA
A parte aérea da mandioca é composta por pelas hastes
principais, galhos, pecíolo e folhas, sendo que a sua produtividade depende de algumas variáveis tais como variedade, fração da planta utilizada, idade da planta, espaçamento,
adubação e condições edafoclimaticas (Nunes Irmão, 2007).
Em Vitória da Conquista, sudoeste baiano, Souza et al.
(2001) trabalhando com a variedade Platinão, encontraram médias de produtividade de 56,3 ton/ha-1 de matéria
verde em plantas com idade de 14 meses em níveis altos
de adubação. Resultados inferiores foram encontrados
por Cardoso Júnior (2003), que avaliando outras variedades (conhecidas como Sergipe e Lisona) na mesma região,
encontrou médias de produtividade de 26,46 e 16,40 ton/ha-1
de matéria verde aos 12 meses de plantio, porém, em níveis
de adubação inferiores.
Em relação à produção de feno, Souza et al. (2001), encontraram produtividades médias de 5,8; 5,2 e 5,0 ton/ha-1
de matéria natural para a variedade Platinão submetida a
plantio com diferentes espaçamentos. Já Gomes e Valdivieso (1984) estudando o efeito da variedade (M COL 22 e M
COL 113) e idade da mandioca encontraram produções
máximas aos 11 meses de idade para a cultura, onde a produção de matéria seca por hectare variou de 1,17 a 1,85
ton/ha-1, respectivamente.
Nunes Irmão (2007) avaliando a variedade Coqueiro encontrou valores de produção de matéria verde, para a fração total da parte aérea, variando entre 22,5 a 45,60 ton/ha-1
e para a porção terço superior, 4,55 a 16,02 ton/ha-1 em
plantas com idade de 8 a 18 meses de plantio, respectivamente. Este mesmo autor também avaliou a produção de
feno da porção terço superior encontrando valores variando de 1,04 a 2,91 ton/ha-1 de matéria seca.

3- Considerações Finais
A parte aérea da mandioca pode ser uma alternativa para
redução dos custos de produção na atividade pecuária, visto que, é um co-produto pouco aproveitado pelos produtores rurais. Por outro lado, o conhecimento preciso do valor
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nutricional e da produtividade de variedades presentes
em cada região permite uma melhor eficiência na formulação de rações para ruminantes.
Valores nutricionais e produtivos deste co-produto podem
ser ajustados em função da fração da planta utilizada melhorando de forma significativa o desempenho animal.

4- Referências Bibliográficas
ABRAHÃO, J. J. S. Diferentes subprodutos da mandioca na alimentação de bovinos visando a produção de carne e leite. Maringá – PR, 2000.
CARVALHO, J. L. H. A parte aérea da mandioca na alimentação animal. Informe Agropecuário. v.119, n.10, p.28-36, 1984.
CARVALHO, V. D., PAULA, M. B., JUSTE JÚNIOR, E. S. G. Efeito
da época de colheita no rendimento e composição química de fenos
da parte aérea de dez cultivares de mandioca. Revista Brasileira de
Mandioca. v.4, n.1, p.43-59, 1985.
CARVALHO, V. D.; KATO, M. S. A. Potencial de utilização da parte
aérea da mandioca. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v.13,
n.145, p.23-28, jan. 1987.
CEREDA, M. P. Resíduos da industrialização de mandioca no
Brasil. São Paulo: Paulicéia, 2004, 174p.
CEREDA, M. P.; VILPOUX, O. Potencialidades das proteínas das
folhas de mandioca, 2003. In: CEREDA, M. P. Tecnologias, usos e
potencialidades de tuberosas amiláceas latino americanas, v. 3, São
Paulo: Fundação Cargill, 2003, 683-693p.
CUNHA, F. S. de A. Avaliação da Mandioca (Manihot esculenta
Crantz) e Subprodutos na Alimentação de Codornas (Coturnix
japonica). 2009. 104p. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2009.
DESCHAMPS, F. D., VETTERLE, C. P. Avaliação nutricional da
parte aérea da mandioca para bovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 32, 1995, Brasília,
Anais... Brasília: SBZ, 1995, p.217-218.
EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA. Disponível em:
<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Ma
ndioca/mandioca_centrosul/importancia.htm>. Acesso em : 24 novembro 2008.
ESSERS, A. J. A. Further improving the enzimic assay for cyanogenics in cassava products. Acta Horticulture, Wageningen, v.375, n.1,
p. 97-104, 1994.
FAUSTINO, J. O.; MODESTO, E. C.; SILVA, D.C. Avaliação da substituição parcial da pastagem de gramíneas tropicais pela silagem do
terço superior da rama de mandioca sobre o consumo de vacas leiteiras. In: Encontro Anual de Iniciação Científica, XI, 2002, Maringá
- PR, Anais... Maringá, 2002.
FERRI, P. Extração de proteínas de folha de mandioca ( Manihot esculenta Crantz) para obtenção de concentrado protéico. Cascavel,
PR: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2006. 112p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual
do Oeste do Paraná, 2006.
GÓMEZ, G., VALDIVIESO, M. Cassava foliage: chemical composition, cyanide content and effect of drying on cyanide elimination.
Journal of Science and Food Argriculture. v.29,n.1, p.433-441, 1985.
GOMEZ, G.; VALDIVIESO, M. Cassava for animal feeding: Effect of
variety and plant age on production of leaves and roots. Animal Feed
Science and Technology, v. 11, p. 49-55, 1984.
KIYOTHONG, K. e WANAPAT, M. Cassava hay and Stylo 184 hay
to replace concentrates in diets for lactating dairy cows. Livestock

ção Científica, XI, 2002, Maringá-PR, Anais... Maringá, 2002.
SILVA, M. J.; ROEL, A. R.; MENEZES, G. P. Apontamento dos cursos: cultivo da mandioca e derivados; engorda de frango caipira, 1.
Mandioca, frango, ração, silo, feno. Campo Grande - Mato Grosso
do Sul: Gráfica GrafNews 2001, 100p.
SIMWAMBANA, M.S.C., FERGUSON, T.U., OSIRU, D.S.O. The
effects of time to first shoot remond on leaf vegetable quality in cassava (Manihot esculenta Crantz). Journal of Science and Food Agriculture. v.60, n.3, p.319-325, 1992.
SOUZA, A. S. Avaliação da Parte Aérea de Variedades de Mandioca
In natura e Fenada. Janaúba, MG: Universidade Estadual de
Montes Claros, 2010. 116p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) –
Universidade Estadual de Montes Claros, 2010.
SOUZA, F. G.; FIGUEIREDO, M. P.; OLIVEIRA, C. G. FERREIRA,
J. Q. Produtividade do feno, parte aérea e raízes de mandioca, sob
diferentes espaçamentos e niveis de adubação nitrogenada, em cultivos para exploração do feno do terço superior da parte aérea.
SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, 4, 2000. Anais...
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, p. 34 a 37, 2001.
TELES, F. F. Técnicas de liberação do HCN e toxidez cianogênica
das mandiocas. Informe Agropecuário. v.13, n.145, p.18-22, 1987.
WANAPAT, M.; PIMPA, O.; PETLUM, A. Y.; BOONTAO, A.
Cassava hay: A new strategic feed for ruminants during the dry season. In: Better use of locally available feed resources in sustainable
livestock based agricultural systems in SE Asia. FAO Regional Project. GCP/RAS/143/JPN (Phnom Penh, Cambodia). 1997. p.26-29.
Figura 1 - Plantação de mandioca.

Figura 2 - Mandioca.

ARTIGO TÉCNICO 1

Research for Rural Development, v.15, n.11. 2003.
LOPES, H. O. S. Suplementação de baixo custo para bovinos.
Brasília: Embrapa-SPI, 1998. 107p
LORENZI, J. O.; DIAS, C. A. C. Cultura da Mandioca. Campinas:
CATI, 1993. 41p. (Boletim Técnico CATI, n. 211).
MARQUES, J. A.; PRADO, I. N.; ZEOULA, L. M.; Avaliação da
mandioca e seus resíduos industriais em substituição ao milho no
desempenho de novilhas confinadas. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.5, 2000.
MARTINS, E. N. Perspectivas do melhoramento genético de codornas no Brasil. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE MELHORAMENTO
ANIMAL, 6. 2002, Campo Grande, Anais... Campo Grande:
Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, 2002.
MODESTO, E. C.; SANTOS, G. T.; SILVA, D.C. Substituição da
silagem de milho pela silagem do terço superior da rama de
mandioca na alimentação de vacas leiteiras. Disponível em:
www.nupel.uem.br/publicacoes/sta-maria/sta-maria- 09.pdf.
Acesso:20/05/2009.
MODESTO, E. C.; SANTOS, G. T.; ZAMBOM, M. A. Consumo,
digestibilidade e parâmetros ruminais em vacas gestantes alimentadas com silagem de rama de mandioca. Revista Brasileira de
Zootecnia, v.37, n.5, 2008.
MOTA, A. D. S. Avaliação das Silagens da Parte Aérea de Quatro
Variedades de Mandioca Cultivadas no Norte de Minas Gerais.
Janaúba, MG: Universidade Estadual de Montes Claros, 2009. 120p.
Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal no Semi-Árido) –
Universidade Estadual de Montes Claros, 2009.
NUNES IRMÃO, J. Efeito da idade de colheita sobre a produção e
qualidade nutricional do feno da parte aérea da mandioca. Vitória
da Conquista-BA: UESB, 2007. 105p. (Dissertação – Mestrado em
Agronomia, Área de Concentraçao em Fitotecnia).
OLIVEIRA, J. P., VON TIESENHAUSEN, I. M. E. V., FALCO, J. E.
Composição química e consumo voluntário do feno e da silagem da
parte aérea da mandioca (Manihot esculenta Crantz). Ciência e
Prática. v.8, n.2, p.203-213, 1984b.
OLIVEIRA, J. P.; VON TIESENHAUSEN, I. M. E. V.; FALCO, J. E.
Digestibilidade aparente, índice de valor nutritivo e balanço de nitrogênio em carneiros do feno e da silagem da parte aérea da mandioca. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ZOOTECNIA, 21,Belo Horizonte, 1984. Anais... Belo Horizonte:
SBZ/UFMG, 1984a. p.302.
PENTEADO, M. V. C. FLORES, C. I. O. Folhas de mandioca como
fonte de nutrientes. São Paulo – SP: Fundação Cargill, 2001. p. 48-67.
RAVINDRAN, V. Preparation of cassava leaves products and their
use as animal feeds. FAO Animal Production Health Paper. n.95,
p.111-125, 1992.
SAGRILO, J. M. CEREDA, M. P. Quantificação e Caracterização
dos resíduos agrícolas da mandioca no Estado do Paraná. Agricultura: tuberosas amiláceas latinoamericanas. São Paulo: Fundação
Cargill, 2001, cap. 19, p. 413-434.
SEBRAE – MG, Perfil Setorial: Mandiocultura – unidade de estratégias e diretrize, 2005. Disponível em: www.sebraemg.com.br.
Acesso em 10 de novembro 2009.
SILVA, D.C.; MODESTO, E. C.; FAUSTINO, J. O. Efeitos da substituição gradativa, no inverno, da silagem de milho pela silagem do
terço superior da rama de mandioca no desempenho produtivo e
econômico de vacas de raça holandesa. In: Encontro Anual de Inicia-

V&Z EM MINAS

15

Clamidofiloses (Clamidioses) dos
animais: vamos conhecer um pouco
mais sobre estas doenças?
(Chlamydiosis in animals: what do
you know about these diseases?)
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RESUMO
Neste trabalho o autor faz uma atualização sobre as clamidofiloses (clamidioses) dos animais, abordando principalmente
a doença em pequenos ruminantes, aves e gatos. Apesar das escassas informações de sua ocorrência em nosso meio, os
inquéritos sorológicos, assim como suspeitas de surtos abortivos em ovinos, sugerem que as clamidiofiloses podem
estar presentes em rebanhos de ovinos e, até mesmo, ocorrendo em bovinos. Palavras-chave: clamidioses, doença, pequenos ruminantes, aves, gatos.

ABSTRACT
In this work the author does an update on chlamydiosis of animals, mainly addressing the disease in small ruminants,
birds and cats. Despite the limited information of its occurrence in our country, serological surveys, as well as suspected
outbreaks of abortion in sheep, suggest that chlamydiosis may be present in sheep flocks and even occurring in cattle.
Key-words: chlamydiosis, disease, small ruminants, birds, cats.

1- Introdução
As clamidofiloses são doenças causadas por bactérias do gênero Chlamydophila, microrganismos intracelulares obrigatórios, Gram negativos que acometem animais domésticos e selvagens, além de seres humanos. Anteriormente essa
bactéria era classificada pelo gênero Chlamydia havendo duas espécies, a C. trachomatis e a C. psittaci. Após as revisões
taxonômicas de 1992 e 1999, passaram a existir os gêneros Chlamydia e Chlamydophila, sendo essa classificação baseada em seqüência de DNA dos genes ribossomais; o gênero Chlamydophila apresenta o Chlamydophila felis (normalmente associado a gatos), C. abortus (ovinos, caprinos e bovinos), C. caviae (cobaios), C. psittaci (aves domésticas
e selvagens), C. pneumoniae (homem) e C. pecorum (ovinos e bovinos), enquanto o gênero Chlamydia, apresenta as espécies Chlamydia trachomatis (homem), C. suis (suínos) e C. muridarum (ratos).
Dependendo da espécie animal envolvida podem ocorrer abortamento, pneumonia, rinite, conjuntivite, artrite e enterite,
entretanto é comum a ocorrência da infecção em animais clinicamente sadios.
O agente é suscetível a maioria dos desinfetantes e detergentes como compostos de amônia quaternária, álcool 70%,
Lysol 1%, hipoclorito de sódio, clorofenóis e calor.
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A Chlamydophila abortus é geralmente associada a problemas reprodutivos em ovinos, bovinos e caprinos e esporadicamente em equínos e suínos, sendo conhecida como aborto enzoótico dos ovinos e aborto epizoótico dos bovinos.
2.1- EPIDEMIOLOGIA
É uma doença com ampla distribuição, principalmente em
criações de ovinos, sendo responsabilizada por 45% dos
abortamentos ocorridos nessa espécie. Esse problema é
semelhante na espécie caprina, mas faltam pesquisas que
mostrem o impacto econômico da doença.
A espécie bovina também é afetada pela C. abortus, sendo
a doença relatada em muitos países da Europa e EUA.
Os animais se infectam em qualquer idade ou época do
ano, constituindo fontes de infecção os fetos abortados,
restos placentários, descargas uterinas e o solo contaminado. As bactérias são eliminadas em grande quantidade
nas secreções vaginais por até 14 dias após o parto ou abortamento. A infecção pode ser vertical, horizontal ou direta
por via alimentar, conjuntival ou genital, sendo a ingestão
dos corpos elementares a forma mais importante. Existe
a possibilidade de transmissão através do sêmen que pode
estar contaminado em função de vesiculite, epididimite
ou orquite causando infertilidade tanto pela diminuição da
qualidade do sêmen quanto pela ocorrência de infecções
uterinas.
As informações sobre as clamidofiloses no Brasil são escassas, principalmente entre bovinos, fato que dificulta o
conhecimento da doença. Destacam-se os trabalhos realizados por Piatti et al. (2006) no Estado de São Paulo, que
verificaram a presença de anticorpos anti C. abortus em caprinos (12%/100), Pereira (2007), no Estado de Pernambuco, que verificou a presença de anticorpos anti C. abortus
em caprinos (12%/167) e ovinos (8,1%/123), enquanto
que Pinheiro Júnior (2008), no Estado de Alagoas encontrou anticorpos anti C. abortus em ovinos (21,5%/274).
2.2 - CICLO DE VIDA E PATOGENIA
O ciclo de vida dessa bactéria alterna entre a forma de corpos elementares (CE), que são as formas infectantes, metabolicamente inativos e estáveis no meio ambiente e corpos
reticulados (CR), que são formas vegetativas, metabolicamente ativas e sensíveis as condições ambientais.
Os CE aderem à membrana plasmática da célula e são internalizados. Ocorre impedimento da fusão entre o endossomo e o lisossomo, através de mecanismo desconhecido.
Já no citoplasma da célula infectada o microrganismo começa a se multiplicar por divisão binária diferenciando-se
em CR. Após a replicação os CR são reorganizados, através de formas intermediárias em formas de CE. A liberação dos CE pode ocorrer por lise da célula hospedeira ou
por liberação de inclusões contendo centenas de estruturas “clamidiais”.

Estudos indicam as tonsilas como primeiro local de replicação quando a infecção ocorre pela ingestão das bactérias,
posteriormente ocorre disseminação pelo sangue, linfa e
outros órgãos. A infecção torna-se latente em animais não
gestantes, possivelmente em tecido linfóide, sendo ativada
quando ocorre desenvolvimento de placenta. Há ocorrência de hematomas nos placentomas. A C. abortus invade
o epitélio coriônico desses causando inclusões intracitoplasmáticas e a infecção se dissemina para regiões intercotiledonárias do córion, causando lesão epitelial, edema
e inflamação. Possivelmente o aborto é causado pelo comprometimento das trocas gasosas e de nutrientes entre a
mãe e o feto e por necrose de tecidos fetais como fígado,
cérebro, baço, pulmões e linfonodos. Os animais que não
são abortados geralmente nascem fracos e apresentam infecção latente que se manifesta na primeira gestação
desses animais.
2.3 - SINAIS CLÍNICOS
Segundo Cardoso (2006), no primeiro episódio, os animais
podem apresentar infecção assintomática e, em alguns casos, febre baixa. Em um segundo episódio, ocorre uma rápida colonização da placenta, com estabelecimento bacteriano nas células epiteliais do córion, que evolui para ulceração. Os placentomas gestacionais são afetados, desenvolvendo-se um quadro de placentite e, a partir daí, a possibilidade de o feto apresentar uma resposta inflamatória,
levando ao abortamento, é muito grande.
O abortamento, na maioria das vezes, ocorre no último mês
de gestação. As fêmeas gestantes acometidas apresentam
sinais de mal estar de 2 à 5 dias antes do abortamento,
sinais que podem ser confundidos com o inicio do trabalho
de parto. Após abortarem, as fêmeas podem apresentar
descarga uterina purulenta com presença de microrganismos no muco por até 2 semanas pós-abortamento. Paralelamente, a fertilidade não é afetada, de 3 a 6 meses após o
abortamento a mucosa não apresenta mais C. abortus. Alguns animais podem apresentar diminuição na taxa de concepção, o que é resultado do processo de metrites e não de
infecção no embrião.
Além disso, também se observam nascimento de bezerros
prematuros e de animais fracos, natimortos, repetição de
cio em intervalos irregulares, aumento no intervalo entre
partos e do número de coberturas ou de inseminações por
gestação. No primeiro ano quando a doença é instalada
no rebanho as taxas de abortamentos podem chegar a 30%
reduzindo para 5-10% nos anos subseqüentes quando não
são adotadas medidas de controle. Os animais que abortam a primeira vez dificilmente abortam na gestação seguinte em função da imunidade específica que é desenvolvida.
Também são relatados casos de abortamentos quando há
infecção por C. pecorum, no entanto na doença causada
por esta espécie são mais expressivos os quadros de ence-
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falomielite esporádica, conjuntivite, pneumonia, encefalite, enterite e poliartrite em animais jovens. As infecções
inaparentes são mais freqüentes, com a eliminação de C.
pecorum nas fezes.
Os fetos abortados podem estar normais ou com graus
variados de edema. A placenta apresenta-se com coloração avermelhada e espessada e pode ser observado exsudato vaginal de coloração rósea suja até 7 a 10 dias pósabortamento. Em bovinos e caprinos é freqüente a ocorrência de retenção placentária, endometrites e vaginites,
podendo também ocorrer metrites e mortes por infecções
bacterianas secundárias.
Em machos há possibilidade de ocorrência de vesiculite,
epididimite ou orquite, interferindo de forma significativa
na reprodução destes animais.
2.4 - DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da C. abortus pode ser realizado pela detecção do agente em esfregaços de cotilédones placentários
e/ou de membranas fetais, corados pela coloração de ZiehlNeelsen modificado. Pode, também, ser detectada diretamente na placenta e órgãos fetais, na excreção vaginal até
14 dias pós-abortamento ou no sêmen, pelo cultivo em ovo
embrionado ou cultivo de células, imunofluorescência direta, imunohistoquímica, ELISA e pela reação da polimerase em cadeia (PCR). O teste de PCR tem sido utilizado
para diferenciar as espécies da família Chlamydiaceae.
Para detecção de anticorpos contra as bactérias utilizamse técnicas como ELISA, imunofluorescência indireta (RIFI)
e fixação de complemento. O teste de RIFI é empregado
no diagnóstico da doença em humanos, enquanto o teste
de fixação de complemento é o mais utilizado no diagnóstico de rotina em medicina veterinária, sendo o teste recomendado pela Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE). Essa técnica detecta anticorpos produzidos contra
o lipopolissacarídeo presente em todos os membros da
família Chlamydiaceae (técnica gênero específica), assim
a reação cruzada entre C. abortus e C. pecorum é uma desvantagem, além da dificuldade de produção de antígenos.
No entanto é um teste que apresenta elevada sensibilidade.
2.5 - TRATAMENTO E CONTROLE
Quando a infecção está instalada no rebanho, animais que
sofreram abortamentos devem ser isolados dos demais por
pelo menos duas semanas (período de eliminação do agente) e os fetos e anexos placentários devem ser destruídos.
Existem dois tipos de vacinas ainda não disponíveis no
Brasil, apenas para ovinos, os quais conferem boa proteção. A vacina inativada pode ser utilizada em animais gestantes, enquanto a viva atenuada não deve ser utilizada
nesses animais. A vacina deve ser aplicada por via subcutânea ou intramuscular sempre antes da inseminação
artificial ou da monta natural.
Os rebanhos livres da doença devem receber somente ani-
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mais de reposição provenientes de áreas livres.
O tratamento dessa doença deve ser feito com tetraciclinas, sendo a oxitetraciclina a mais usada (20mg/kg por
via intramuscular). A administração desse antimicrobiano
de forma preventiva, durante surtos da doença, não elimina
a infecção do rebanho, mas suprime a multiplicação bacteriana, reduzindo a severidade dos sinais clínicos e aumentando as chances de nascimentos de animais vivos.

3- Clamidofilose Aviária
Esta doença é causada pela Chlamydophila psittaci. Atualmente são conhecidas oito sorovariedades (Tabela 1),
sendo pelo menos seis consideradas endêmicas nos pássaros. As sorovariedades parecem ser associadas, mas não
exclusivamente, a um diferente grupo ou ordem de pássaros, do qual é mais comumente isolado. Os animais mais
associados à determinada sorovariedade podem tornar-se
carreadores do patógeno, não apresentando sinais clínicos. Pode-se encontrar o agente no sangue, tecidos, penas
e fezes de portadores sintomáticos e assintomáticos.
Tabela 1 - Sorovariedades de C. psittaci.

SOROVARIEDADE

CEPA
REPRESENTATIVA

HOSPEDEIRO

A

VS1

Psitacídeos

B

CP3

Pombos

C

GR9

Patos e gansos

D

NJ1

Perus

E

MN

Pombos e perus

F

VS225

Psitacídeos

WC

WC

Bovinos

M56

M56

Rato almiscarado
e lebre americana

3.1 - EPIDEMIOLOGIA
Estudos epidemiológicos mostram que as sorovariedades
que afetam as aves são distribuídas mundialmente, podendo causar severas doenças em mamíferos e nos humanos.
A transmissão da doença é horizontal, sendo os tratos:
respiratório e digestivo dos animais as portas de entrada
para os microrganismos. O período de incubação pode
variar de alguns dias a algumas semanas, meses e até
mesmo anos de acordo com a virulência da cepa, a carga
parasitária e a idade das aves, sendo os mais jovens os
mais acometidos. Os microrganismos são eliminados por
descargas nasais e através das fezes (pode ocorrer de forma intermitente). A eliminação através das fezes pode ser

pode detectar todas as espécies de Chlamydophila através
dos lipopolissacarídeos presentes em todas as espécies da
família Chlamydiaceae. O teste de fixação de complemento é ainda o teste mais utilizado apesar de sua complexidade e da necessidade da utilização de soro de galinhas para superar o efeito anti-complementário da maioria dos
soros aviários.
3.4 - CONTROLE E TRATAMENTO
Não há vacina comercial disponível contra clamidofilose
aviária. Deve-se realizar limpeza rigorosa de equipamentos e instalações, pois os microrganismos podem estar presentes em fezes e cama aviária por até 30 dias.
O tratamento de escolha é a doxiciclina por apresentar melhor absorção e ser eliminada mais lentamente do que outras tetraciclinas. A dose usada é de 1000 mg/kg de ração
ou 200 a 800 mg/L de água. As aves podem tornam-se relutantes a ingerir alimentos tratados, sendo isso um problema pela dificuldade de se atingir concentrações adequadas do medicamento no sangue. Além disso, podem
ocorrer infecções secundárias pela redução da microbiota
intestinal. Também são usadas quinolonas como enrofloxacina e macrolídios como azitromicina.

4- Clamidofilose Felina
A doença é causada pela bactéria Chlamydophila felis.
Essas bactérias parecem ter predileção por células epiteliais conjuntivais. As conjuntivites em gatos podem persistir durante meses. O C. felis também já foi ocasionalmente encontrado em fígado, baço e peritônio de gatos.
Coinfecções com calicivírus ou herpesvírus felino ou outras bactérias como espécies de Mycoplasma e Bordetella
bronchiseptica podem agravar os sinais clínicos, retardando a cura da doença e prolongando o período de liberação de bactérias para o ambiente.
A C. felis é primariamente um patógeno conjuntival capaz
de causar doença aguda a crônica apresentando congestão
e descarga ocular mucopurulenta, mas dificilmente está
associado a lesões de córnea. Também é responsável por
doenças do trato respiratório superior de felinos. Lesões pulmonares leves e clinicamente insignificantes podem resultar de exposição a aerossóis. Descarga nasal e espirros
ocorrem em alguns gatos. Sinais de rinite sem infecção ocular concorrente são muito improváveis de serem associadas a C. felis, mas quando há envolvimento de outros vírus respiratórios deve-se suspeitar da doença. Estudos
mostram que a C. felis não tem importância nas doenças
do trato reprodutivo de felinos. É possível que o herpesvírus felino seja responsável pela indução de doença do
trato reprodutivo dos felinos causada por C. felis.
Para diagnosticar a infecção deve-se fazer diagnóstico
diferencial de outras doenças que causam problemas do
trato respiratório superior de felinos. O diagnóstico pode
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iniciada por fatores estressantes como transporte, superlotação, temperaturas baixas, acasalamento, manipulação
e tratamento.
A mortalidade pode variar de 0 a 30%, dependendo do
tipo da ave, das condições do ambiente e da cepa envolvida e pode haver até 50% de queda da produção de aves
em postura. Essa doença tem grande importância econômica na criação de perus. Patos e perus podem se contaminar em solos úmidos onde aves aquáticas selvagens possam ter acesso. A contaminação também pode ocorrer nos
próprios ninhos, onde os pais carreiam a bactéria para os
filhotes através da regurgitação de alimentos, fezes e exsudados infectados. Já foi demonstrada transmissão vertical em patos e galinhas, fato que pode ser um problema
por existir a possibilidade de produtos biológicos produzidos em ovos, como por exemplo, vacinas vivas, contaminados com a C. psittaci. Há evidências de transmissão da
doença de pássaros selvagens para aves domésticas, sendo importante evitar o contato entre esses animais.
Estudos mostram que a C. psittaci infecta a maioria das
espécies de pássaros conhecidas e que pombos e psitacídeos são os mais infectados. As cepas isoladas de pássaros selvagens normalmente não são patogênicas para tais
espécies, mas podem ser altamente patogênicas para aves
domésticas e seres humanos. Os psitacídeos normalmente
não apresentam sinais clínicos, enquanto os pombos apresentam quadros respiratórios.
Os pássaros de estimação podem transmitir a doença para
humanos, sendo rara a transmissão entre humanos.
3.2 - SINAIS CLÍNICOS
Os sinais clínicos são muito variáveis e dependem do hospedeiro e da virulência da cepa. Sinais típicos de um hospedeiro susceptível infectado com uma cepa altamente
virulenta são os respiratórios, descarga nasal e conjuntival mucopurulenta, diarréia, poliúria e apatia. Cepas menos virulentas produzem os mesmos sinais, mas com menor intensidade. Pode haver infecções assintomáticas com
cepas de alta ou de baixa virulência.
Em humanos, foi evidenciada endocardite na válvula mitral identificando-se destruição da mesma com vegetações
e pneumonia grave causados por Chlamydophila psittaci.
3.3 - DIAGNÓSTICO
Sinais clínicos e achados de necropsia são insuficientes
para diagnosticar a doença, apenas o isolamento da bactéria é considerado conclusivo como diagnóstico. Em casos
agudos é possível demonstrar a bactéria no interior de
células através de cortes histológicos de lesões peritoniais,
pericárdicas, fígado ou baço.
Alternativa seria a utilização do teste de PCR para detecção de gene específico de Chlamydophila sp. O teste
ELISA é utilizado em humanos, mas também pode ser utilizado em aves apesar da baixa especificidade. Esse teste
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ser feito diretamente através de cultivo celular, teste de
ELISA, PCR e fixação de complemento.
O tratamento utilizado é doxiciclina, droga de escolha
nesse caso, por três semanas (5mg/kg a cada 12 horas).
Outras tetraciclinas também são eficazes no tratamento.
Existem dois tipos de vacinas, uma viva atenuada e outra
inativada, que podem se apresentar sozinhas ou associadas a vacinas contra algumas viroses felinas. A vacina não
previne infecção pela C. felis, no entanto é capaz de provocar a redução da intensidade dos sinais clínicos da doença.
Vacinas polivalentes contendo diferentes microrganismos,
entre eles o C. felis, fazem parte dos esquemas profiláticos
de vacinação básica de gatos com idade igual ou superior
a 9 semanas: três doses com um intervalo de 3 a 4 semanas. Recomenda-se uma dose adicional para os gatinhos
que vivam em ambientes de alto risco de FeLV, cuja primeira dose tenha sido administrada antes das 12 semanas
de idade. Revacinação é anual.

Figura 1 - C. psittaci - Coloração por imunofluorescencia.

Fonte: http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/355241

Figura 2 - Infecção ocular com edema por Chlamydophila felis.
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Figura 3 - Abortos por Chlamydophila abortus em ovinos.

Fonte: http://coloradodisasterhelp.colostate.edu/prefair/disease/dz/Enzootic%
20Abortion.html

Figura 4 - Chlamydophila abortus em ovinos.

Fonte: http://coloradodisasterhelp.colostate.edu/prefair/disease/dz/Enzootic%
20Abortion.html
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RESUMO
Estudos indicam que os programas atuais de alimentação para fêmeas gestantes, com dieta única, podem ser inadequados para o crescimento fetal, especialmente durante o final da gestação. Segundo os autores, além dos fatores relacionados
às exigências nutricionais, outros fatores devem ser levados em consideração para a implementação de um programa
nutricional com mais de uma dieta durante a gestação. Neste trabalho os autores fazem uma revisão e discutem as estratégias nutricionais mais relevantes para a alimentação de porcas no terço final de gestação. Palavras-chave: porcas, final
de gestação, estratégias nutricionais.

ABSTRACT
Studies indicate that the current programs of nutrition for pregnant females by using only diet may be inadequate for
the growing fetus, especially during late pregnancy. According to the authors, in addition to factors related to nutritional
requirements, other factors must be taken into consideration in implementing a nutrition program with more than a diet
during pregnancy. In this work the authors review and discuss the most important nutritional strategies for feeding sows
in the final third of gestation. Key-words: sows, late gestation, nutritional strategies.

A nutrição de fêmeas suínas tem evoluído consideravelmente nos últimos
anos. As matrizes atuais são mais precoces, mais produtivas, possuem
maior peso corporal e são mais exigentes nutricionalmente. Além disso,
apresentam menos reserva corporal de gordura e padrão de consumo de
alimento muitas vezes insuficiente para atender a demanda nutricional da
fase de lactação, principalmente em condições de estresse calórico, típico
nos países tropicais. Como conseqüência, essas matrizes têm forte tendência de perderem condição corporal, o que resulta em falhas reprodutivas e
redução da produtividade durante sua vida útil. Essa situação é mais evidenciada em matrizes de primeiro parto que, por ainda se encontrarem em
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fase de crescimento, têm suas exigências nutricionais aumentadas, o que pode resultar numa elevada taxa de descarte de matrizes antes do terceiro parto, comprometendo
o rendimento econômico do sistema produtivo.
Um programa nutricional para porcas gestantes deve levar em consideração os seguintes aspectos: a) as diferentes fases e fenômenos metabólicos que acontecem na gestação; b) as diferenças de padrão de crescimento entre as
porcas, segundo a ordem de parto; c) o estado metabólico
da matriz após a lactação anterior (Abreu et al., 2005).
Todos esses aspectos podem interferir nas exigências nutricionais desses animais e devem ser consideradas para
o desenvolvimento de um programa nutricional. Matrizes
hiperprolíficas apresentam exigências nutricionais diferenciadas principalmente no terço final de gestação onde
ocorre o maior desenvolvimento das glândulas mamárias
e dos fetos. A variação crescente no peso fetal durante o final de gestação pode ser devido à limitação das porcas em
fornecer nutrientes suficientes através do sangue para o
máximo crescimento de todos os fetos (Wu et al., 2006).
Estudos indicam que os programas atuais de alimentação
para fêmeas gestantes, com dieta única, podem ser inadequado para o crescimento fetal, especialmente durante o
final da gestação. Obviamente, além dos fatores relacionados às exigências nutricionais, outros fatores devem ser levados em consideração para a implementação de um programa nutricional com mais de uma dieta durante a gestação. Fatores relacionados a logística, como a capacidade
da fábrica de ração de produzir mais de um tipo de ração
de gestação, a capacidade da granja em armazenar esta ração, o planejamento do fluxo de animais nos galpões de gestação que irão receber diferentes rações e a disponibilidade de mão de obra para arraçoamento dos animais caso
o sistema não seja automatizado, devem ser avaliados.
Essa revisão tem o objetivo de discutir as estratégias nutricionais para a alimentação de porcas no terço final de
gestação.

2- Revisão de Literatura
2.1 - EXIGÊNCIA DE ENERGIA PARA PORCAS
GESTANTES
Segundo Noblet et al. (1990), as exigências nutricionais de
uma porca gestante correspondem ao somatório das exigências para mantença, crescimento uterino e ganho materno. Equações são usadas para determinar a exigência de
energia para mantença, ganho de peso materno e ganho
fetal. Resultados dessas equações, que foram convertidas
em exigência diária, estão representados na tabela 01.
Pode-se observar que a exigência de energia para mantença varia de 70 a 90% da exigência total em função do
ganho maternal. Fêmeas de primeira e segunda gestação
apresentam maior ganho maternal e, consequentemente,
maior exigência de energia para essa finalidade. A exigência para crescimento uterino representa cerca de 5% da exigência energética total, mas a exigência diária aumenta durante a gestação. A exigência de energia metabolizável (EM)
para ganho uterino e de tecido mamário é cerca de 1.000
Kcal durante a última semana de gestação (Noblet et al.,
1985a.). Devido ao grande aumento da exigência energética no final da gestação um consumo maior de energia é
necessário para evitar a mobilização de reservas corporais
e para aumentar a deposição de proteína materna. Nesse
sentido, um único valor não pode ser recomendado como
exigência de energia para porcas em gestação. É mais pertinente considerar que a exigência de EM durante a gestação difere com o peso corporal (PC) (i.e., número de parto, genótipo, etc) dos animais, ambiente (temperatura, atividade), perda de peso na lactação anterior e o ganho de
peso líquido materno desejado.
A exigência diária para porcas em gestação varia de 6 a mais
de 10 Mcal (Noblet et al., 1990) e segundo o NRC (1998), a
exigência diária de energia para os produtos de concepção
é 35,8 kcal de EM para cada feto. Isso significa que para
cada feto a mais produzido será necessário um acréscimo

Tabela 1 - Exigência de energia diária para matrizes com 200 kg e peso da leitegada ao nascimento de 18 kg.

SOROVARIEDADEGANHO DE PESO, KG
ESPESSURA DE TOUCINHO, MM

35
9

27
6

20
3

13
0

6,34
2,29
0,36

6,26
1,63
0,36

6,18
0,98
0,36

6,10
0,34
0,36

8,99
3,00

8,25
2,75

7,52
2,51

6,80
2,27

EM, Mcal
Mantença
Ganho materno
Ganho uterino

Total
Nível alimentar, kg/dia1

1

Baseado em uma dieta contendo 3,0 Mcal/kg de EM. Fonte: Young & Aherne (2005)
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teína (18,4 e 19,5 % PB durante a gestação e lactação, respectivamente), 3) dieta controle + 0,2% de AG Omega-3,
4) dieta com alta proteína + 0,2% de AG Omega-3. Os
tratamentos não afetaram o peso vivo, a espessura de toucinho e o intervalo desmame-estro das porcas durante o primeiro ciclo reprodutivo. A suplementação com AG Omega-3
acarretou aumento dos ácidos eicosapentaenóicos e docosahexaenóicos no colostro e no leite. O tamanho da leitegada de primeiro parto e o peso dos leitões ao nascimento
não diferiram entre os tratamentos, entretanto, o peso dos
leitões aos 10 e 21 de lactação, foi maior para o grupo de
animais que receberam uma dieta controle e suplementada com 0,2% de AG Omega-3, assim como o peso da leitegada nos partos subseqüentes.
2.3 - EXIGÊNCIA DE PROTEÍNA E LISINA PARA
PORCAS GESTANTES
Segundo Kim e Wu (2005), fêmeas em gestação necessitam
de proteína para mantença, crescimento e crescimento dos
conceptos (fetos e membranas associadas). Desse modo,
os aminoácidos da dieta devem estar balanceados para garantir as necessidades dos fetos, das glândulas mamárias,
mantença e crescimento maternal. Segundo Close (2001),
matrizes modernas em crescimento exigem 14 a 15 g/dia de
lisina enquanto matrizes pluríparas exigem de 10 a 11 g/dia.
As diferenças de exigências de aminoácidos e energia entre pluríparas e fêmeas em crescimento deixam claro que
os programas de nutrição desses animais devem ser distintos. Por outro lado, Kim e Wu (2005) propõem níveis e balanço de aminoácidos diferenciados para fêmeas de 0 a 70
e de 70 a 112 dias de gestação. Desse modo, sugere-se que
uma dieta diferenciada (ex. pré-lactação) seja utilizada no
terço final de gestação.
Segundo Kim et al (2009), o status energéticos de porcas em
gestação pode afetar diretamente o desempenho lactacional. A superalimentação energética pode levar à obesidade ao parto e, consequentemente, aumentar a perda de peso durante a lactação (Lodge et al., 1966; Baker et al., 1969;
Sinclair et al., 1998), o que é um problema maior para porcas de primeiro e segundo partos. Para controlar consumo
energético de porcas em gestação é comum a adoção de alojamento individual com fornecimento restrito de ração.
Portanto, a restrição de consumo pode também limitar o
consumo de proteína, causando deficiência proteica principalmente durante o terço final de gestação e na lactação.
Desse modo, considerando um fornecimento de ração restrito, é importante fornecer uma dieta que permita uma
alta eficiência de utilização protéica.
Há quase meio século, estudos já vinham sendo feitos para avaliar o uso de diferentes níveis de proteína na fase final de gestação. Rippel et al. (1965) avaliaram o efeito dos
diferentes níveis dietéticos de proteína na fase final de gestação (de 65 dias de gestação ao parto). É interessante ob-

V&Z EM MINAS

ARTIGO TÉCNICO 3

de aproximadamente 100 gramas de uma ração de gestação com 3000 Kcal de EM /kg. Entretanto, na granja é impossível prever quantos fetos possui um animal no final de
gestação sendo difícil adotar arraçoamentos específicos (individualizados). Uma alternativa para multíparas é adotar
um arraçoamento diferenciado (+200 g/dia) para matrizes
que apresentam um histórico de produtividade elevado,
por exemplo, acima de 13 nascidos vivos/parto. Apesar de
ser empírica, a adoção desse sistema em granjas comerciais tem funcionado razoavelmente bem.
2.2 - FONTES DE ENERGIA PARA PORCAS
GESTANTES
O glicogênio hepático decresce rapidamente em leitões
recém-nascidos e pode alcançar 10% ou menos do seu
valor inicial em 2 ou 3 horas. O glicogênio do músculo também diminui e pode desaparecer em 24 a 48 horas. Esse
esgotamento de reservas de carboidratos torna os leitões
neonatos muito vulneráveis à fraqueza e, conseqüentemente, à morte. Uma fonte constante de energia é essencial
para os leitões nas primeiras horas de vida para a sua sobrevivência.
Há mais de três décadas, Seerley et al. (1978) realizaram
um experimento para avaliar o efeito de fontes adicionais
de energia como a do amido de milho e óleo de milho sobre
a composição do colostro, da carcaça e a do soro de leitões
ao nascimento, à 72 horas de vida após jejum ou alimentados normalmente. Esse autores concluíram que lipídios
na alimentação de porcas cinco dias antes do parto aumentam o teor energético e a porcentagem de lipídios no colostro, o que pode ser benéfico para a sobrevivência de suínos.
Ácidos alfa-linoléicos e ácidos linoléicos são membros da
n-6 e n-3 famílias de ácidos graxos, respectivamente, e são
considerados nutrientes essenciais à dieta.
Esses ácidos graxos são funcionalmente e metabolicamente distintos e não são permutáveis (Simopoulos, 1991).
Esses ácidos graxos são os precursores para a síntese de
diferentes tipos de eicosanóides, como as prostaglandinas,
tromboxanos e leucotrienos, todos os quais exercem importantes papéis na regulação das funções imunes e reprodutivas (Muskiet et al., 2004). Embora os estudos sejam
limitados, a suplementação de óleo de peixe nas dietas animais tem o potencial de aumentar o desempenho reprodutivos de porcas (Rooke et al., 2000).
Mateo et al. (2009) conduziram um estudo com o objetivo
de avaliar o efeito da suplementação dietética de AG Omega-3 com ou sem concentrações elevadas de proteína, durante o final da gestação e durante a lactação (de 60 dias
de gestação até 21 dias de lactação) no desempenho de porcas e suas leitegadas no primeiro parto e o efeito do ácidos
graxo Omega-3 nos partos subseqüentes. Os tratamentos
foram: 1) dieta controle (12,3% e 17,9% de PB durante a
gestação e lactação, respectivamente), 2) dieta com alta pro-
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servar que a quantidade de proteína (i.e., 5 vs. 16% PB)
durante a fase final de gestação afetou o ganho de peso materno durante a gestação (i.e., 16,8 vs. 26,8 kg, respectivamente), mas sem afetar o peso da leitegada ao nascimento
e o tamanho da leitegada. Mahan e Mangan (1975), também encontraram resultados similares.
Quando o ganho protéico de tecido materno e do concepto
são combinados, as exigências de aminoácidos podem ser
calculadas por diferentes estágios de gestação (Ji, 2004).
Segundo Kim e Wu (2005), devido ao significante aumento no ganho protéico das glândulas mamárias durante o final da gestação, o ganho protéico total nas porcas gestantes também aumenta depois dos 70 dias de gestação. Quando as quantidades de proteína (ou lisina) exigidas para a
mantença materna, crescimento de tecido materno, crescimento fetal, e crescimento da glândula mamária são todos
combinados, leitoas gestantes acumulam 158 g de proteína/dia (ou 6,83 g lisina/dia) da concepção aos 70 dias de
gestação e 330 g de proteína/d (ou 15,26 g lisina/d) dos 70
dias de gestação ao parto. Estas descobertas claramente
indicam que as porcas exigem diferentes quantidades de
aminoácidos dependendo do estágio de gestação para suportar o crescimento e mantença (tab. 02).
2.3.1 - BALANÇO IDEAL DE AMINOÁCIDOS PARA
FÊMEAS GESTANTES
Devido ao rápido crescimento fetal e de tecido mamário
no final da gestação, as exigências de aminoácidos são
maiores, particularmente em fêmeas primíparas. O crescimento de tecido muscular deve ser levado em conta em fêmeas jovens como parte de seu desenvolvimento reprodutivo. Segundo McPherson et al. (2004), os fetos ganham 17,5
g de proteína nos tecidos corporais do dia 0 ao 70 (0,25 g de
proteína/dia) e 203,7 g de proteína do dia 70 ao 114 (4,63
g de proteína/dia) de gestação. Se a porca possui 14 leitões,
isto é, 3,5 e 64,8 g/d de ganho de proteína no início e no final da gestação, respectivamente. Isto representa uma di-

ferença de 61,3 g/d (i.e., 64,8 - 3,5 = 61,3) ou uma taxa de
ganho de tecido protéico 18,5 vezes maior (i.e., 64,8/3,5 =
18,5) entre o início e o final da gestação. Além disso, Wu
et al. (1999) mensuraram a composição de aminoácidos nos
fetos suínos durante diferentes estágios de gestação e acharam diferenças consideráveis na composição aminoacídica com o progresso da gestação.
Uma glândula mamária deposita 11,2 g de proteína no
parênquima do dia 0 ao 80 (0,14 g de proteína/dia) e 115,9
g de proteína do dia 80 ao 114 (3,41g de proteína/dia) de
gestação. Se a porca possui 16 glândulas mamárias, ela terá, 2,2 e 54,6 g/dia de ganho de proteína no início e no final da gestação, respectivamente. É uma diferença de 52,4
g (i.e., 54,6 – 2,2 = 52,4) ou 24,4 vezes maior (54,6/2,2 =
24,4) na taxa de ganho de parênquima entre o início e o
final da gestação (Ji et al., 2006).
As recomendações das relações de aminoácidos disponíveis para porcas gestantes (NRC, 1998) são baseadas em
estudos com suínos em crescimento (Mahan and Shields,
1998) e são consideradas constantes durante a gestação
(NRC, 1998).
Considerando que a taxa de deposição de nitrogênio no
tecido materno (incluindo a placenta) aumenta (McPherson et al., 2004; Wu et al., 2005) e que a composição de aminoácidos nos fetos e o parênquima mamário alteram (Wu
et al., 1999) com o progresso da gestação, uma relação constante de aminoácidos nas dietas de porcas gestantes parece ser incoerente. Dietas desbalanceadas em aminoácidos
causam uma redução na síntese de proteína e um aumento
na oxidação de aminoácidos no corpo (Voet and Voet, 1990).
Esse aminoácido em excesso devido ao decréscimo na síntese protéica será usado como fonte de energia e precursores para síntese de gordura, o qual vai aumentar a deposição de gordura durante a gestação e excreção de nitrogênio para o ambiente. Deste modo, um padrão ideal de aminoácidos para a alimentação de porcas gestantes pode

Tabela 2 - Exigência de aminoácidos para ganho de tecido e mantença de leitoas gestantes antes e depois dos 70 dias de gestação.

LIS

TER

VAL

LEU

ILE

ARG

D 0 a 70 da gestação (g/d)
AA crescimento
AA exigidos para crescimento
AA exigidos para mantença
AA exigidos para C+M

3,93
5,13
1,64
6,83

1,94
2,53
2,48
5,42

2,52
3,29
1,10
4,44

3,77
4,92
1,15
6,03

2,03
2,65
1,23
4,00

3,74
4,88
1,23
6,09

D 70 a 112 de gestação (g/d)
AA crescimento
AA exigidos para crescimento
AA exigidos para mantença
AA exigidos para C+M

7,00
13,34
1,78
15,26

3,56
6,78
2,69
10,86

4,64
8,84
1,19
10,13

7,11
13,55
1,25
14,53

3,53
6,73
1,34
8,46

7,25
13,82
1,34
14,93

Adaptados de Kim e Wu (2005), Ji et al. (2005a), Ji (2004), e NRC (1998)
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aumentar a eficiência de síntese protéica, a redução na perda de aminoácidos essenciais e a redução na deposição de
gordura.
Balanços ideais de aminoácidos foram obtidos para leitoas gestantes para suportar sua mantença e crescimento,
incluindo tecido materno, fetal e glândulas mamárias, usando informações de Kim et al. (1999a), Kim & Easter
(2001), McPherson et al. (2004), e Ji et al. (2005a). É interessante observar que o balanço ideal de aminoácidos varia com o estágio de gestação (Ji, 2004). O balanço ideal de
aminoácidos para leitoas gestantes é diferente antes e depois dos 70 dias de gestação. Isto indica que o perfil ótimo
de aminoácidos na dieta depende do estágio de gestação
para suportar as necessidades de crescimento e mantença
(tabela 02).
Segundo Kim et al. (2009), as exigências de lisina para porcas gestantes para suportar as necessidades maternas, fetais, e ganho de tecido mamário diferem, as quais são 5,57
e 8,78 g/dia do dia 0 aos 60 e do dia 60 aos 114 de gestação, respectivamente, quando combinadas às exigências
de lisina para ganho de tecido e mantença. Baseado na relação com a lisina, porcas no início da gestação (i.e., 0 a 60
dias) podem exigir quantidades crescente de treonina, enquanto porcas no final de gestação (i.e., 60 a 114 dias) podem exigir quantidades crescentes de arginina e leucina.
As relações de lisina:treonina são 1,0:0,79 e 1,0:0,71, lisina:arginina são 1,0:0,89 e 1,0:0,98; e lisina:leucina são
1,0:0,88 e 1,0:0,95 para fêmeas entre 0 e 60 e entre 60 e 114
dias de gestação, respectivamente.
Kim et al. (2009), avaliaram o uso de uma dieta padrão e
uma dieta com balanço ideal de aminoácidos sobre o desempenho durante a gestação (a partir do dia 30 de gestação). Ambas as dietas possuíam 3,1 Mcal de EM/kg e
12,2% de PB. Os animais que receberam a dieta balanceada em aminoácidos tiveram um maior ganho de peso
e menor perda de espessura de toucinho durante a ges-

tação quando comparados com o grupo de animais que
receberam a dieta padrão. O grupo de animais que recebeu
a dieta com balanço ideal de aminoácidos teve uma menor
concentração de uréia circulante (dias 90 e 109 de gestação), a qual pode ser devida a um decréscimo na disponibilidade de amônia devido ao aumento na síntese protéica
e redução da oxidação de aminoácidos (Wu & Morris, 1998).
Não houve diferença no peso e no tamanho de leitegada
ao nascimento. Porém, o coeficiente de variação do peso
da leitegada ao nascer foi menor para o grupo de animais
descendentes de fêmeas alimentadas com dieta com balanço ideal de aminoácidos.
Estes resultados indicam que quando as poças gestantes
são alimentadas com deitas com balanço ideal de aminoácidos, elas conservam os aminoácidos dietéticos para ganho
de tecido materno e para reduzir a variação no peso fetal.
Em outro estudo, Ji et al. (2005), mensuraram a uréia no sangue de leitoas gestantes alimentadas com dietas a base de
milho e farelo de soja e alimentadas com dietas com balanço ideal de aminoácidos. Eles encontraram que leitoas alimentadas com balanço ideal de aminoácidos tiveram uma
diminuição no nível de uréia no sangue, indicando que a
oxidação de aminoácidos foi diminuída (ou a utilização de
aminoácidos para a síntese de proteína tecidual foi aumentada).
As estratégias alimentares atuais para porcas gestantes,
em muitos sistemas de produção, envolvem uma dieta única fornecidas em quantidades fixas ou ajustada diariamente. Entretanto, as porcas exigem aproximadamente
100% mais aminoácidos depois dos 70 dias de gestação
(Tab. 3). O ajuste da quantidade de ração fornecida diariamente pode ser um manejo nutricional utilizado para buscar atender as exigências de aminoácidos. Porém, esse manejo alimentar pode levar a um consumo excessivo de energia. Desse modo, pode ser adequado utilizar diferentes
tipos de dietas de gestação com diferentes perfis de ami-

LIS

TER

VAL

LEU

ILE

ARG

D 0 a 70 da gestação (g/d)
Para deposição
Para mantença
Deposição + Mantença

100
100
100

49,4
151,0
79,4

64,1
67,0
65,0

95,9
70,0
88,3

51,8
75,0
58,6

95,3
75,0
89,3

D 70 a 112 de gestação (g/d)
Para deposição
Para mantença
Deposição + Mantença

100
100
100

50,8
151,0
71,2

66,3
67,0
66,4

101,6
70,0
95,3

50,4
75,0
55,5

103,6
75,0
97,9

Adaptado de Kim e Wu (2005)
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Tabela 3 - Estimativa de balanço ideal de aminoácidos para deposição de proteína e mantença de leitoas gestantes.
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noácidos para atender a exata exigência de aminoácidos
com o progresso da gestação sem aumentar demasiadamente o consumo de energia.
2.3.2 - EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DA
ARGININA DURANTE GESTAÇÃO
A Arginina (Arg) desempenha múltiplos papéis no metabolismo animal servindo de substrato para a síntese de proteína, como intermediária no ciclo da uréia e como precursora na síntese de vários compostos metabólicos importantes, incluindo o óxido nítrico (ON) e poliaminas (Wu &
Morris, 1998). O óxido nítrico é o maior vasodilatador das
células endoteliais (Wu & Meininger, 2000), e desempenha
um papel importante na regulação do fluxo sanguíneo placentário e, portanto, na transferência de nutrientes e oxigênio da mãe para o feto (Bird et al., 2003). A Arg é também um potente secretor de hormônios (Newsholme et al.,
2005). Evidências crescentes mostram que o ON e as poliaminas são chaves regulatórias da angiogênese e embriogêneses, como também do crescimento placentário e fetal
(Reynlds & Redmer, 2001 e Wu et al., 2004a).
Perdas embrionárias e fetais devido a condições intra-uterinas desfavoráveis durante a gestação representam o maior
obstáculo para a maximização da eficiência reprodutiva em
animais de criação (Wu et al., 2006). Como o maior fator que
influencia no ambiente intra-uterino, a nutrição materna
desempenha um importante papel na regulação do crescimento, desenvolvimento e sobrevivência fetal (Wu et al.,
2004). Assim, fornecendo a porca gestante os nutrientes
adequados, incluindo quantidades adequadas de aminoácidos, é vital para o crescimento fetal (McPheterson et al.,
2004). A Arg além de ser utilizada para a síntese de proteína e detoxificação da amônia é a maior carreadora de
nitrogênio para os fetos suínos e é um dos aminoácidos mais
abundantes nos tecidos fetais (Wu et al., 1999) e no fluido

alantóide durante o início da gestação (Wu et al., 1996),
demonstrando a sua importância na sobrevivência, crescimento e desenvolvimento fetal de leitões.
Mateo et al. (2007), realizaram um estudo para verificar a
hipótese de que aumentando o fornecimento de L-arginina
aumentaria o desempenho reprodutivo de marrãs prenhas
entre o 30º e 114º dias de gestação. Seus resultados indicaram que a suplementação com 1,0% de arginina-HCL entre os dias 30 e 114 de gestação, aumentaram a concentração de arginina, ornitina e prolina no plasma em 77, 53 e 30%,
respectivamente. O tratamento com arginina não afetou o
peso corporal e a espessura de toucinho nas marrãs, mas
aumentou o número de suínos nascidos vivos em 22% e
o peso total da leitegada ao nascimento em 24% (Tabela
04). A concentração plasmática de Arg e seus metabólitos
(ornitina e prolina) foram alterados com o tratamento entre
o 70º e 110º dias de gestação, o qual coincide com o período
de rápido crescimento fetal (McPheterson et al., 2004). A
suplementação com Arg reduziu o número de natimortos
em 65% provavelmente devido a uma melhora no ambiente uterino para o crescimento e desenvolvimento fetal (Wu
et al., 2006).
Semelhantemente, outros pesquisadores relataram que suplementando 1% de arginina na dieta de fêmeas suínas
entre os dias 14 e 28 de gestação aumentou o número de leitões nascido em um leitão sem afetar a média de peso ao
nascimento (Remaekers et al., 2006). A suplementação durante a gestação de porcas pode ter importantes aplicações
para aumentar o desempenho durante a gestação, como
também o desenvolvimento pós-natal, a saúde e qualidade
de carne da progênie (Wu et al., 2006).
Do mesmo modo, Lima (2010) avaliando a suplementação
de diferentes níveis de suplementação de arginina (0; 0,5;
1,0 e 1,5%) em dietas de fêmeas suínas hiperprolíferas a

Tabela 4 - Desempenho reprodutivo de marrãs alimentadas com dietas com ou sem suplementação de 1% L-arginina HCL.

TRATAMENTO
PARÂMETROS DE DESEMPENHO REPRODUTIVO

Total de leitões nascidos por leitegada, n
Total de leitões nascidos vivos por leitegada, n
Peso ao nascimento de todos os leitões nascidos, kg
Peso ao nascimento de todos os leitões nascidos vivos , kg
Peso total da leitegada ao nascimento dos leitões nascidos, kg
Peso total da leitegada ao nascimento dos leitões nascidos vivos, kg
Leitões nascidos mortos por leitegada, n

Adaptado de Mateo et al. (2007)

26

V&Z EM MINAS

CONTROLE

ARGININA

11,27
9,37
1,39
1,41
15,54
13,19
1,86

11,94
11,40*
1,43
1,46
16,85
16,38*
0,66*

tros nutrientes foram fornecidos em quantidades iguais ou
superiores às exigências do NRC (1998). Os resultados
demonstraram que peso do útero vazio aumentou linearmente do dia 45 aos 100 de gestação. O conteúdo de fluído
uterino aumentou de 45 a 62 dias, mas depois declinou até
100 dias de gestação, resultando em uma resposta total quadrática. O peso da leitegada aumentou quadraticamente
de 45 a 115 dias de gestação, com o maior aumento acontecendo nos últimos 15 dias. O conteúdo de água, proteína, cinza e lipídeo do feto aumentaram quadraticamente do dia 45 aos 115 de gestação, com o maior aumento de
cada componente acontecendo durante os últimos 15 dias
de gestação. Esses resultados indicam que há um grande
aumento da quantidade de minerais nos fetos suínos durante o final da gestação e que pode haver um aumento
nas exigências de mineral das porcas, particularmente de
porcas de alta produtividade com leitegada numerosa.
Os dados sugerem também que o índice total de minerais
do corpo de leitegadas em desenvolvimento aproximadamente dobrou a cada 15 a 20 dias de gestação, mas mais
de 50% do índice total de minerais em leitegadas em desenvolvimento ocorreu nas últimas 2 semanas de gestação. (Figura 1). Embora este gráfico reflita o índice de mineral total da leitegada, quando os minerais individuais
foram identificados para o mesmo período, Ca e P praticamente dobraram nas últimas duas semanas de gestação
(Figura 1), e o Ca aumentou numa taxa mais rápida que o
P. Esse grande aumento nas quantidades de Ca e P fetal nas
duas últimas semanas de gestação é atribuído a hipertrofia aumentada no osso e na massa muscular. Assim, compreende-se porque a porca se submete à desmineralização
óssea durante este período crítico da gestação e quais respostas poderiam ser exacerbadas em porcas com grandes
leitegadas e maior capacidade de produção de leite.
Os outros minerais essenciais seguiram o mesmo padrão
geral da retenção como o Ca e o P, mas eles demonstraram
também algumas diferenças. Esta diferença é atribuída às
diferentes funções biológicas de cada elemento como quando este é necessário em um estágio específico de desenvolvimento do feto ou no terço final da gestação, onde o
feto retém minerais para sua vida pós-natal subseqüente.
Dois dos elementos residuais críticos (Fe e Zn) serão apresentados na Figura 1.
Embora a quantidade de Zn não dobrasse durante as últimas 2 semanas do desenvolvimento fetal, como fez Ca e
P, a quantidade de Fe aumentou extremamente durante
este último período de gestação. Entretanto, embora seja mostrado um grande aumento no índice total do Fe durante o
terço final de gestação, este ainda permanece abaixo daquele necessário para o recém nascido.
Conseqüentemente, uma fonte exógena é necessária para impedir a anemia no neonato, uma vez que a quantidade de Fe
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partir de 90 dias de gestação e em lactação, concluiu que
a adição de 1% de arginina nesse período aumenta o número de desmamados e o peso da leitegada aos 7 e 22 dias
de lactação.
2.4 - MINERAIS PARA PORCAS GESTANTES
Com a introdução de novas linhagens maternas capazes de
produzir leitegadas de tamanhos maiores, maior peso ao
nascimento e porcas com maior produção de leite, resultando em mais leitões desmamados e maiores pesos ao desmame, a demanda nutricional desses animais tornou-se
excessivamente alta. As recomendações minerais do NRC
(1998) para suínos não mudaram substancialmente nos
25 anos passados com exceção ao Se, embora a produtividade da porca tenha aumentado tremendamente neste
mesmo período.
Evidentemente, as porcas não podem encontrar suas necessidades biológicas para nutrientes, particularmente os
minerais, utilizando-se recomendações das décadas passadas.
Para ajustar antecipadamente a maior necessidade biológica para minerais pela alta produção das linhagens maternas, a indústria de ração e os especialistas das universidades recomendam rotineiramente níveis dietéticos mais
elevados, reforçando os níveis de macro e micro minerais,
bem como de outros nutrientes, nas dietas de gestação e lactação. Embora esta prática seja lógica e possa ser exatamente o que essas porcas necessitam para altas produtividades, geralmente não é baseada em pesquisas, mas em observações do campo, ou seja, de forma empírica.
Cálcio e fósforo são os dois principais minerais geralmente associados com a integridade e estrutura dos membros. As pesquisas de Nimmo et al. (1981) demonstraram
que uma alta porcentagem de leitoas eram incapazes de
chegar ao primeiro parto quando alimentadas com dietas
contendo os níveis de Ca e P preconizados pelo NRC (1978)
durantes os períodos de desenvolvimento e reprodução.
Outro trabalho demonstrou que porcas de alta produtividade têm maior ocorrência de desmineralização óssea durante sua vida reprodutiva (Maxson e Mahan, 1986). Estes resultados combinados sugerem que durante períodos
de crescimento e períodos reprodutivos há uma alta demanda por Ca e P. Estes dois minerais podem, assim, ser removidos do tecido ósseo quando as demandas para produção
de leite são grandes.
Mahan et al. (2009), conduziram um experimento para avaliar a deposição fetal de macro e micro minerais, dos 45
dias após a cobertura ao terço final de gestação. As dietas
experimentais eram à base de milho e farelo de com 15%
de PB, 0,70% Lisina total, 0,90% Ca, e 0,70% P total. Os
minerais Cu, Fe, Mn, Se, e Zn foram adicionados à dieta
nas quantidades de 15, 140, 20, 0,30, e 120 mg/kg,
respectivamente, e fornecido como sal inorgânico. Os ou-
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secretada no tecido mamário é considerada inadequada às
demandas elevadas de Fe do suíno em rápido crescimento.
Embora as quantidades de K, Na, S e Cl aumentaram do
dia 45 aos 115 de gestação, o maior aumento na leitegada
e nos fetos ocorreu durante a fase final de gestação. Pode-se
concluir que tanto nos fetos quanto nos neonatos, a quantidade de Na foi maior que a de K, e que ambos K e Na aumentaram paralelamente de 45 a 115 dias de gestação
(Figura 1).
Aumentos similares na transferência de micro minerais
também ocorreram no final da gestação, particularmente
para Fe, Cr e Zn. O Fe foi o micro mineral encontrado em
maior quantidade nos fetos, enquanto o Zn foi o segundo
mais encontrado. Com o avanço do desenvolvimento fetal,
a quantidade relativa de Fe no feto aumentou quadraticamente, enquanto Zn, Cr, Mn e Co aumentam a uma menor magnitude.
Manganês está envolvido em vários sistemas enzimáticos
corporais, mas a quantidade exigida pelos fetos é baixa. O
índice do Zn da leitegada durante o desenvolvimento da
Figura 1 - Quantidade de minerais nos fetos dos 45 dias pós-cobertura ao parto.
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gestação apresentado na figura 1 demonstra que o conteúdo do Zn na leitegada aumentou extremamente durante o
período final da gestação com o maior aumento ocorrendo
durante as últimas 2 semanas de gestação Em resumo, o
grande fornecimento de nutrientes corporais para o desenvolvimento dos fetos são transferidos em grandes quantidades durante a gestação, mas o grande aumento de proteína, lipídeos e cinzas ocorre durante os últimos 15 dias
de gestação. Com exceção do Cl, aproximadamente 50%
de macro e micro minerais são transferidos nos último 15
dias de gestação. Esta grande retenção para o desenvolvimento dos fetos exige uma maior transferência de cada
mineral da dieta da matriz ou de reservas teciduais maternas para os fetos. Se a dieta da matriz não contiver níveis
adequados de minerais para suprir suas exigências reprodutivas, elas irão mobilizar as reservas corporais antes do
início da lactação. O declínio de reservas minerais no início da lactação pode comprometer o subseqüente desempenho reprodutivo e lactacional das matrizes.

mas um excesso de Se inorgânico causa danos oxidativos
nos tecidos e prejudica o desempenho do animal. Portanto, as fontes de minerais utilizadas podem ser importantes, especialmente quando se usam níveis altos de
suplementação. Com o aumento das necessidades minerais das porcas, há simultaneamente um interesse em aumentar níveis minerais nas dietas durante a gestação e a
lactação.
Um recente estudo realizado por Peter & Mahan (2008),
avaliou os níveis minerais das porcas quando alimentadas
com minerais inorgânicos (forma de sulfato ou de óxido) ou
orgânicos (Bio Plex) e três níveis de minerais (níveis preconizados pelo NRC (1998), níveis usado pela indústria
e níveis usado pela industria enriquecido com Ca e P). O
experimento envolveu um total de 375 leitegadas e os resultados são apresentados na Figura 02. Os resultados demonstram um maior número de leitões nascidos (total e
vivo) quando as porcas foram alimentadas com mineral
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2.4.1 - MINERAIS INORGÂNICOS X QUELATADOS
Os minerais exercem diferentes papéis no corpo e são essenciais para diversas funções reprodutivas. Não somente
estão envolvidos no controle enzimático de diversos processos metabólicos e hormonais, mas são igualmente importantes nos processos de crescimento, saúde e controle
imunológico. Quando providos em excesso são retidos no
fígado, mas quando são fornecidos em maiores quantidade atuam como pró-oxidantes prejudicando as funções vitais. Conseqüentemente, a forma em que o elemento é fornecido ao animal pode ser fisiologicamente importante,
especialmente se no futuro as necessidades para a reprodução aumentarem.
Assim por exemplo, quando as exigências dos suínos são
satisfeitas com Se orgânico ou inorgânico, o sistema imune e anti-oxidante se ativa em ambos os casos. Quando se
proporcionam em excesso, uma grande parte do Se orgânico se retém nos tecidos sem problemas de toxicidade,
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orgânico em relação aos inorgânicos. Houve uma tendência para um menor numero de leitões nascidos (total) ao
maior nível de minerais. Embora tenha havido um pequeno aumento no numero de leitões nascidos vivos quando
as porcas foram alimentadas com minerais orgânicos e
um declínio quando as porcas foram alimentadas com
minerais inorgânicos, e um menor número de leitões nascidos quando a dieta continha Ca e P elevados, a interação
não foi significante. Embora não significativo, o número total de leitões nascidos vivos foi, aproximadamente, de um
leitão adicional por leitegada quando porcas foram alimentadas com minerais orgânicos. Como evidente na figura 02,
não houve nenhuma diferença no número de leitões nascidos
vivos quando os níveis do NRC (1998) foram fornecidos.
O número de natimortos tendeu a se maior quando se utilizou fontes de minerais orgânicas na alimentação enquanto que o número de mumificados foi maior quando se utilizou os níveis adotados pelas indústrias. A interação entre
a fonte de minerais e níveis minerais para numero de
leitões nascidos (total, vivo, natimorto) não foi significante.
Embora esta experiência precise ser confirmada em outros
animais, os resultados sugerem que os minerais orgânicos
possam ser superiores aos minerais inorgânicos, e que o reforço extra dos minerais na forma orgânica pode ser benéfico ao desempenho reprodutivo da porca.
Figura 2 - Efeito de fontes orgânicas e inorgânicas dietéticos usados
pelas indústrias e pelo NRC (1998).

que não reproduziram de mesma idade, os resultados mostraram que a maioria dos minerais eram mais baixos nas
porcas que tinham se reproduzido (Figura 03). Isso indica
que a exigência de minerais para a reprodução aumenta com
o aumento da produtividade e que os minerais providos pela dieta das matrizes são insuficientes para alcanças a alta
demanda reprodutiva na gestação, lactação, ou ambas.
O Ca e P tiveram a maior perda, aproximadamente, com
índices totais de 15 a 20% menores destes dois minerais.
Dos minerais restantes Mg, Cu, Se e Zn igualmente tiveram índices mais baixos nas porcas em reprodução.
Embora se tenha o costume de aumentar os minerais dietéticos em proporção às necessidades estimadas, esta prática pode ser um erro por causa das “janelas de diferença
da necessidade” e dos potenciais efeitos prejudiciais de níveis adicionais.
As necessidades minerais talvez sejam reguladas geneticamente e pelo tamanho da leitegada, visto que as secreções mamárias da lactação podem não somente refletir o
padrão genético de secreção do leite, mas podem igualmente refletir um caminho onde o excesso de minerais pode ser
excretado pelo corpo.
A determinação das necessidades minerais da porca de reprodução está certamente imatura quando comparada a de
outros nutrientes. Uma pesquisa mais extensiva precisa
ser conduzida, visto que a exigência dos animais parece ser
agravada com a capacidade genética dos animais.

3- Considerações Finais

2.4.2 - STATUS MINERAL DA PORCA
As porcas durante sua vida reprodutiva têm maior necessidade de minerais, tendo uma perda maior de minerais do
corpo durante a gestação e lactação (Mahan & Newton,
1995). Aumentos de produtividade da porca são acompanhados pelo aumento da demanda nutricional e, assim, reservas corporais de minerais poderiam diminuir. Quando
a quantidade de minerais das matrizes com mais de 3 partos foram comparados à quantidade de minerais de leitoas
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A nutrição durante a gestação além de influenciar o desempenho no decorrer do período gestacional, o tamanho,
o peso e a uniformidade da leitegada, afeta também a produtividade no período da lactação, o intervalo desmamacio e a longevidade das porcas. A nutrição da fêmea suína
gestante deve ser realizada, considerando os diferentes fenômenos metabólicos que ocorrem ao longo da gestação.
Matrizes hiperprolíficas, as quais crescem mais e produzem mais leitões, apresentam exigências nutricionais diferenciadas principalmente no terço final de gestação,
onde ocorre o maior desenvolvimento das glândulas mamárias e dos fetos.
A relação de aminoácidos ideal na dieta altera dinamicamente entre 70 e 114 dias de gestação e, portanto, deve-se
fornecer dietas que atendam as exigências nutricionais
desses animais nesta fase. A nutrição protéica da fêmea gestante deve ser diferenciada segundo a ordem de parto, podendo ser ajustada em duas fases, antes e após os 70 dias de
gestação. Se a estratégia de alimentação por fase for adotada, podemos fornecer um padrão de aminoácidos mais
adequado para o crescimento da glândula mamária e fetal,
minimizando o ganho de gordura desnecessário durante
a gestação.

É importante considerar que a aplicação prática de uma
alimentação por fase e a alimentação por ordem de parto
pode ser um desafio neste momento. Várias linhas de alimentação e silos de armazenamento são necessários para
implantar esta prática de alimentação, e os suinocultores
não estão preparados para lidar com essas práticas. Entretanto, o fornecimento de aminoácidos top-dressing pode
ser uma forma alternativa de lidar com a complexidade da
alimentação por fase ou alimentação por ordem de parto.
Obviamente, que a utilização de uma dieta diferenciada
no terço final de gestação, além de suprir as exigências diferenciadas de proteínas e diferentes balanços de aminoácidos, também permitirá a utilização de diferentes fontes
e níveis de minerais e de gorduras já que as pesquisas mais
recentes demonstram os benefícios dessas práticas.
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RESUMO
Neste trabalho a autora realiza uma revisão sobre o emprego de agentes opióides pela via epidural em cães e gatos para
controle da dor. Como a dor é capaz de causar diversos aspectos negativos, além de prejuízos ao bem-estar geral, cresce
o interesse pela utilização de métodos eficazes de analgesia para cães e gatos atendidos em clínicas e ambulatórios veterinários. Palavras-chave: controle da dor, analgesia, cães e gatos.

ABSTRACT
In this
b paper, the author conducts a review on the use of opioids for epidural anesthesia in dogs and cats for pain control.
Because pain can cause several negative aspects, as well as damage to the general welfare, the growing interest in the
use of effective methods of analgesia for dogs and cats treated at outpatient clinics and veterinarians. Key-words: pain
control, analgesia, dogs and cats.

1- Introdução
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Nos últimos anos, tanto na profissão veterinária como na sociedade em geral, tem aumentado a atenção para os problemas de dor em animais – seu reconhecimento, alívio e sua prevenção subseqüente. No passado, os animais eram, em geral, considerados inferiores ao homem, em termos de evolução ou de desenvolvimento e, por conseqüência, acreditava-se
que eles não possuíam qualquer sensação de dor da forma que o homem conhecia (HELLEBREKERS, 2002).
A dor é capaz de causar diversos aspectos negativos além do prejuízo ao bem-estar geral . Entre tais aspectos encontram-se
o prejuízo à cura da lesão por meio da ativação da resposta ao estresse, maior propensão ao balanço energético negativo
devido ao aumento do consumo de energia e diminuição da ingestão de alimentos, atraso na recuperação pós anestésica
e risco mais elevado de complicações pós-operatórias, entre outros aspectos (HELLEBREKERS, 2002).
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Em 1901 foi relatado o efeito da cocaína como primeiro
fármaco administrado pela via epidural em cães e humanos. A administração de anestésicos locais por esta via foi
adotada em vários procedimentos cirúrgicos caudais ao
diafragma em cães, mas mostrou-se superior em procedimentos envolvendo pelve, membros superiores e região perineal. Assim, a analgesia epidural era reservada como uma
alternativa para a anestesia geral em medicina veterinária
(TORSKE E DYSON, 2000). Porém, a analgesia epidural
com anestésicos locais possui baixa seletividade, produzindo tanto bloqueio sensitivo como motor, tornando essa
técnica pouco atrativa para o controle da dor por períodos
prolongados (KEEGAN et al., 1995).
Estudos têm relatado o uso de opióides como importante
alternativa no controle da nocicepção em animais, principalmente pela via epidural, objetivando o controle segmentar
da dor pós operatória (POPILSK et al., 2000).
Opióides administrados pela via epidural aliviam dores somáticas e viscerais por bloquear seletivamente os impulsos nociceptivos sem interferir com função motora e sensorial ou sem deprimir o sistema nervoso simpático (analgesia espinhal seletiva) (SKARDA, 2007).
A analgesia epidural tem se mostrado efetiva na redução
da morbidade de pacientes críticos por eliminar a dor, geralmente sem efeitos colaterais, sendo uma alternativa viável em combinação com outras técnicas anestésicas (WETMORE E GLOWASKI, 2000).
Tendo em vista o crescente interesse atual em métodos eficazes de analgesia para cães e gatos, este trabalho tem por
objetivo revisar o emprego de agentes opióides pela via epidural em cães e gatos para controle da dor.

tureza térmica, química ou mecânica, em estímulo elétrico
que será transmitido até o sistema nervoso central e interpretado no córtex cerebral como dor. As fibras Aδ são mielinizadas e as fibras C não são mielinizadas e possuem a
capacidade de transmitir estímulos dolorosos em diferentes velocidades. As fibras Aδ, em função da presença da
bainha de mielina, transmitem o estímulo doloroso de forma rápida, enquanto as fibras C são responsáveis pela
transmissão lenta da dor. Ambas são classificadas em subtipos Aδ1, Aδ2, C1 e C2 (Tabela 1). Os nociceptores, então, são sensibilizados pela ação de substâncias químicas,
denominadas algiogênicas, presentes no ambiente tissular: acetilcolina, adicinina, histamina, serotonina, leucotrieno, substância P, fator de ativação plaquetário, radicais
ácidos, íons potássio, prostaglandinas, tromboxana, interleucinas, fator de necrose tumoral (TNFα), fator de crescimento nervoso (NGF) e monofosfato cíclico de adenosina
Tabela 1 - Subtipos das Fibras Nervosas Tipo Aδ e C

TIPO DE FIBRA

CARACTERÍSTICAS

Aδ tipo I

VS1Respondem a temperatura em torno de 52ºC,
são insensíveis a capsaicina e possuem resposta
mediada pelos receptores VRL-1

Aδ tipo II

São sensíveis a temperatura em torno de 43ºC,
a capsaicina e ativam, via receptores VR1, canais
catiônicos não-seletivos permeáveis ao cálcio

C tipo I

Contêm substância P e CGRP e expressam
receptores tirocinase A, para o fator de crescimento nervoso. São responsivas a capsaicina
e a prótons

C tipo II

Expressam receptores purinérgicos P2X3 para
adenosina e um grupo de carboidratos de
superfície, a α-D-galactose, capaz de se ligar
a lecitina IB-4, sensíveis seletivamente a prótons

2- Revisão de Literatura
2.1 - FISIOPATOLOGIA DA DOR EM ANIMAIS
A Associação Internacional para Estudo da Dor definiu dor
como sendo “uma experiência sensorial ou emocional desagradável associada à lesão tissular real ou potencial, ou
descrita em termos de tal lesão”. O termo nocicepção está
relacionado com o reconhecimento de sinais, no sistema
nervoso, que se originam em receptores sensoriais (nociceptores) e que fornecem informações relacionadas ao dano tissular (HELLEBREKERS, 2002).
Quando os nociceptores são estimulados, as terminações
nervosas sensoriais livres são ativadas e, dependendo do
tipo de estimulação, o potencial de ação será transportado
centralmente por uma classe específica de fibras (HELLEBREKERS, 2002). Os receptores específicos para a dor estão localizados nas terminações de fibras nervosas Aδ e C
e, quando ativados, sofrem alterações na sua membrana,
permitindo a deflagração de potenciais de ação. As terminações nervosas das fibras nociceptivas Aδ e C (nociceptores) são capazes de traduzir um estímulo agressivo de na-
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(AMPc) (ROCHA, KRAYCHETE, LEMONICA et al. ,2007).
Depois da estimulação inicial no indivíduo intacto, sem estímulo prévio, o que produz a dor é a ativação dos receptores de limiar alto por estímulos mecânicos ou térmicos.
O padrão de resposta muda quando a estimulação é prolongada, devido ao caráter da lesão inicial ou do dano tissular. Esse fenômeno, denominado sensibilização periférica (Figura 1), depende, em grande parte, da liberação de
aminas vasoativas pelos tecidos lesados e pelas células
inflamatórias, bem como da liberação de neuropeptídeos
originários dos terminais nervosos nociceptivos excitados,
presentes na área lesada (HELLEBREKERS, 2002).As modificações do processamento espinhal (ou seja, a neuroplasticidade central ou espinhal) dos estímulos sensoriais re-

(Fonte: ROCHA, KRAYCHETE, LEMONICA et al., 2007)

sultam em uma situação na qual a dor é percebida por meio
dos estímulos sensoriais que entram no corno dorsal por
meio de fibras aferentes A de baixo limiar, que normalmente não estão envolvidas na percepção da dor. Além disso,
o aumento da excitabilidade espinhal será seguido por aumento espacial (campo receptivo), temporal (duração do
estímulo e da resposta) e do limiar (sensibilidade), o que, em
conjunto, resulta em um estado de hipersensibilidade e hiperatividade no nível espinhal (HELLEBREKERS, 2002).
2.2 - FARMACOLOGIA CLÍNICA DOS OPIÓIDES
Os opióides são drogas derivadas do ópio, como a morfina
e a codeína, que agem nos receptores opióides. Os receptores opióides (μ, κ, δ e σ) foram identificados dentro dos
sistemas nervosos central e autônomo, no plexo mioentérico do trato gastrointestinal, coração, rins, duto deferente,
pâncreas, adipócitos, linfócitos e adrenais. Esses receptores são estimulados na superfície da membrana celular de
forma estereoespecífica, descrita como ligação fechadura
e chave. A ativação do receptor opióide é acoplada a mudanças na condutância iônica e na interação da proteína
G (BRANSON e GROSS, 2003).
Segundo as características de ligação com estes receptores,
os opióides são classificados em agonistas puros (morfina,
fentanil, meperidina e oximorfona), agonistas parciais (buprenorfina), agonistas antagonistas (butorfanol, nalorfina) e antagonistas puros (naloxona, nalbufina).
Clinicamente, a diferença mais importante está entre os
agonistas puros e os agonistas parciais ou agonistas-antagonistas, que podem apresentar efeito de teto máximo.
Esse efeito se dá quando o efeito máximo é produzido e não
é aumentado com o incremento da dose. Em vez disso, o que
pode ocorrer é um antagonismo dos efeitos. Outro aspecto
farmacológico de importância clínica é a lipofilicidade da
droga e a potência. Entretanto, a potência é de pouca relevância clínica nos animais de companhia, nos quais o volume
injetado quase nunca limita a quantidade de droga que
pode ser administrada. Também é clinicamente importante a afinidade com o receptor (LACELLES, 2002).

Os opióides agem bloqueando a transmissão dos estímulos nocivos para os centros mais altos, agindo sobre receptores localizados pré ou pós sinapticamente no nervo sensorial aferente primário, no nível da medula espinhal. Também agem nos centros mais altos, bloqueando a transmissão de estímulos e aumentando a quantidade de influências
inibitórias descendentes. A analgesia é produzida pela atividade agonista da droga nos subtipos de receptores μ, κ
e δ, e o grau de analgesia depende da afinidade e da atividade intrínseca (LASCELLES, 2002). Podem ser administrados por via epidural na tentativa de conferir analgesia
minimizando-se os efeitos adversos tipicamente observados com os opióides. Quando administrados dessa maneira, interagem com os receptores opióides dentro da medula espinhal, bem como apresentando alguns efeitos sistêmicos. O grau de efeito sistêmico observado é o resultado
da capacidade lipofílica do opióide utilizado. O uso epidural de agentes mais lipofílicos possui vantagem limitada
sobre o uso sistêmico porque a captação vascular de uma
droga administrada de forma espinhal é tal, que são observados efeitos sistêmicos (BRANSON e GROSS, 2003). A
presença de um grande número de receptores opióides na
substância gelatinosa do corno dorsal da medula espinhal
é sugestiva de que a administração de pequenas doses de
opióides produzem analgesia efetiva (SKARDA, 2007).
Outros efeitos dos opióides incluem sedação, depressão respiratória (principalmente drogas μ-seletivas), bradicardia
e hipotensão (morfina, fentanil e alfentanil), redução do tônus venoso com consequente redução na pré-carga. Podem
ainda ser observados hipomotilidade gastrointestinal com
aumento das contrações rítmicas não propulsivas e do
tônus da musculatura lisa, inclusive o tônus esfincteriano.
Principalmente com a morfina podem ser observados vômitos, seguidos em geral por defecação. O prurido aparece
algumas vezes após administração epidural de opióides,
e a área pruriginosa fica confinada ao dorso caudal do animal (LASCELLES, 2002).
Existe uma grande variedade de opióides que são empregados na analgesia epidural, podendo ser citados a morfina, a meperidina, o fentanil, a hidromorfona, a metadona,
a buprenorfina, o lofentanil, o alfentanil, o butorfanol e a nalbufina. Dentre estes, a morfina é a mais utilizada (TORSKE e DYSON, 2000).
Preparações de morfina livres de preservativos não tem
sido associadas a alterações histopatológicas da medula espinhal. Em contraste, a morfina de administração parenteral, que contém vários preservativos – como bisulfato de sódio, formaldeído, fenol, clorbutanol – possui efeitos neurotóxicos quando depositadas diretamente na medula espinhal.
2.3 - CONSIDERAÇÕES ANATÔMICAS NA
TÉCNICA EPIDURAL
O conhecimento das estruturas anatômicas do canal ver-
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Figura 1 - Processo de Sensibilização Periférica
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tebral (Figura 2) é essencial para a execução correta da técnica e para reduzir as chances de complicações. As principais considerações anatômicas para a realização da técnica são descritas por Klide (1992) e estão aqui relacionadas.
Figura 2 - Canal Vertebral

(Fonte: http://stemcelldoc.files.wordpress.com/2009/01/epidural-space.jpg )

Os forames intervertebrais são orifícios pelos quais os nervos espinhais saem do canal vertebral. Eles são importantes no contexto da técnica, uma vez que a progressão cranial da infusão do fármaco depende da integridade destes
forames. Se ocluídos por fibroses ou calcificação, o que pode ocorrer em animais idosos, a solução injetada poderá
se estender cranialmente além do esperado.
Outro fator que interfere na progressão do fármaco é a deposição de gordura no canal vertebral. Em animais obesos

o acúmulo de gordura é maior, podendo causar diminuição do espaço peridural, determinando que o volume calculado para realização da técnica atinja uma região cranial àquela desejada.
Existem grandes plexos venosos no assoalho do canal vertebral que devem ser considerados antes e durante a execução do procedimento.
A medula espinhal é composta por vários tipos de fibras
nervosas: simpáticas, sensitivas e motoras. Em geral, o menor diâmetro é o da fibra simpática, sendo portanto a primeira a ser bloqueada pelos anestésicos. O diâmetro intermediário é o da fibra sensitiva e a de maior diâmetro é a fibra motora, sendo esta a última a sofrer ação das drogas.
A região do canal vertebral onde termina a medula espinhal e o saco dural varia entre cães e gatos. Nos primeiros,
a medula termina entre L6 – L7 e o saco dural entre L7 – S2.
Em gatos, esta região se localiza mais caudalmente à vértebra, ou seja, L7 – S1 e S1 – S3.
O espaço epidural está localizado entre a dura-máter e o
ligamentum flavum (Figura 3). Ele se estende da base do
crânio até o hiato sacral, onde se torna mais evidente com
o final da medula espinhal, na borda cranial da sétima
vértebra lombar (L7) em cães de grande porte e na junção
lombossacral em cães de pequeno porte.
2.4 - TÉCNICA PARA ADMINISTRAÇÃO EPIDURAL
LOMBOSSACRAL DE OPIÓIDES
2.4.1 - CÃES
Os cães são geralmente sedados, tranqüilizados ou anestesiados para reduzir o medo e a apreensão e então posicio-

Figura 3 - Localização para inserção da agulha. A: Posicionamento asséptico da agulha, usando luvas estéreis, dentro do espaço lombossacral de um cão (A)
e posicionamento do cateter para anestesia epidural contínua usando um anestésico local e ou analgesia usando um opióide (B). B: Vista dorsal. Palpação do
processo espinhoso da vértebra L7 e cristas ilíacas. C: (a) espaço epidural com tecido adiposo e conjuntivo, (b) dura máter, (c) membrana aracnóidea, (d)
medula espinhal, (e) fluido cérebro-espinhal, (f) cauda equina, (g) vértebra lombar 7, (h) primeira vértebra sacral, (i) disco intervertebral, (j) ligamentum
flavum, (k) ligamento interespinhoso.

(Fonte: SKARDA, 2007)
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tração epidural de opióides entre cães e gatos.
A pele da região lombossacral deve ser preparada cirurgicamente. Uma agulha de 22G é posicionada na linha
média do espaço lombossacro, que pode ser identificado
com facilidade palpando a metade do espaço entre as cristas ilíacas e a região caudal ao processo espinhoso de L7.
A agulha é inserida ventralmente em um ângulo de 45° em
relação ao dorso para evitar o contato com o processo espinhoso de L7. Resistência é encontrada ao atravessar o
ligamentum flavum e uma crepitação é usualmente sentida quando a agulha avança por esse ligamento. A profundidade da agulha para alcançar o espaço epidural pode
variar de 6 a 25mm, dependendo do tamanho do gato.
Tentativas de maior inserção da agulha resultarão em resistência, indicando que o bisel encontrou o assoalho vertebral, necessitando um recuo de 1 a 2 mm.
2.5 - ANALGESIA EPIDURAL POR INFUSÃO
CONTÍNUA
Apesar de diversos trabalhos descrevendo a anestesia epidural contínua em cães, cateteres epidurais não são rotineiramente utilizados devido a dificuldades técnicas, ao
potencial para danificar a medula espinhal, meninges e nervos, ao risco de infecção e a problemas relacionados ao cateter. Apesar disso, a inserção de cateteres plásticos no espaço epidural canino é relativamente simples e segura,
desde que praticada. Anestésicos locais e ou opióides podem ser administrados para produzir anestesia contínua
através da instalação de um cateter epidural disponível
comercialmente através de uma agulha 18 ou 17G Huberpoint (Tuohy) ou uma agulha 18G Crawford.
O método de implantação do cateter epidural é basicamente o mesmo descrito na técnica de infusão única, porém,
faz-se necessário o uso da agulha de Tuohy. Esta agulha
possui um mandril e uma curvatura na sua extremidade
distal que deve ser voltada cranialmente, para direcionar
a introdução do cateter. Ao atingir o espaço epidural, o
mandril deve ser removido e o cateter é introduzido através da agulha. Após o posicionamento do cateter, a agulha
é removida e o cateter é fixado por suturas na pele, em seu
ponto de inserção na mesma (SWALANDER et al., 2000).
As doses recomendadas das drogas para infusão epidural
estão relacionadas na tabela 2.
2.6 - INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES
Segundo FANTONI (2002), a analgesia epidural é indicada
para pacientes submetidos a cirurgias de hérnias perineais,
cesarianas, exérese de neoplasias caudais à cicatriz umbilical, cistotomia ou traumas em membros posteriores.
Segundo VALADÃO et al. (2002), o uso epidural de opióides tem sido recomendado no período peri-operatório em
intervenções cirúrgicas abdominais, torácicas, gênito-urinárias e ortopédicas, as quais podem ocasionar dor intensa e prolongada, principalmente em pacientes de alto risco
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nados em decúbito esternal (para analgesia bilateral) ou
em decúbito lateral (para analgesia unilateral ipsilateral).
Os membros pélvicos são estendidos cranialmente para maximizar a separação das vértebras lombares, fazendo a identificação do espaço lombossacral mais fácil (SKAR-DA, 2007).
O local de introdução da agulha deve ser preparado para
uma técnica asséptica, com tricotomia ampla da região
lombossacral e antissepsia. Tal preparação irá minimizar
os riscos de possíveis complicações de origem infecciosa
(MASSONE, 2003; INTELIZANO et al., 2002; SKARDA,
2007). Recomenda-se fazer um botão anestésico subcutâneo no ponto de punção.
Pontos de referência importantes para posicionamento da
agulha são facilmente identificados na maioria dos cães.
As proeminências ilíacas a cada lado da espinha são palpadas usando o polegar e o dedo médio de uma mão e o processo espinhoso da sétima vértebra lombar (L7) com o dedo indicador, O espaço lombossacral deve ser palpado tanto na direção cranial quanto na caudal através da movimentação do dedo pelos processos espinhosos de L6 e L7
e por S2 e S1 (SKARDA, 2007). Geralmente este ponto está a cerca de 1 a 2 cm caudalmente a uma linha imaginária
das cristas ilíacas (MASSONE, 2003).
A agulha utilizada varia em tamanho, de acordo com o porte do animal. Para cães pequenos, utiliza-se agulha 25x7
(22G), para cães de médio porte, agulha 30x7 (20G) e para
os de grande porte, agulha 40x12 (18G) (SKARDA, 2007).
A agulha deve ser posicionada na linha média dorsal formando um ângulo de 90° com a pele. As camadas a serem
atravessadas pela agulha são: pele, tecido subcutâneo, ligamentos supra-espinhoso, interespinhoso e amarelo (ligamentum flavum). Nota-se uma crepitação a medida que
a agulha atravessa os ligamentos e uma perda de resistência ao passar pelo último, indicando que a agulha atingiu
o espaço epidural (INTELIZANO et al., 2002). O espaço
epidural é melhor identificado pelo teste de perda de resistência, usando ou uma seringa preenchida com ar ou salina (SKARDA, 2007).
Caso haja refluxo de líquido transparente, deve-se retroceder a agulha pois é sinal que o espaço subaracnóideo foi
puncionado. Neste caso, a técnica pode ser reiniciada ou
pode-se injetar de um terço a metade da dose calculada previamente para o espaço epidural uma vez que o espaço subaracnóideo é cerca de 50% menor que o epidural (WETMORE e GLOWASKI, 2000). Se sangue é encontrado, a
agulha é retirada e substituída e outra tentativa é feita para tentar posicioná-la no espaço epidural. Injeção intravascular de anestésico local pode causar toxicidade sistêmica,
que é caracterizada por convulsões, depressão cardiopulmonar e a ausência de anestesia regional (SKARDA, 2007).
2.4.2 - GATOS
Existem poucas diferenças entre a técnica para adminis-
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Tabela 2 - Doses recomendadas para infusão epidural contínua em cães e gatos

DROGA

CONCENTRAÇÃO
DA SOLUÇÃO

DOSE

TAXA DE INFUSÃO (ML/KG/H)

DOSE MÁXIMA DIÁRIA (MG/KG)

Morfina

1mg/ml

-

0,0125 – 0,02

0,3 – 0,5

Fentanil

50μg/ml

-

0,02 – 0,1

-

Buprenorfina

30μg/ml

-

0,021 – 0,083

0,015 – 0,5

cirúrgico, obesos, portadores de insuficiência respiratória
crônica e idosos.
As contra-indicações incluem coagulopatias, sepse, hipotensão, trauma ou infecção na pele da região lombossacral,
déficit neurológico ou trauma na medula espinhal (WETMORE E GLOWASKI, 2000).
2.7 - COMPLICAÇÕES NO EMPREGO DA
ANALGESIA EPIDURAL COM OPIÓIDES
Efeitos colaterais potenciais incluem depressão respiratória, disforia, retenção urinária, motilidade gastrointestinal reduzida, vômito, fricção da face e problemas relacionados ao cateter, como mau posicionamento, oclusão e infecção por cateterização crônica. Mioclonia e neuroexcitação são complicações raramente observadas em pacientes humanos após a administração de opióides por via
epidural. Similarmente, contrações musculares involuntárias em cães após administração de morfina sem preservativos por via epidural ou subaracnóidea são extremamente raras (SKARDA, 2007).
A depressão respiratória por administração de opióides
pode ser precoce (até 1 hora após a infusão), geralmente
causada pelos lipofílicos, ou tarde (4 – 12 horas após a infusão), por ação dos hidrofílicos. A depressão tardia ocorre após absorção e redistribuição para o cérebro através
da circulação sistêmica. Esta complicação pode ocorrer
com maior freqüência em pacientes debilitados, idosos,
com alterações neurológicas, respiratórias, insuficiência
ventricular esquerda ou com posicionamento da cabeça
em plano inferior ao tronco (VALADÃO et al., 2002).
Devido ao bloqueio das fibras simpáticas, hipotensão e
retenção urinária podem ocorrer em pacientes submetidos
à analgesia epidural com opióides (WETMORE e GLOWASKI, 2000).
Falha da analgesia pode ocorrer em cerca de 12% dos animais submetidos a este tipo de analgesia, segundo um estudo realizado por HEATH et al., citado por VALADÃO
et at. (2002).
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Em cães e gatos, o prurido é uma ocorrência de baixa freqüência. O tratamento pode ser feito com doses menores
de naloxona (0,01 – 0,02mg/kg – ação bloqueando a transmissão encefalinérgica central), sem alterar a analgesia,
ou doses sub-hipnóticas de propofol, uma vez que este produz marcante depressão nos cornos dorsal e ventral da
medula espinhal, tendo sido relatada que sua ação antipruriginosa é devido à inibição da transmissão pós-sináptica
(VALADÃO et al., 2002).
Outras possíveis complicações associadas às drogas utilizadas na analgesia epidural estão descritas resumidamente na tabela 3.

3- Considerações Finais
Tendo em vista os efeitos deletérios que a dor causa em
animais, a analgesia epidural é um recurso disponível e
viável que deve ser utilizado com maior freqüência na rotina clínica e cirúrgica.
O uso de opióides por essa via reduz os efeitos colaterais
que são observados da administração sistêmica e proporciona analgesia sem comprometimento da função motora,
além de reduzir ou até mesmo abolir o uso de anestésicos
gerais em procedimentos cirúrgicos caudais à cicatriz umbilical.
Desde que o Médico Veterinário possua os conhecimentos
relativos à anatomia topográfica e às propriedades farmacológicas das drogas que podem ser utilizadas, bem como
possua os conhecimentos para a correta indicação do procedimento ao paciente, a técnica de analgesia epidural por
opióides é segura e relativamente simples.
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Tabela 3 - Complicações da analgesia epidural

COMPLICAÇÃO

DROGA ASSOCIADA

TRATAMENTO

Parada respiratória

Morfina

Naloxona (0,005 – 0,02mg/kg EV) ou Nalbufina (0,03 – 0,1mg/kg)

Falha na analgesia

Qualquer analgésico

Analgésicos sistêmicos, usar outro analgésico epidural

Espasmo muscular

Morfina

Naloxona epidural (0,005 – 0,02mg/kg), acepromazina (0,02 – 0,05mg/kg)
e opióide sistêmico, difenidramina (1 – 2mg/kg EV)

Prurido

Opióides

Difenidramina (1- 2mg/kg EV), naloxona (0,005mg/kg – 0,02mg/kg) ou nalbufina (0,03 – 0,1mg/kg), acepromazina (0,02 – 0,05mg/kg)

Hiperestesia, paresia transitória de
MP, trauma na medula espinhal ou
raiz nervosa

Qualquer analgésico

Anti-inflamatórios esteróides

Sangramento epidural

Qualquer analgésico

Se o sintoma for suave, resolve-se com o tempo; se sintomas mais graves,
pode ser necessária descompressão cirúrgica

Retenção de urina, diminuição do
tônus da bexiga

Morfina

Cateterização uretral; resolve-se com o tempo

Abcesso ou infecção no SNC

Qualquer analgésico

Cultura e antibiograma do abcesso, antibioticoterapia apropriada, descompressão cirúrgica se os sintomas não diminuírem

Abreviações: EV - Endovenoso; MP - Membros posteriores; SNC - Sistema nervoso central
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RESUMO
Fluidoterapia é uma parte essencial do tratamento da síndrome cólica equina. Conhecimentos sobre a fisiologia dos fluidos e eletrólitos corporais, bem como suas alterações nos estados patológicos são necessários para a conduta clínica
adequada. O objetivo desse trabalho foi revisar conhecimentos básicos sobre a fluidoterapia na espécie equina visando
responder as questões frequentemente feitas pelos profissionais de campo. Detalhes sobre a administração de fluidos parenterais e enterais são apresentados. Palavras-chave: fluidoterapia, cólica, equinos.

ABSTRACT
Fluid therapy is essential for colic treatment in horses. Familiarity with physiology of body fluids, electrolytes and their
alterations in pathologic state is necessary for adequate clinic conduct. The aim was to review basic concepts about fluid
therapy in horses, answering common questions made from field practitioners. Details about parenteral and enteral administration of fluids are also presented. Key-words: fluid therapy, colic, horses.

1- Introdução
Com muita frequência o médico veterinário necessita corrigir desequilíbrios hídricos e eletrolíticos para a condução
clínica adequada do paciente equino. Dessa forma, conhecimentos básicos de fluidoterapia devem ser constantemente
reciclados. O objetivo desse artigo é abordar aspectos teóricos e práticos para o fornecimento adequado da fluidoterapia
aos equídeos. Nesse sentido, o texto irá abordar uma simplificação do equilíbrio hidroeletrolítico normal, bem como seus
distúrbios em condições patológicas frequentemente encontradas nos pacientes equinos com cólica. Da mesma forma,
as perguntas mais comumente feitas pelos clínicos tentarão ser respondidas de maneira simplificada.

2- Balanço Hídrico Normal
Um cavalo adulto normal, em condições climáticas amenas e
consumindo feno e concentrado à base de grãos em proporções
adequadas, tem um requerimento de água diário em torno de
50 ml/kg/dia, ou seja, 25 litros por dia para um cavalo de 500
kg. Aproximadamente 95% da água ingerida por
esse animal virá do bebedouro devido ao
alto teor de matéria seca do alimento. Esse requerimento pode ser
reduzido em até 50% no animal
anoréxico, uma vez que as perdas fecais e urinárias de água
diminuem.
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3- Balanço Eletrolítico Normal
A regulação dos principais eletrólitos plasmáticos é bastante complexa e está além do enfoque desse artigo. Contudo, alguns detalhes pertinentes à espécie equina serão
considerados devido à importância no planejamento da
fluidoterapia. Cavalos consomem dietas que são ricas em
potássio e pobres em sódio. Considerando que a mucosa intestinal não tem mecanismos para impedir sua absorção,
todo potássio disponibilizado no intestino será prontamente absorvido. Dessa forma, ocorre um grande influxo plasmático de potássio após a ingestão das forragens, de forma que a eliminação de potássio na urina dos equinos
precisa ser muito mais eficiente que a de sódio. A concentração de potássio na urina equina é de 200 a 400 mEq/L,
enquanto que a de sódio varia entre 0 e 50 mEq/L. Assim,
cavalos impedidos de ingerirem alimentos tendem a se
tornar hipocalêmicos rapidamente, especialmente se estiverem recebendo fluidos livres ou pobres em potássio.
De forma semelhante, a absorção de cálcio é pouco regulada pela mucosa intestinal e o excesso plasmático é eliminado na urina sob a forma de carbonato de cálcio (principal causador da turbidez natural da urina na espécie equina). Da mesma forma, animais que não estão ingerindo
alimento tendem, em um curto período de tempo, a se tornarem hipocalcêmicos. Esses detalhes podem não ser im-

portantes para uma restituição hídrica inicial, mas são extremamente relevantes quando se planeja uma fluidoterapia por mais de 24 horas. Assim a restituição de cálcio e
potássio é fundamental na fluidoterapia prolongada dos
equídeos.

4- Equilíbrio de Starling
O balanço das forças que regulam a permanência do fluido plasmático no interior dos capilares é denominado “Equilíbrio de Starling”. As forças que movem os líquidos para
dentro do capilar são, as pressões oncótica do plasma (determinada pelas proteínas plasmáticas que atraem água
para o interior do vaso) e a hidrostática, exercida pela parede vascular e tecidos ao redor do vaso (pressão hidrostática tecidual). Em contrapartida, o fluido plasmático é forçado a sair do vaso pela pressão hidrostática capilar (determinada pelo débito cardíaco) e pela pressão oncótica
tecidual (determinada pelas proteínas presentes no tecido
que atraem água em sua direção) (SEAHORN e SEAHORN,
2003). As células endoteliais agem como barreira entre os
compartimentos, retendo proteínas, lipídeos e hemácias
no interior dos vasos. Entretanto, sódio e cloreto têm livre
acesso através da parede capilar e são equilibrados rapidamente por difusão passiva.
Dessa forma, quando da aplicação de fluidos aos cavalos,
o clínico deve ter em mente as alterações no Equilíbrio de
Starling provocadas pelo influxo de líquidos e eletrólitos
na circulação. Como exemplo, perda de proteínas plasmáticas por condições como enterocolite ou peritonite irá diminuir a pressão oncótica plasmática e dificultar a permanência dos fluidos no compartimento vascular. Cavalos
com níveis plasmáticos de proteína diminuídos têm dificuldade em manter a volemia adequadamente. Nesses casos, a aplicação de agentes coloidais ou mesmo de soluções hipertônicas irá aumentar a difusão de líquidos do interstício para o compartimento vascular pelo aumento da
pressão oncótica.

5- Quanto de Fluido Devo Administrar?
A reposição volêmica ou correção da desidratação é a primeira prioridade a ser cumprida. A subestimação do volume a ser reposto é um equívoco frequente cometido pelos
clínicos. Para o cálculo da desidratação, uma porcentagem
de perda líquida é arbitrariamente atribuída de acordo
com os parâmetros clínicos observados (Figura 1). A porcentagem de desidratação deve ser multiplicada pelo peso
corporal para se determinar o volume de fluido a ser reposto. Em um cavalo de 500 kg com desidratação de 10%,
cerca de 50L devem ser administrados. Além disso, as necessidades diárias de manutenção devem ser fornecidas
de forma adequada, que nesse caso correspondem a 25L de
fluido (50 ml/kg/dia x 500kg = 25L). As perdas líquidas
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Da mesma forma, um animal mantido a pasto ou alimentado com forragens verdes terá a ingestão hídrica reduzida
devido ao alto conteúdo de água do alimento. Em potros
neonatos (até 30 dias), a ingestão hídrica é feita basicamente pela amamentação. Para manter a ingestão energética
adequada, o neonato ingere cerca de 120% de seu peso corporal em líquido diariamente, o que corresponde a 250
ml/kg/dia (cinco vezes o requerimento hídrico de um adulto).
A porcentagem de água corporal em um animal adulto é
cerca de 60%, enquanto que em um recém-nascido pode
chegar a 75% (SEAHORN e SEAHORN, 2003). Diferente de outras espécies, cavalos adultos tem um reservatório
adicional de água em seu conteúdo intestinal (10 a 12% do
peso corporal corresponde ao conteúdo intestinal com conteúdo aquoso que corresponde a 6 a 10% do peso corporal) que pode ser mobilizado em casos de privação momentânea de água ou mesmo em caso de desidratação.
Cerca de dois terços da água corporal está contida no interior (compartimento intracelular – CIC) e o terço restante está no exterior das células (compartimento extracelular – CEC). O compartimento extracelular pode ser dividido em: plasma (25–30L/500kg), liquido intersticial
(40–45L/500kg) e líquido transcelular (30L/500kg), contido principalmente no lúmen intestinal e em menor proporção no fluido cefalorraquidiano, fluidos pleural, peritoneal e sinovial.
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Figura 1 - Estimativa da desidratação em cavalos, baseada em parâmetros clínicos

Além disso, por ser uma rota de absorção natural, a mucosa intestinal funciona como uma barreira seletiva ajustando a absorção de alguns dos componentes da solução.
Em casos de compactação do cólon maior, a via enteral tem
sido preferida por levar diretamente o volume de fluido à
massa compactada (WHITE e LOPES, 2003). Contudo, a
via enteral fica impedida na presença de refluxo gástrico.
Em casos de compactação de ceco, essa via deve ser usada
com cautela devido ao risco de ruptura cecal. Nesses casos uma combinação de fluidos parenterais com pequenos
volumes enterais é preferida.

7- Como dar Fluidos Pela Via Parenteral?
intercorrentes devem ser estimadas e repostas antes que
desenvolvam desidratação futura. Assim, no animal de 500
kg com refluxo gástrico de 2L por hora, cerca de 48 litros
devem ser previstos na reposição diária. Desse modo, somando-se o requerimento diário (25L) à porcentagem de
desidratação (50L) e às perdas antecipadas (48L), o animal
receberá 123L de fluido nas primeiras 24 horas. A partir
daí, tendo a desidratação corrigida, somente o requerimento diário e as perdas antecipadas devem ser fornecidos (73L).
Essas fórmulas são muito úteis para cálculos rápidos no
dia-a-dia, entretanto, deve-se ressaltar que esses valores
são obtidos por meio de parâmetros subjetivos e pode-se
também incorrer em erro por hiperidratação ou hidratação
de um paciente com baixa pressão oncótica (proteínas plasmáticas < 4,5 mg/dL). Assim aconselha-se, para uma fluidoterapia de manutenção, a realização de um acompanhamento de hematócrito e proteínas plasmáticas totais (PT)
de forma a balizar o volume e taxa de infusão. Em animais
sob fluidoterapia prolongada, recomenda-se a manutenção
de hematócrito entre 32 a 35% e PT entre 6,2 a 6,8 mg/dL.

6- Qual Via Devo Utilizar?
A via mais comumente utilizada para fluidoterapia em
equinos é a intravenosa. Ao contrário dos pequenos animais, em que a via subcutânea é muito utilizada, cavalos
não toleram bem essa via devido à reduzida complacência
do espaço subcutâneo. Recentemente, grande atenção tem
sido dada à utilização da via enteral através de um tubo
naso-esofágico ou naso-gástrico (WHITE e LOPES, 2003).
A via intravenosa permite o influxo rápido de grandes volumes de fluido e é preferida nos casos de desidratação severa ou choque. Contudo, exige soluções estéreis e balanceadas quanto ao teor de eletrólitos e osmolaridade. A via
enteral tem como vantagem principal o baixo custo, uma
vez que as soluções utilizadas não precisam ser estéreis.

A utilização da via intravenosa necessita invariavelmente
da colocação asséptica de um cateter intravenoso. Complicações relativas ao cateter são frequentes e podem ser catastróficas. A escolha do cateter leva em consideração o calibre e o material de fabricação. Cateteres de 14G ou mais
calibrosos são adequados para adultos enquanto que 18 a
20G são adequados para potros. O material de fabricação
do cateter irá determinar seu custo, sua trombogenicidade
e, portanto seu tempo de permanência no paciente. A colocação do cateter deve seguir uma cuidadosa rotina de antisepsia, com tricotomia ampla e preparação cirúrgica do
local de inserção. Luvas estéreis devem ser usadas pelo manipulador e uma bandagem estéril deve ser colocada sobre
o local após a inserção (Figura 2). A fixação do cateter pode
ser feita por suturas ou por cola de cianoacrilato.
A indisponibilidade de bolsas de grande volume no mercado nacional obriga os clínicos de equinos a uma laboriosa
troca dos frascos de soro ou mesmo à prática inadequada
da colocação de fluidos através de um orifício feito no topo
do frasco. Sistemas importados como bolsas de grande
volume e equipos espirais permitem que o animal seja
mantido livre dentro da baia, facilitando o manejo no hospital ou mesmo na propriedade. Contudo o alto custo e baixa disponibilidade limitam o uso desses dispositivos. Recentemente, tornou-se disponível no Brasil uma grande
variedade de equipos extensores e conexões que permitem
a colocação simultânea de vários frascos de soro1. Dessa
maneira, cada frasco é conectado ao sistema por um equipo de macrogotejamento normal. Para receberem os equipos individuais, conectores com 2, 4 ou 5 vias estão disponíveis. Combinando as conexões, é possível ligar ao paciente quantos frascos forem programados para um determinado período de fluidoterapia. Além disso, o uso de
vários extensores permite manter o conjunto de garrafas
a uma distância que permite o trânsito livre do paciente dentro da baia. Para evitar o embaraço, o sistema espiral importado pode ser mimetizado pela conexão do equipo a
uma mangueira espiral de alta pressão ou elástico tipo
1
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Centralvet (www.centralvet.com.br). Vinhedo, SP.

Figura 2 - Colocação de cateter intravenoso em equino.

manguito de látex. Isso permite que o animal se distancie
e se aproxime da fonte de fluidos sem que o equipo se embarace ao redor do pescoço ou dos membros (Figura 3).
Outra vantagem desse dispositivo é permitir a aplicação de
fármacos a uma distância segura do animal, principalmente em situações de agitação ou desconforto do paciente.
Embora a inspeção periódica do paciente seja necessária,
vários litros de fluido podem ser ministrados sem a presença constante de um auxiliar ao lado do animal.

8- Qual é o Fluido que Devo Administrar
Pela Via Parenteral?
A escolha da solução a ser dada na fluidoterapia deve ser
baseada no estado eletrolítico e ácido-base do paciente.

Contudo, em situações de campo, quase sempre a avaliação plasmática dos eletrólitos e a gasometria sanguínea
não é possível. Nesse contexto, o conhecimento da fisiopatologia da doença a ser tratada deverá fornecer uma estimativa do estado hídrico, eletrolítico e ácido-base do paciente.
As doenças do trato gastrintestinal quase sempre resultam
em perda ou sequestro de grandes quantidades de fluidos
formados pelas secreções, gástrica e intestinal, o que resulta em diferentes graus de contração do volume plasmático
circulante. Em consequência, a diminuição da pressão de
perfusão resulta em metabolismo anaeróbico dos tecidos
periféricos ocasionando produção elevada de ácido lático.
O ácido lático em presença de volemia normal chega rapidamente ao fígado, onde é metabolizado, contudo esse fato
não ocorre no animal desidratado. Assim poderemos con-
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Figura 3 - Sistema de administração de fluidos parenterais montado a partir de frascos de 1 litro, equipos de macrogotejamento, equipos extensores de 4
vias e equipos extensores longos sobre uma mangueira espiral. Esse sistema permite a administração de fármacos a distancia e acesso livre do animal
dentro da baia.
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siderar, grosso modo, que todos os equinos com desidratação evidente possuem acidose metabólica devido à produção aumentada de ácido láctico, que não está sendo devidamente metabolizado por déficit de perfusão hepática.
Outra situação que pode ocorrer, em animais com grandes
quantidades de refluxo gastrointestinal devido a obstruções intestinais altas e enterite proximal, é a alcalose metabólica, decorrente da perda de grandes quantidades íons de
cloro e hidrogênio. Além disso, a diferença na composição
dessas secreções perdidas em relação ao plasma resulta em
importantes perdas eletrolíticas, na medida em que essas
concentrações serão repostas a partir dos eletrólitos plasmáticos (Tabela 1).
É fundamental esclarecer que as duas alterações metabólicas podem acontecer de forma concomitante. Ou seja, pode haver acidose (excesso de lactato) e alcalose (perda de
H+ e Cl-) ao mesmo tempo e ambos os distúrbios devem
ser corrigidos.
A acidose metabólica resultante de doenças gastrintestinais raramente necessita de terapia alcalinizante, sendo
facilmente revertido pela reposição da volemia, o que regulariza a perfusão tecidual (principalmente a hepática), resultando no retorno do metabolismo aeróbico e na metabolização e eliminação do ácido lático. Dessa forma, raramente fica indicada a terapia com soluções contendo bicarbonato de sódio, devido ao risco de efeitos colaterais graves
(por hipernatremia e hiperosmolaridade), bem como à indisponibilidade de aparelhos para gasometria na maioria dos
hospitais veterinários ou em condições de campo.
Assim, a grande maioria dos casos de acidose metabólica
por excesso de ácido lático tem sido tradicionalmente
tratada com solução de Ringer com Lactato (RL). Soa controverso o uso de solução com lactato para esse fim, contudo, como já foi dito, o lactato é rapidamente convertido
a bicarbonato pelo fígado. Também há de se considerar
que a solução de RL não contém a quantidade necessária
de lactato para reverter uma acidose, mas o suficiente para torná-la uma solução com osmolaridade e pH mais
próximos ao plasma e para, quando metabolizada, manter
os níveis de bicarbonato e prevenir a exacerbação da acidose. Dessa forma, seus benefícios não são oriundos exa-

tamente de sua capacidade de “neutralizar ácidos”, mas
pela propriedade de alterar pouco o equilíbrio ácido base,
permitindo a rápida expansão do volume plasmático necessária à melhor perfusão tecidual.
Em contraste com a solução de Ringer Lactato, a solução
fisiológica de NaCl 0,9% (SF) possui propriedades acidificantes, devido ao baixo pH (5,0) e por ser uma importante fonte de íons Cl-. A SF contém 154 mEq/L de sódio
e 154 mEq de cloreto e a concentração plasmática de cloreto é em torno de 108 mEq/L, assim sua administração
promove um excesso de cloreto (Cl-) plasmático, o que faz
com que os rins eliminem HCO3- para compensar a eletroneutralidade. Por essas características, a SF é o fluido
de escolha no tratamento inicial dos equinos com sinais
de alcalose metabólica por refluxo enterogástrico. A SF pode ser usada inicialmente mesmo naqueles casos de refluxo intenso com concomitante acidose metabólica por excesso de ácido lático, pois só a reposição da volemia por ela
proporcionada deverá metabolizar desse ácido.
Os fluidos a serem administrados devem ser diferentes
em composição quando se considera a reposição rápida em
pacientes hipovolêmicos ou quando se administra fluidos
para a manutenção da hidratação por vários dias. Como
a maioria dos pacientes com diarréia ou refluxo tem depleção, em maior ou menor grau, de Cl-, K+, Na+, Ca++,
Mg++ e água, um fluido contendo uma solução balanceada desses componentes seria uma escolha razoável. A solução de Ringer com lactato é uma boa escolha, uma vez
que não é acidificante nem alcalinizante e provém pequenas quantidades de potássio e altas concentrações de NaCl.
Já a SF não oferece nenhum potássio o que pode exacerbar
a hipocalemia em pacientes com refluxo ou diarréia. Mais
além a SF, por ser acidificante, pode ocasionar acidose se
usada por vários dias, de forma que não deve ser utilizada,
exclusivamente, como fluido de manutenção.
Diante deste quadro, uma consideração importante é que
tanto o RL quanto a SF precisam ser alteradas para constituírem um bom fluido de reposição. Os eletrólitos mais
comumente adicionados são o potássio, sob a forma de
cloreto de potássio (KCl), o cálcio, como gluconato de cálcio, e o magnésio. O ideal seria que esses eletrólitos fossem

Tabela 1 - COMPOSIÇÃO DE ELETRÓLITOS NO PLASMA NORMAL, SECREÇÕES GÁSTRICA E INTESTINAL (mEq/L)
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PLASMA

SUCO GÁSTRICO

SECREÇÕES INTESTINAIS

Na+

140 – 148

20 – 100

126 – 152

K+

4,4 – 5,6

7 – 20

4 – 20

Cl-

100 – 105

120 – 173

65 – 153

HCO3-

24

Traços

5 – 60
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cólica, principalmente naqueles que serão submetidos à
cirurgia, uma grande limitação é o tempo necessário à administração de grandes volumes. A demora antes da realização do procedimento cirúrgico pode comprometer os
resultados pós-operatórios. Além disso, animais com dor
incontrolável é um grande obstáculo à infusão de grandes
volumes de fluido. Nesses casos, a infusão de soluções capazes de expandir o volume plasmático rapidamente é bastante conveniente. A solução salina hipertônica (cloreto
de sódio a 5 ou 7,2%) administrada na base de 4 ml/kg
de peso é capaz de promover uma rápida expansão de volume, aumentar o débito cardíaco e elevar a pressão
(MUELLER e MOORE, 2008). Essa ação é promovida
pela rápida entrada de líquidos do espaço intersticial para
o interior do vaso devido ao gradiente osmótico. Além
disso, a solução hipertônica pode aumentar a contratilidade do miocárdio e promover uma dilatação das arteríolas pré-capilares, o que melhora a perfusão tecidual rapidamente (DAY e BATEMAN, 2007). Contudo, a solução
hipertônica tende a produzir seus efeitos transitoriamente,
de forma que medidas para sustentar a expansão do volume plasmático devem ser instituídas.
A administração de soluções coloidais requer volumes 2
a 6 vezes menores que as soluções cristalóides para a expansão do volume plasmático (TRAYLOR e PEARL,
1996). Soluções coloidais são compostas por macro moléculas que se mantêm por um período prolongado no interior dos vasos e dessa forma sustentam um gradiente de
pressão osmótica por mais tempo que as soluções cristalóides. Essas soluções podem ser naturais (sangue total,
plasma ou albumina) ou podem ser artificiais (Dextran
70, hidroxietilamido). Os colóides naturais são usados
mais comumente para reposição de proteínas plasmáticas
ou para o tratamento de anemia ameaçadora da vida.
Quando se tem grandes perdas de proteína, como ocorre
nas enterites e colites, grande parte do fluido administrado irá escapar para o terceiro espaço, pois a pressão
coloido-osmótica do plasma estará baixa e não será capaz
de manter o fluido no compartimento vascular. Proteína
plasmática abaixo de 4,5 g/dl em um paciente desidratado é indicação para o uso de plasma (2 a 10 litros), albumina humana 25% ou hidroxietilamido (MUELLER e
MOORE, 2008).
Além disso, o uso de hidroxietilamido parece ser superior
ao uso de plasma em pacientes com endotoxemia nos
quais a permeabilidade vascular está alterada. O aumento
da permeabilidade favorece a saída de pequenas moléculas do interior do vaso e o uso de colóides de alto peso molecular parece servir como uma barreira selante nas junções endoteliais (TRAYLOR e PEARL, 1996). Na fluidoterapia emergencial os colóides artificiais são mais apropriados por estarem prontamente disponíveis. A dosagem
comumente recomendada é cerca de 10 a 20 ml/kg de
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adicionados de acordo com os resultados de análise laboratorial. Entretanto, devido à dificuldade de clínicos particulares terem acesso à análise plasmática de eletrólitos,
a instituição de terapia com um fluido que pouco altera a
condição pré-existente pode ser realizada até que a análise
possa ser obtida.
Com relação ao potássio, uma solução razoável seria a
adição de 5 a 10 mEq de KCl por litro de RL. Essa é uma
quantia de KCl que excede muito pouco as necessidades
de manutenção quando o fluido é administrado rapidamente por um período de 6-12 horas. Em pacientes com
refluxo ou diarréia, as perdas de potássio são muito mais
importantes. Dessa forma, entre 20 a 40 mEq/L podem
ser administrados em pacientes com doenças gastrintestinais. Contudo, deve-se ter cuidado com a velocidade de
administração. Taxas superiores a 0,5 mEq/kg/h são cardiotóxicas. Assim, administração de fluidos contendo
grandes quantidades de potássio limita a velocidade de
infusão em pacientes sofrendo choque ou desidratação
severa. Além disso, é imperativo determinar se o paciente
não sofre de insuficiência renal, de forma que alguns podem
apresentar níveis de K+ tão altos quanto 9,6 mEq/L.
Sobre cálcio e magnésio, estudos recentes têm demonstrado que a maioria dos animais que se apresentam com
cólica em hospitais veterinários possui déficits de ambos
os íons. De forma empírica, tem-se utilizado 1 mL/kg de
solução de gluconato de cálcio a 23% inicialmente e 5 a
20 mL dessa solução adicionada a cada litro na fluidoterapia de manutenção. A suplementação com cálcio é mais bem
tolerada pelo organismo do que o potássio, sendo que o excesso é facilmente eliminado pela urina, contudo deve-se
ter cautela na velocidade de infusão. Em animais com
sinais clínicos de hipomagnesemia (íleo paralítico e arritmias), pode-se usar de 100-200 mg/kg/dia de MgCl2 ou
MgSO4 adicionado à fluidoterapia e em casos de animais
assintomáticos uma quantidade de 60-70 mg/kg/dia.
Ambos SF e RL têm concentração de Na+ maiores que as
requeridas para repor as perdas diárias. A concentração
de Na+ e K+ da solução de RL é próxima das concentrações plasmáticas, entretanto as secreções tanto gástricas quanto intestinais têm concentrações de Na+ menores
e concentração de K+ maiores que o plasma. Porém a hidratação de pacientes com refluxo ou diarréia com soluções ricas em Na+ pode ser adequada, pois as perdas são
maiores que as normais. Nos pacientes que tenham cessado o refluxo ou a diarréia, a hidratação continuada com
essas soluções pode resultar em hipernatremia e hipocalemia. Nesses casos recomenda-se baixar a concentração
de Na+ da solução adicionando-se 1 parte de RL para 1
ou 2 partes de Glicose 5%. A concentração de K+ também
deve cair para aquela de manutenção de animais normais
(10 – 15 mEq/L).
Durante a fluidoterapia de emergência em cavalos com
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forma que um cavalo de 400 kg receberia cerca de 8 litros
de solução (MUELLER e MOORE, 2008).
Atualmente a recomendação do uso de soluções coloidais
em substituição aos fluidos cristalóides na ressuscitação
inicial de pacientes hipovolêmicos humanos tem sido
questionada. Dois levantamentos feitos em pacientes humanos adultos revelaram um aumento de 6% na mortalidade nos pacientes que receberam soluções colidais à base
de albumina, comparados com os que receberam fluidos
cristalóides (REVIEWERS CIGA, 1998; SCHIERHOUT
e ROBERTS,1998). Em cavalos o uso de soluções coloidais
foi estudado em um número limitado de animais, contudo
os estudos apontam algumas evidências. O uso de solução
de hidroxietilamido de alto peso molecular (hetastarch 450
KDa) é capaz de sustentar uma expansão de volume por
mais tempo que uma solução de baixo peso molecular
(pentastarch 200 KDa, cerca de 24 horas) em cavalos normais. Contudo, os efeitos dessas soluções tendem a ser menos expressivos e duradouros em animais sistemicamente
comprometidos. Os efeitos da infusão de hetastarch pode
durar cerca de 24 horas em cavalos hipoproteinêmicos.
Além disso, quando 4 ml/Kg foram administrados em
cavalos submetidos à cirurgia de cólica os efeitos duraram
cerca de 1 a 2,5 horas (BEDENICE, 2007). Contudo, a administração precoce de pentastarch 10% foi capaz de manter os parâmetros cardiovasculares em melhores condições
que nos animais que receberam a salina hipertônica 7,2%
durante a anestesia para cirurgia de cólica. Entretanto, os
efeitos sobre a mortalidade não foram acessados nesse estudo
(HALLOWELL e CORLEY, 2006).
Os efeitos adversos do uso de soluções coloidais referemse principalmente com sua interferência sobre a cascata
de coagulação e reações imunomediadas são consideradas
raras (SEAHORN e SEAHORN, 2003). Apesar dos fatores de custo e disponibilidade tornarem o uso dos colóides
pouco freqüentes, na maioria dos estabelecimentos veterinários, esses produtos já podem ser adquiridos no mercado brasileiro1.

9- Como Dar Fluidos Pela Via Enteral?
A via enteral poderá ser utilizada sempre que o sistema
digestivo esteja funcional. A administração periódica de
pequenos volumes (3 a 7 litros a cada hora) tem sido tradicionalmente utilizada. Contudo, sob o ponto de vista fisiológico, o fornecimento através de infusão contínua pode ser
vantajoso. Para a aplicação dos fluidos, uma sonda nasoesofágica ou naso-gástrica deverá ser utilizada. A vantagem da sonda esofágica é manter o cárdia livre, evitando
o refluxo de conteúdo gástrico. Por outro lado, a sonda gástrica permite que qualquer sobrecarga seja evitada por
servir como meio de descompressão. As sondas de grande
calibre utilizadas para descompressão e lavagem gástrica
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podem ser facilmente usadas para fluidoterapia. No entanto, embora seja uma rara ocorrência, lesões na mucosa
nasal, faríngea e esofágica podem ser ocasionadas pela
permanência prolongada dessas sondas. Além disso, o
consumo de alimentos fica impedido pelo risco de falsa
via. Em contrapartida, as sondas de pequeno calibre são
mais confortáveis, menos agressivas às mucosas e permitem a ingestão de alimentos sólidos. Entretanto, sua colocação exige alguns cuidados peculiares. A verificação da
passagem correta não é tão evidente quando se sopra a
sonda e nem é possível perceber externamente sua passagem pelo esôfago. Dessa foram, uma sonda curta (1m)
de grosso calibre (15 mm) é passada desde a narina até o
início do esôfago (Figura 4). Em seguida a sonda é lubrificada com vaselina e a sonda fina (8 mm) é introduzida
internamente até atingir o nível desejado. Nesse momento,
a sonda calibrosa é removida deixando em seu lugar a
sonda de pequeno calibre, que deverá ser fixada na mucosa nasal com cola de cianoacrilato ou através de sutura.
Para permitir a livre permanência do animal na baia, um
sistema pode ser montado utilizando-se como equipo uma
mangueira espiral de alta pressão. A bolsa de fluido com
20 litros pode ser improvisada com o uso de garrafas de
água mineral (RIBEIRO FILHO et al. 2009), uma vez que
soluções estéreis não são necessárias (Figura 4).

10- Que Fluido Devo Dar Pela Via Enteral?
Embora a via enteral permita alguns ajustes naturais feitos pela absorção seletiva dos eletrólitos, alguns cuidados
básicos devem ser considerados. Diferente de outras espécies, os equinos parecem não se beneficiarem da presença
de glicose no transporte de água pelo enterócito. Além
disso, grandes quantidades de glicose ou outros oligossacarídeos poderiam servir de substrato para a fermentação bacteriana e piorar a condição clínica do paciente.
A elaboração doméstica de uma mistura contendo 980g de
sal de cozinha, 740g de bicarbonato de sódio e 148 g de
“sal leve” pode facilmente ser feita. Cerca de 150 g dessa
mistura serão adicionados a 20 litros de água (LOPES,
2009). Todavia, o desenvolvimento de produtos comercias
nacionais, específicos para esse intuito, e considerando os
diferentes tipos de desequilíbiros hidroeletrolíticos, seria
de interesse para facilitar o acesso e popularizar a fluidoterapia enteral em equinos.

11- Considerações Finais
A reposição de fluidos e eletrólitos é parte essencial do
tratamento em muitas afecções do trato gastrintestinal
dos cavalos. O conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas manifestações clínicas de cada processo é fundamental para a instituição da terapia apropriada, principalmente no que se refere aos distúrbios hidro-

eletrolíticos e ácido-base, especialmente na ausência de
recursos laboratoriais.
A construção de dispositivos alternativos para administração de fluidos pelas vias enteral e parenteral podem facilitar o manejo e otimizar a utilização da fluidoterapia na
recuperação do paciente desidratado.
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Figuras 4 - A) Mangueira de grosso (15mm) e fino (8mm)calibres. B) Passagem da sonda de grosso calibre e em seguida a de fino calibre por via nasoesofágica. C) Fixação da sonda fina na narina e face. D) Sistema de garrafão de 20 litros com mangueira espiral de alta pressão.
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RESUMO
Nesta revisão as autoras discutem a importância dos testes utilizados para avaliação de desempenho de eqüinos, assim
como apresentam os principais parâmetros recomendados para esta avaliação. Protocolos de testes para avaliação de
eqüinos também são apresentados. Palavras-chave: equinos, avaliação de desempenho, testes.

ABSTRACT
In this review the authors discuss the importance of the tests used to assess performance of horses as well as present the
main parameters recommended for the evaluation. Testing protocols for evaluation of horses are also presented. Key-words:
horses, performance evaluation, tests.

1- Introdução
Segundo a Confederação Nacional de Agricultura, o Brasil tem o quarto maior rebanho equino do mundo, com 5,8 milhões
de cabeças, atrás de Estados Unidos, China e México. Em 2006, a região Sudeste abrigava 26,6% do rebanho equino e,
Minas Gerais, com 680 mil cabeças, o maior produtor nacional, seguido de Bahia e São Paulo (LIMA et al., 2006).
O agronegócio “cavalo” é responsável por 642,5 mil empregos, ficando na frente de segmentos como o comércio atacadista, correios e a indústria automotiva. Os postos de trabalho indiretos chegam a 2,6 milhões. Já as exportações desta
atividade em 2009 totalizaram US$ 27,4 milhões, receita superior a de produtos como café torrado e cachaça, que têm
uma divulgação bem mais ampla fora do país (CNA, 2010).
Devido à multiplicidade de raças englobadas dentro da espécie equina, há uma diversidade de utilizações destes animais.
Existem inúmeros esportes que utilizam o cavalo em todo o mundo. As necessidades metabólicas e fisiológicas dos
cavalos que participam de diferentes provas, em relação às necessidades energéticas e características estruturais e funcionais, são bastante diferentes entre si e devem ser atendidas de forma específica pelo organismo (SILVA, 2008).
THOMASSIAN (2004) afirmou que a escolha de um futuro atleta deve sempre levar em consideração as diversas variáveis que possam indicar bom desempenho potencial e, para isso, deve-se utilizar testes que atendam às mais diferentes
condições de trabalho. Já Boffi (2007) descreveu que a determinação da capacidade atlética dos equinos através de testes
físicos é utilizada com o objetivo de estimar o potencial competitivo ou a possibilidade da capacidade de competição esperada no eqüino e também para comparar a qualidade de diferentes equinos ou de um mesmo equino em tempos diferentes e conhecer a resposta ao treinamento e também a eficiência do programa de treinamento.
GOMÉZ et al. (2004) concordaram com estes autores quando descreveram que para
respeitar os limites fisiológicos dos equinos, veterinários e treinadores devem avaliar
parâmetros físicos capazes de determinar metodologias individuais de treinamento, podendo-se assim alcançar o condicionamento físico desejado, sem prejuízo à sua saúde.
Os testes físicos nos equinos atletas podem ser conduzidos em laboratório, com
esteira ergométrica, ou a campo. Há vantagens e desvantagens para a condução
de avaliações físicas em ambos os locais (EVANS, 2008).
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2- Revisão de Literatura
2.1 - OBJETIVOS DOS TESTES DE DESEMPENHO
Os primeiros estudos sobre fisiologia do exercício em equinos foram realizados por PROCTER et al. (1934), acompanhando o surgimento da medicina esportiva em humanos.
Somente muito tempo depois, nas décadas de 50 e 60 com
IRVAINE (1958) e PEARSON (1967), é que foram realizados estudos sobre as alterações hematológicas relacionadas ao exercício em equinos. Mais tarde, na década de 80,
IRVES (1983) e SWAN (1984) publicaram livros sobre treinamento de cavalos, que tinham por base a aplicação de
protocolos simples que exaltavam a possibilidade de sucesso atlético, sucesso esse que na prática não se confirmou
devida à falta de embasamento científico e de conhecimentos mais profundos de metodologia científica aplicada.
THOMASSIAN (2004) relatou que somente no final da década de 80 até o início do novo milênio foram desenvolvidos estudos que uniram os conhecimentos da fisiologia
em geral, notadamente da biodinâmica dos cavalos, da bioquímica da energia, do sistema cardiocirculatório, do sistema respiratório, do sistema nervoso, do sistema músculo-esquelético, da genética e da saúde animal.Este complexo quadro de conhecimentos foi interligado e desenvolvido a favor da fisiologia do exercício, e, consequentemente, do conhecimento das aptidões atléticas dos cavalos,
por equipes multidisciplinares.
Atualmente, se exige cada vez mais um cavalo de alto desempenho e com seus sistemas músculo-esquelético, respiratório e cardiovascular íntegros, funcionando como verdadeiras engrenagens acopladas a fim de fornecer todo o aporte
para realização das atividades físicas (MIRIAN, 2008).
Desempenho foi definido por EVANS (2000) como a capacidade física para executar uma determinada atividade e
dependerá, portanto, de atributos fisiológicos herdados e
do grau em que a estrutura e a função do animal foram
modificadas durante o treinamento. Também se deve considerar o ambiente e a saúde do animal como fatores que
interferem na habilidade atlética.
Durante vários anos, medições de volume de células plasmáticas e hemoglobina no repouso foram usadas como indicadoras de desempenho. No entanto, nenhuma medida
de repouso demonstrou fornecer um índice válido do grau
de desempenho (EVANS, 2000).
Já os parâmetros mensurados durante testes de exercício
fornecem informações a respeito do metabolismo aeróbico
e anaeróbico, bem como das adaptações hematológicas e cardiovasculares promovidas pelo exercício (THOMASSIAN, 2004).

2.2 - PARÂMETROS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO
A avaliação de desempenho físico pode ser feita utilizando
diversos parâmetros fisiológicos, destacando-se o consumo de oxigênio máximo, a concentração de lactato sanguíneo, a frequência cardíaca, avaliações hematológicas, bioquímicas e hormonais.
2.2.1 - CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO
O poder oxidativo de um cavalo pode ser predito pela medida do consumo de oxigênio (VO2) e pela produção de CO2
utilizando uma máscara respiratória. O consumo máximo
de oxigênio (VO2 máx), expresso como mL de O2/min/Kg,
ocorre quando o consumo de oxigênio não pode aumentar
apesar do aumento da carga de trabalho (HODGSON e
ROSE, 1994).
O VO2 máx é considerado a melhor forma de julgar a capacidade máxima do animal para exercício prolongado (expressão da capacidade aeróbia) e vem sendo bastante utilizado em testes de desempenho (HODGSON e ROSE,
1994; VAN ERCK et al., 2007). Um alto valor representa
uma condição favorável para as competições de resistência
com predominância aeróbica (CASTEJÓN et al., 2007).
Para estes autores a partir da determinação do consumo
de O2 (VO2) e produção de CO2 (VCO2), se estabelece a
relação entre ambos (VCO2/VO2), denominada quociente
respiratório. Com a análise da última fração do ar expirado se determinam as pressões parciais de O2 (PO2) e
CO2 (PCO2), as quais são indicativas da concentração
destes gases em nível alveolar. Através da relação entre
parâmetros ventilatórios e gasosos se obtém dados como
os equivalentes respiratórios de O2 e CO2, que informam
sobre a utilização metabólica do ar inspirado.
2.2.2 - CONCENTRAÇÃO DE LACTATO
O exercício muscular requer um suprimento constante de
ATP para fornecer a energia necessária à contração. Como os estoques de ATP no músculo são muito baixos, o
organismo possui vários mecanismos para obter energia,
sendo o primeiro o desdobramento da fosfocreatina em
creatina e fósforo inorgânico pela enzima creatina quinase,
o que produz energia para apenas poucos segundos de trabalho. A principal fonte energética provém da quebra do
glicogênio muscular e dos depósitos lipídicos.
A glicose obtida pela quebra do glicogênio seguirá a via
glicolítica, com a produção de piruvato. Na presença de
oxigênio, o piruvato entra na mitocôndria e vai para o
Ciclo de Krebs, enquanto que na ausência de O2, o piruvato é transformado em lactato pela enzima lactato desidrogenase, reoxidando o NADH e permitindo que a via
glicolítica continue a fornecer ATP para a contração muscular. O lactato produzido segue por via circulatória ao fígado e retorna a piruvato no chamado ciclo de Cori,
podendo ser novamente usado como fonte energética
(HODGSON e ROSE, 1994).
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O objetivo desta revisão é discutir a importância dos testes utilizados para avaliação de desempenho nos equinos
e os principais parâmetros recomendados para avaliação,
assim como apresentar alguns protocolos de testes.
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Desta forma, “quanto maior a intensidade do exercício,
maior a participação da glicólise e da via anaeróbica, logo
a concentração de lactato é uma boa indicação da intensidade do exercício realizado”. Quando um cavalo está
condicionado aumenta a participação das rotas aeróbicas
de produção de energia, o que retarda o acúmulo de lactato
(CASTEJÓN et al., 2007).
Segundo EVANS (2009), no repouso, a concentração de
lactato em cavalos é de aproximadamente 1 a 1,5 mmol/L.
Em baixas velocidades esses valores não são modificados
significativamente. Em velocidades moderadas o lactato
começa a se acumular, e este acúmulo acontece mais rapidamente a partir de 4 mmol/L. Esta velocidade, definida
como VLA4, é geralmente tomada como referência para a
determinação do limiar anaeróbio, ou a velocidade onde
se tem o início do acúmulo de lactato sanguíneo (COUROUCÉ,1999). Porém a velocidade em que a concentração de lactato é de 2 mmol/L (VLA2) também é um parâmetro utilizado como referência.
KINDERMANN et al. (1979), citados por BAS et al. (2000),
afirmaram que em concentrações de lactato inferiores a 2
mmol/L existe predominância do metabolismo oxidativo,
enquanto que entre 2 e 4 mmol/L ocorre um período de
transição, havendo rotas tanto aeróbicas quanto anaeróbicas e a partir de 4 mmol/L o metabolismo será anaeróbico.
A partir desses conceitos, VLA2 e VLA4 são utilizadas
para instituição e avaliação de eficácia do treinamento.
Aumentos nos valores de VLA4 são indicativos de melhora
no condicionamento.
VLA4 foi utilizado por GOMIDE (2006) como referência
para instituição de um treinamento aeróbico. O uso de
treinamento realizado a 60% da VLA4 com duração de 45
minutos, adicionados ou não de sessões com maior duração e menor intensidade, foram eficientes para induzir
adaptações metabólicas necessárias em um enduro com
regularidade de 60 km.
A concentração de lactato sanguíneo é uma variável de
fácil aferição e possibilita avaliar o sistema de produção
energético mais utilizado durante o exercício (GOMIDE
et al., 2006 ). Podem ser utilizados aparelhos portáteis,
permitindo avaliação em tempo bastante curto, ou, caso
seja possível o uso de espectrofotômetro, pode-se optar
pela coleta de sangue com tubos contendo fluoreto-oxalato
para obtenção de plasma e avaliação posterior em laboratório.
2.2.3 - FREQUÊNCIA CARDÍACA
A mensuração da frequência cardíaca (FC) tem sido usada
em cavalos atletas para descrever a intensidade do exercício e para estudar os efeitos do treinamento e perda de
condicionamento (HODGSON e ROSE, 1994).
Em repouso, a FC normal do cavalo é de 20-40 batimentos
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por minuto. De acordo com EVANS (2000) é esperado um
aumento da FC no início do exercício para suprir a demanda de oxigênio dos músculos, por esse motivo um
período de aquecimento é necessário antes de qualquer
exercício.
A FC aumenta de acordo com a intensidade do exercício
até atingir um platô, no qual o aumento da velocidade não
será acompanhado pelo aumento da frequência cardíaca,
sendo caracterizada a frequência cardíaca máxima (FCM),
que é geralmente na faixa de 210-240 batimentos por minuto (btm). Exercícios nos quais os animais apresentaram
FC acima da FCM são denominados exercícios máximos,
e abaixo da FCM submáximos (EVANS, 2000).
O parâmetro V200, definido como a velocidade que resulta
numa frequência cardíaca de 200 bat/min, é amplamente
usado nos testes de desempenho e tem alta relação com
VO2 máx e VLA4 (BARLY et al., 2004).
Segundo BABUSCI e LÓPEZ (2007), um equino treinado
deve ser capaz de desenvolver determinada velocidade a
uma frequência cardíaca inferior à desempenhada antes
de iniciar o treinamento. De acordo com EVANS (2000)
haverá aumento do parâmetro V200 e da velocidade necessária para atingir a FC máxima.
Dados de FC são facilmente obtidos através do uso de
monitores específicos para equinos que medem a frequência continuamente e permitem a transferência dos dados
para o computador. Com o cálculo da velocidade, faz-se um
gráfico de frequência cardíaca versus velocidade e, a partir
da equação de regressão calcula-se a V200.
2.2.4 - HEMATOLOGIA
Amostras de sangue são frequentemente obtidas durantes
os testes de desempenho atlético, sendo o hemograma um
requisito básico de avaliação. Quando um animal faz exercício, as alterações sanguíneas são notavelmente rápidas
e, por esse motivo, as avaliações hematológicas têm sido
utilizadas para determinar a saúde, o desempenho e o condicionamento físico em equinos (McGOWAN, 2008).
A policitemia é uma consequência comprovada do exercício em equinos. O baço reage às catecolaminas liberadas
durante atividade física, com contração e liberação de um
grande número de eritrócitos. Isto causa policitemia em
curto prazo, com o objetivo de suprir a maior demanda de
oxigênio requerida pelos músculos ativos (BAYLY e KLINE, 2007). O aumento da capacidade de transporte de oxigênio associada à liberação de eritrócitos durante o exercício, isto é, maior concentração de hemoglobina, é um dos
fatores mais importantes para a alta capacidade aeróbia
dos equinos e depende da intensidade do exercício.
Foi demonstrado que o treinamento acarreta aumento
moderado nos valores de hematócrito, concentração de
hemoglobina e contagem de hemácias quando compara-

2.2.6 - OUTROS PARÂMETROS
Dependendo da finalidade do teste de desempenho, outros
parâmetros podem ser avaliados, como as determinações
das concentrações de cortisol para verificar o efeito do treinamento e a ocorrência de sobretreinamento (GOLLAND
et al., 1999). FERRAZ et al. (2010) verificaram que as concentrações de cortisol plasmático elevaram-se em relação
ao aumento da intensidade de esforço, e esta variável fisiológica pode ser utilizada como indicador de estímulo
estressante adicional em um programa de treinamento
sendo uma forma de evitar o sobretreinamento.
A hemogasometria está relacionada com a análise do pH,
dos gases sanguíneos e seus derivados gasosos, os quais
podem apresentar variações decorrentes de diferentes
causas, sejam elas respiratórias e/ou metabólicas (ROSE
e HODGSON, 1994). Nos exercícios de alta intensidade
a atividade respiratória, os movimentos livres de água do
compartimento intravascular e alterações na temperatura
sanguínea afetam o equilíbrio acidobásico. Significante
acidose metabólica se desenvolve nos cavalos em exercício
(MANOHAR et al., 2001), consequência da troca gasosa
em nível celular e portanto pode ser avaliada mediante
análise de gases (CASTEJÓN et al. 2007).
WATANABE et al. (2006) avaliaram as alterações do pH,
da PO2 e da PCO2 do sangue arterial de 11 cavalos adultos da raça Árabe, submetidos a exercício progressivo em
esteira de alta velocidade. O exercício resultou em diminuição do pH, da pressão parcial de O2 (PO2) e da pressão
parcial de CO2 (PCO2) e mostrou-se eficaz na indução de
respostas metabólicas e fisiológicas para várias intensidades de exercício de cavalos da raça Árabe.
2.3 - TESTES FÍSICOS EM ESTEIRA
Grande parte dos conhecimentos adquiridos na fisiologia
do exercício em equinos foi possível devido a diversos experimentos com equinos em esteira (HODGSON e ROSE, 1994).
Nos testes realizados em esteira, todas as alterações do
meio ambiente podem ser controladas e ainda é possível
a realização de testes de exercício com planejamento preciso, pois as velocidades e as durações de cada etapa de
um teste ergométrico são facilmente controladas e podem
ser repetidas para todos os animais testados. BARLY et
al. (2004) também destacaram a facilidade de acesso aos
cavalos em momentos adequados durante e após o exercício para medições cardiorrespiratórias, coletas sanguíneas e outros. As coletas sanguíneas durante um teste de
esteira são realizadas através de cateterização da veia
jugular e acoplamento de um extensor, permitindo coletas
sem que haja necessidade de parada do exercício.
Dentre as desvantagens dos testes de desempenho realizados em esteira, pode-se citar o alto custo de implantação
de um laboratório adequadamente equipado, o período de
adaptação necessário à esteira antes do teste e o distancia-

V&Z EM MINAS

ARTIGO TÉCNICO 6

dos aos valores de repouso, permitindo maior aporte de oxigênio para o exercício (ALLEN e POWELL, 1983). No entanto, o hemograma de repouso deve ser avaliado com cautela, pois o grau de excitabilidade, o tempo decorrido após
o último exercício, a condição nutricional e o transporte interferem nos valores (McGOWAN, 2008).
KOWAL et al. (2006) fizeram avaliação hematológica em
cavalos da raça Puro-Sangue Inglês num teste de esteira
e observaram aumento da hemoconcentração de acordo
com a intensidade do exercício, sugerindo este teste como
forma de criar um modelo de padronização dos valores
hematológicos durante o exercício para uma avaliação
confiável de condicionamento.
O hematócrito e a hemoglobina são mais utilizados para
avaliação nos testes de desempenho em equinos. De acordo com KANEKO et al. (1997), hematócrito e hemoglobina normais em cavalos tipo sanguíneo, em repouso,
variam de 32-52% e 11-19 g/dL, respectivamente e de
acordo com (KINGSTON, 2008) pode aumentar em 60-65%
durante um exercício máximo.
2.2.5 - ENZIMAS MUSCULARES
O efeito do exercício sobre as atividades enzimáticas da
função muscular tem sido estudado em equinos (CÂMARA e SILVA et al., 2007) para verificar ocorrência de lesão
muscular durante o treinamento.
O exercício induz mudanças reversíveis na estrutura do
músculo esquelético dos cavalos, como a elevação da permeabilidade do sarcolema e das proteínas musculares, tais
como a mioglobina, creatina quinase (CK) e aspartato aminotransferase que são liberadas na circulação. Discretos aumentos nessas enzimas, logo após o exercício, não estão
associados à lesão muscular, mas com o aumento da permeabilidade da membrana. Porém, caso haja lesão em nível ultraestrutural durante o exercício, um aumento marcante na concentração dessas proteínas será observado
(THOMASSIAN et al., 2007).
HODGSON e ROSE (1994) afirmaram que a ocorrência de
lesões musculares nos equinos possui vários fatores predisponentes, como o aquecimento insuficiente antes da
atividade física, claudicações, exercício extremo e treinamento inadequado, que podem ocasionar rompimento
mecânico, elevação nas concentrações de hidrogênio e lactato nas fibras musculares.
As enzimas comumente utilizadas para indicar lesão muscular são aspartato aminotransferase (AST), creatina quinase (CK) e lactato desidrogenase (LDH) (THOMASSIAN
et al., 2007). De acordo com KINGSTON (2008), dentre
as três a CK é mais específica para indicar lesão muscular,
mas a melhor forma de avaliar bioquimicamente a função
da musculatura esquelética é por meio da determinação
da atividade dessas três enzimas.
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mento do ambiente real de treinamento e competição
desses atletas. Há relatos ainda que o teste de esteira promova maior estresse aos cavalos quando comparado com
o teste a campo (VAN ERCK et al., 2007). Além desses fatores, deve-se considerar que o andamento durante exercício
em esteira é bem diferente da pista (EVANS, 2008), sendo
necessárias adaptações de velocidade e inclinação da esteira para adequação de esforço em relação às condições
de competição.
A aplicação dos testes de desempenho em esteira demanda a participação de equipe multidisciplinar, para que os
resultados obtidos possam ter confiabilidade. A aplicação
do teste nunca deve ser realizada por menos de três pessoas, sendo uma para o controle de comando das funções
da esteira, uma para a contenção do animal, junto à sua
cabeça, e outra para posicionar-se ao lado do posterior do
animal, caso seja necessário o estímulo de início da locomoção. O ambiente deve ser tranquilo e disciplinado, livre
de ruídos estranhos ao animal e de movimentação exagerada da equipe de exame (THOMASSIAN, 2004).
Para que o cavalo seja submetido a qualquer protocolo de
avaliação em esteira, é necessário que se faça uma fase de
pré-condicionamento à esteira que implica na adaptação
do animal ao ambiente do laboratório, ao manejo geral
que será submetido e a esteira de alta velocidade. O cavalo
deve ser conduzido ao passo e com tranquilidade sobre a
manta da esteira, para que possa adquirir confiança e se
familiarizar com o equipamento, antes de ser submetido
às locomoções de teste. Em geral, eles se adaptam rapidamente ao movimento da manta, sem estresse adicional.
Os testes na esteira são classificados em testes de rápida
aceleração a 115% VO2 máx, mais utilizados em animais
de corridas curtas (THOMASSIAN, 2004), testes de baixa intensidade e longa duração (PRINCE et al., 2002) e os
testes de exercício progressivo, que são mais usados porque pode-se avaliar o animal em exercício submáximo e
máximo.
2.3.1 - TESTE PADRÃO DE EXERCÍCIO
PROGRESSIVO
O teste de exercício progressivo busca determinar, entre
outros índices, a taxa máxima de consumo de oxigênio
(VO2 máx) e um protocolo padrão consiste em inclinação
da esteira a 6%, velocidade inicial de 1,8 m/s pelo período
de 5 minutos, seguido por 4 m/s durante 3 minutos e a 6 m/s
por 2 minutos, e, posteriormente fases a 8 m/s, 10 m/s,
11 m/s e 12 m/s por 1 minuto cada, de modo que a manta
da esteira será parada quando o cavalo não conseguir
acompanhar a velocidade da mesma. Antes e durante os
últimos 10 segundos de cada velocidade são colhidas
amostras de sangue para as devidas análises. Os dados
respiratórios de circulação e trocas gasosas registradas
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pela espirometria são analisados por meio de programa
de computador específico (THOMASSIAN, 2004).
Neste teste, os parâmetros avaliados são o VO2 máx, o pico
de hematócrito, a velocidade para frequência cardíaca de
200bpm (V200), a velocidade de concentração de lactato
sanguíneo de 4 mmol/l (VLA4), a concentração de lactato
ao final do teste, a velocidade máxima atingida durante o
teste, a velocidade para o VO2 máx e o tempo total de exercício (tempo de fadiga).
Adaptações de inclinação, tempo e velocidades utilizadas
devem ser feitas dependendo da modalidade esportiva
praticada pelo cavalo e os objetivos da avaliação. HODSON-TOLE (2006) demonstrou que o uso de inclinação a
8% ou mais afeta os andamentos dos equinos e também que
o conjunto velocidade-inclinação alterou a carga de trabalho sobre os músculos dos membros anteriores, devendo ser criteriosamente analisado considerando os tipos
específicos de trabalho ou esporte dos animais, porém não
especificou a modalidade esportiva praticada pelos cavalos do experimento.
KUROSAWA et al. (1998) utilizaram o protocolo de teste
de exercício progressivo em cavalos de corrida com 5 min
de aquecimento a 4m/s e 0% de inclinação da esteira
seguidos de 5 min de descanso, sendo então a esteira inclinada a 10% e iniciado o teste de esforço máximo em 1,8
m/s, seguidos de 2,7; 3,4; 4,5; 5,4; 6,8; 9; 9,8; 10,8 e 11,6
m/s, finalizando no momento da exaustão do animal.
Já THOMASSIAN et al. (2007) utilizaram em cavalos
árabes inclinação de 6%, com velocidade inicial de 1,8
m/s por 5 min, a seguir 4 m/s por 3 min, 6 m/s por 2 min
e fases subsequentes de 8, 9, 10 e 11 m/s por um minuto
cada fase, sendo que a esteira foi parada quando os cavalos não conseguiam mais acompanhar sua velocidade.
CASTEJÓN et al. (2007) realizaram um teste de exercício
de velocidade crescente também com inclinação da esteira
a 6%, porém com o diferencial de descanso de 3 min entre
as velocidades. Os animais se exercitaram 3 min em cada
velocidade a 4, 5, 6 e 7 m/s.
2.4 - TESTES FÍSICOS A CAMPO
A avaliação de aptidão e desempenho atlético em exercício
a campo pode ser realizada sem muita sofisticação, permitindo uma estimativa segura das respostas metabólicas
do cavalo em exercício, notadamente, no que se refere à frequência cardíaca e ao nível de lactato sanguíneo.
A avaliação de um cavalo a campo possui a vantagem de
recriar condições familiares de exercício similares àquelas
encontradas durante sessões de treinamento e competições (VAN ERCK et al., (2007). Superfície do terreno, tipo
de andamento, velocidade, peso e habilidade do cavaleiro
são variáveis dos testes a campo que estão alinhadas as
dificuldades que os cavalos enfrentam durante o treinamen-

to e a competição. No entanto, para BARLY et al. (2004)
essa vantagem pode ser considerada desvantagem contribui na dificuldade de padronização do teste.
O teste tem também um leque mais limitado de aferições
quando comparado ao teste na esteira, porém, é uma ferramenta de avaliação de desempenho mais acessível (COUROUCÉ et al., 2002). Frequência cardíaca e lactato sanguíneo, relacionados à velocidade, são a base de um teste
realizado a campo. Deve-se considerar, no entanto, que são
mensurações passíveis de alteração de acordo com a temperatura e umidade relativa do ar (HINCHCLIFF et al.,
2002).
Medidas de consumo de oxigênio são mais difíceis de
serem realizadas a campo, porém uma máscara portátil
adaptada já tem sido testada a campo com resultados
promissores (VAN ERCK et al., 2007), mas EVANS (2008)
considerou que esta tecnologia ainda não é adequada para
uso rotineiro a campo.
Outra dificuldade dos testes a campo é a padronização da
velocidade. Marcadores lineares e temporais devem ser
colocados na pista para auxiliar o cavaleiro a manter a velocidade e o ritmo do cavalo (COUROUCÉ, 1999). MIRIAN (2008) utilizou, além dos marcadores, sinalizadores
sonoros nos pontos onde a velocidade deveria ser alterada.
O uso de GPS nos testes a campo é essencial para cálculos
de velocidades aplicadas. Porém, existem medidores que
aferem tanto a velocidade quanto a frequência cardíaca,
facilitando o cálculo de V200 e também de VLA4.
EVANS (2008) relatou que para manter a funcionalidade
de um teste a campo, alguns quesitos devem ser observados, como o período de aquecimento, o estabelecimento
de taxas e distâncias de aceleração que serão usadas no
exercício, testar as distâncias e os tempos anteriormente,
a padronização dos momentos de coletas de amostras e a
observação das condições ambientais.

EVANS (1994) propôs um protocolo de avaliação extremamente prático, e com pouca sofisticação em equipamentos.
Este protocolo possibilita, entre outras, a mensuração dos
níveis de lactato sanguíneo, estabelecendo-se, assim, a
VLA4 (Quadro 1).
O gráfico 1 demonstra a praticidade de cálculos de V200
a partir de um exemplo de teste a campo adaptado de
EVANS (2000). Neste exemplo, o cavalo realizou o teste
em quatro etapas, com os andamentos de trote e galope
com velocidades crescentes. O primeiro aumento da frequência cardíaca não está associado com o exercício, mas
sim devido à ansiedade ou excitação que pode aumentar
a FC para 150 bpm ou mais. O cavalo não chegou a FCM
neste teste, mas foi possível predizer a V200.
A campo também é possível fazer testes incrementais de
esforço máximo, como realizado por MIRIAN (2008) em
cavalos de hipismo clássico, baseando-se em testes para
humanos. A velocidade era aumentada a cada 200 segundos, sendo que o esforço máximo foi determinado na veFigura 1 - Relação entre freqüência cardíaca (FC) e velocidade derivada
de um teste a campo.

Fonte: Adaptado de Evans (2000)
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FR

LACTATO
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0

x

x

x

x

x

x

x

Aquecimento

3’

x

x

x

x

x

x

x

Trote lento

2’

x

x

x

x

x

x

x

Trote rápido

1’

x

x

x

x

x

x

x

Galope lento

1’

x

x

x

x

x

x

x

Galope rápido

1’

x

x

x

x

x

x

x

Galope rápido

1’

x

x

x

x

x

x

x

Galope rápido

1’

x

x

x

x

x

x

x
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Quadro 1 - Protocolo de avaliação de desempenho atlético, segundo Evans (1994).

FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; Ht: hematócrito; PT: proteínas totais; CK: creatino quinase
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locidade em que o animal não conseguia mais acompanhar a velocidade imposta.
COUROUCÉ (1999) numerou diferentes protocolos de
testes envolvendo diferentes modalidades, como CCE, enduro, salto ou corrida (Tabela 1). E recomendou que, qualquer que seja a modalidade, os protocolos de teste a campo devem ser rigidamente definidos a fim de calcular medidas significativas de condicionamento e limitar a variabilidade. Os dados obtidos em um teste podem ser comparados com outros subsequentes do mesmo cavalo ou
outros cavalos com idade e treinamento semelhantes. Os
resultados podem variar de acordo com a metodologia utilizada e com fatores como número e duração das etapas e
tempo de descanso entre as etapas.
2.5 - COMPARAÇÕES ENTRE TESTES EM ESTEIRA
E A CAMPO
Pela facilidade de realização dos testes a campo ou em virtude da necessidade de adequação dos testes na esteira à
realidade desportiva do cavalo, pesquisadores têm comparado as avaliações feitas na pista com as obtidas no laboratório.
VALETTE et al. (1992) testaram seis cavalos anglo-árabes
e um de sela francês a campo e na esteira em diferentes
inclinações (0, 3,5 e 6,3%). Os testes consistiram de aquecimento de 10 min, seguido de cinco etapas de 3 min a 4,15;
7,5; 8,3; 9,15 e 10 m/s, respectivamente, com descanso de
2 min entre elas. Foram realizadas coletas ao final de cada

etapa e foram avaliadas as concentrações de lactato, a FC,
alem do comprimento e frequência do passo. Pela avaliação dos parâmetros fisiológicos relacionados à velocidade
concluíram que a inclinação que melhor se adequou aos
parâmetros na pista foi de 3.5%, porém a locomoção na
esteira foi diferente.
COUROUCÉ et al. (2000) compararam VLA4 e V200 em
nove cavalos de trote franceses, a campo e na esteira com
inclinações de 0, 2 ou 4%, a fim de determinar qual inclinação produziria as mesmas respostas do teste em pista.
Todos os testes tinham uma etapa de 10 min de aquecimento a 5m/s e três etapas de 3 min cada, com velocidades de 7,8; 8,8 e 9,8 m/s. Houve diferença (p<0,05)
entre esteira e campo quando se utilizou inclinações de 0
e 4% e não houve diferença a 2%. A inclinação ótima, calculada por regressão, foi de 2,4%.

3- Considerações Finais
Pesquisas científicas sobre a fisiologia do exercício equino
devem buscar soluções tecnológicas que tenham como
princípio a utilização sustentável dos animais, buscando,
acima de tudo, o bem estar animal.
Programas racionais de treinamento baseados em testes
de desempenho diminuem a possibilidade de injúrias especialmente do sistema músculo-esquelético.
Um teste ergométrico isolado pode não fornecer informações confiáveis. Se houver dúvida em relação aos re-

Tabela 1 - Características de alguns testes de exercício a campo em cavalos.

AUTORES

CAVALOS

PISTA

PROCEDIMENTO DO TESTE
ETAPAS

REPOUSO
8 min

Isler et al. (1982)

12 garanhões
Warmblood

Pista de areia

3 etapas de 1650 m: 350400, 450-500, 550-600
m/min

Wilson et al. (1983)

12 Standardbred
(Trotador Americano)

Pista de corrida

4 etapas de 3 min: 450-500,
600-700, 700-800 e >800
m/min

5 min

Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan et al. (1987)

6 cavalos de enduro
e 6 de sela

Pista de areia

5 etapas de 1100 m: FC de
140
para a FCM

8 min

Auvinet et al. (1989)

34 cavalos de CCE

Pista de galope

6 etapas de 3 min: 350-600
m/min

1 min

Bourgela et al. (1991)

7 trotadores não
treinados

Pista de areia
436 m

7-9 etapas de 3 min: 200500 ou 600 m/min

1 min

Castejón et al. (1993)

11 Andaluz, 9
árabes, 4 angloárabes

Pista de areia
1000 m

4 etapas de 5 min: 15, 20,
25, 30 Km/h

5 min

6 Thoroughbred
(PSI)

Pista de areia

2 etapas de 1100 m: 10,5 e
13 m/s

20 min

7 Thoroughbred
(PSI)

Pista de areia

2100 m: 7,4; 8,4; 9,4 e 10,4
m/s

1 min

864m

Lindner & Wittke (1993)

Fonte: Adaptado de Couroucé (1999).
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sultados, o teste deverá ser repetido, principalmente se for
realizado a campo onde há mais fatores de interferências,
como clima e atuação do cavaleiro.
Estudos devem ser conduzidos para adaptação dos testes
às diversas modalidades praticadas pelos equinos, como
inclinação ideal da esteira, tipos de andamentos utilizados
nos testes a campo, entre outros, visando uma avaliação
eficiente dos animais.
Testes em esteiras são úteis porque ajudam na realização
de testes de exercício padronizado, porém poucos treinadores têm acesso a eles, devendo haver um incentivo à padronização e realização de testes a campo.
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Equino canulado para coleta de sangue a cada aumento de velocidade do
teste na esteira ergometrica.

Equino em esteira ergometrica utilizando uma mascara respiratória.

Equino Mangalarga Marchador preparado para um teste a campo para
avaliação de desempenho.

Realização de um teste ergorespirometrico em equino Mangalarga
Marchador.
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Teste a campo para avaliação de desempenho de equino Mangalarga
Marchador.

Teste a campo.
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Coleta de sangue em um teste a campo.
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Nélio Cunha Gonçalves

Inscrições

11160

Erick Rondynelle Alves Conde

11223

Rafaela Andrade Toledo

11161

Lucas Florentino

11224

Aldair Junio Woyames Pinto
Regis Magalhães da Silva

Carolina Peixoto Moraes

Médicos(as) Veterinários(as):

11162

Larissa Dos Santos Pompolim

11225

11098

Lívia Maria Gonçalves

11163

Daniela Reis Vilela

11226

Renzo Schroeder Magnabosco

11099

Daniela Santos de Oliveira

11164

Leandro Orlando Nunes

11227

Marcelo Nogueira da Silva Junior

11102

Leandro Cecato de Oliveira

11165

Olivia Roberta Andrade

11229

Isabella Coelho Dias Itano

11103

Carlos Augusto de Freitas Junior

11166

Glauco Henrique Ferreira

11230

Daiany Maria de Assis

11104

Lara Loredo Brandão

11167

Priscilla Dias Duarte

11231

Liliane Morais de Oliveira

11106

Mariana Batista Andrade

11168

João Vitor de Oliveira Sales

11232

Danúbia Fernanda de Oliveira Lacerda

11108

Danilo Augusto Ferreira de Oliveira

11169

Luis Eugenio Franklin Augusto

11233

Andressa Izabel Assis Freitas

11109

Claudia Frare Lameirinha

11170

Daniel Meireles Ferreira de Carvalho

11234

Leonardo Milton Faria

11111

Tiatrizi Siqueira Machado

11171

Lucas Vilela Perroni Silva

11235

Elias Jose de Oliveira Costa

11112

Luciano de Paula Navarro

11172

Hayla Felix Rodrigues

11236

Joaquim Esquerdo Ferreira

11113

Marcos Paulo Garcia

11173

Jane Prado Leite Moreira

11237

Everton Fernando Andrade Ribeiro

11114

Rubia Eliza Paes Ribeiro

11174

Brasilino Lignani Sobrinho

11238

Ticiana Lima

11116

Milton Carmo de Assis Filho

11175

Bernardo Ferraz Ribeiro

11240

Catarina Schmidt Correa Franco

11117

Patrícia Silva de Oliveira

11176

Ana Paula Salgado Silva

11241

Stefanne Aparecida Gonçalves

11118

Joyce Janaina Almeida

11178

Ricardo Sabino Dos Santos de Oliveira

11242

Luciana Alves da Luz

11119

Cibely Palhares Gomes

11179

Marcus da Silva Freitas

11243

Raynald Licio Ferreira Brandão Silva

11120

Antonio Maria Silva Araujo Junior

11181

Rodolfo Coelho de Queiroz

11244

Laura Paranaíba Franco Macedo

11121

Luciano da Cruz Ferreira

11182

William Ferreira de Sousa

11245

Lucas Pimenta de Figueiredo

11122

Jose Antonio Tanajura Neto

11183

Karine Adria Pietricoski

11246

Karimme Rodrigues Silva

11123

Andre Luiz Alves Fernandes

11185

Simone Lemos

11247

Natalia Roberta da Costa

11124

Julião Ribeiro Lessa Couto

11186

Juliana Macedo Magnino Silva

11248

Larissa Costa Mourão

11125

Edilaine Freitas

11187

Mariana Siqueira Caixeta

11249

Murilo Papa de Sousa

11126

Alberto Mansur Ghetti

11188

Elisa Helena Paz Andrade

11250

Nathália Cândida Pereira Alves

11127

Julia Diane Lima Dias

11189

Nélio Camargos Prates

11251

Daniel Candido Vieira Reis

11128

Jeicyelen Rodrigues Oliveira

11190

Bruno Rezende Andrade

11252

Roberta do Nascimento Facury

11129

Thiago Povoa Fonseca

11191

Geraldo Emilio Albuquerque Ferreira

11254

Lucélia Coimbra da Silva

11130

Juliana Marini Ribeiro E Souza

11192

Marcelo Shizuo Torii

11255

Amanda Duarte Barbosa

11131

Andrei Carneiro Reno

11193

Juliana Roland Teixeira

11256

Wallace Benjamin da Silva

11133

Analia Cristina Horta

11194

Tathiane de Lima Silva

11257

Cristina da Cruz Miranda

11134

Rafael Lage Pereira Guerra

11195

Roberta Ferreira Debs

11258

Ralph Carlos de Magalhães

11135

Wagner Heleno da Silveira

11197

Manuela Pereira da Matta

11259

Bertrand Tadeu Marques Silva

11136

Gilberto Pereira Giardini Filho

11198

Lidiana Miranda de Oliveira

11261

Marcelo Lucas Valadares

11137

Diogo Henrique Araujo

11200

Nicilene Cardoso Silva

11262

Roberto de Sousa Macedo

11138

Fernanda Samarini Machado

11201

Carmen Silvia Marquez Ribeiro

11263

Leonardo Gustavo Gomes Costa

11139

Lincoln Arantes Costa

11202

Craides Teodoro Andrade

11264

Verônica Christiane de Melo Silva

11140

Igor Pimenta Guimaraes

11203

Letícia Cândida Teixeira

11265

Adriana Carla Santos Ferreira Silva

11141

Alexandre Antonio Bastos Dos Santos

11204

Lucas de Araujo Freitas

11266

Bianca Aparecida Ferreira Britto

11142

Lucas Robson Ferreira Costa

11206

Alessandra do Vale Bertolucci

11267

Rômulo Cheloni Baião

11143

Vitor Pesca Sarcinelli

11207

Luiz Felipe Nunes Menezes Borges

11268

Pollyana Campos Tomain

11145

Lidia Dos Santos Pereira

11210

Vivian Rocha de Freitas

11269

Anamaria Pereira

11147

Klecila Rejane Portes Reis

11211

Carina Teixeira Ribeiro

11270

Luciana Andrade Lage

11148

Rafael Duarte da Fonseca

11212

Magali Lilian da Silva Gonçalves

11271

Humberto Machado Moreira

11149

Angela Cristina Tureta Felisberto

11213

Mariana de Melo Lima

11272

Leandro Meirelles Veiga

11150

Thiago Mesquita

11214

Gustavo Silva Franco de Sá

11274

Nathalie Christine Diniz Rocha

11151

Stefânia Beatriz Alves Borges

11215

Yasmin Chalfoun Pomarico de Souza

11275

Cristiano Correa de Andrade

11152

Angelita Das Graças de Oliveira Honorato

11216

Leiliane Ferreira

11276

Tatiana Carolina Gomes Dutra de Souza

11153

Marcelo Quick de Mattos

11217

Caio Carvalho Martins

11277

Luiz Paulo Freire de Bastos

11154

Isabela de Oliveira Avelar

11218

Samira Pinto Fernandes

V&Z EM MINAS

Zootecnistas:

Zootecnistas:

Falecimento

1728/Z

Juliano Ricardo Resende

1727/Z/”S” Claudia Roberta Tiosso

Médicos(as) Veterinários(as):

1729/Z

Kleibe de Moraes Silva

Antonio Carlos de Andrade Junqueira

Douglas Fagner Oliveira Paiva

Transferências Recebidas

3153

1730/Z

3293

Carlos Alberto Moraes Villela

1732/Z

Fernando de Castro Tavernari

Médicos(as) Veterinários(as):

3500

Pedro Eduardo Costa Longuinho

1733/Z

Ricardo de Souza Martinez

11101

Diego Marcondes Guerra

3715

Ana Cristina D Assunção Leite

1734/Z

Patrícia Leal Nunes

11107

Vanessa Silva Simas

1736/Z

Sinval Soares Cruvinel Junior

11110

João Paulo Elsen Saut

1737/Z

Taisa Cristina Tinoco

Inscrição militar

11115

Nayara Novais Prado

1738/Z

Igor Almeida Silva

Médicos(as) Veterinários(as):

11132

Ingrid de Oliveira Campos

1739/Z

Aline Borges de Oliveira

10607

11159

Philipe Rodrigues Cardoso

1740/Z

Aldo Pereira Salvador

11177

Cleber Fagundes

1741/Z

Carlos Humberto Costa Junior

11180

Heictor Silvano de Castilho

1742/Z

Marcio Ramos

11228

Daniela Weber

1745/Z

Talita Andrade Ferreira

11239

Paula Pimentel Valente

1746/Z

Marcos Aurélio Caixeta

11253

Paula Maria Pires do Nascimento

1747/Z

Anastácia Maria de Araujo Campos

1748/Z

Fabrício Rodrigues Campos

Médicos(as) Veterinários(as):
180

829/Z
1735/Z
1743/Z

Pedro Silva de Oliveira
Igor Costa Campos Menezes
Adélia Pereira Miranda

Jorge Rubinich

1307

Marco Antonio Ribeiro de Faria

Cancelamento

3711/”S”

Antonio Roberto Braga da Silva

Médicos(as) Veterinários(as):

5341

Cristiano Correa Motta

2180

Gabriel Jose Junqueira Fachardo

5951

Robson Pinto de Lima

3984

Marcus Tácito Penalva Costa

6077

Bolívar Nóbrega de Faria

5899

Eduardo Carvalho Machado

6896

Letícia de Carvalho Dias

6476

Junia Mara de Oliveira Santos

6979

Grazielle Franco de Macedo Schettini

7561

Ricardo Birolini Clasta

7547

Edmilson Santos de Freitas

8418

Antonio Carlos Tunes Fernandes

7560

Antonio Carlos Andrade Junior

9706

Luanda Maria Camargos Gazolla

10241
10371

Diana Cuglovici Abrão
Ana Carolina de Ávila Terra

Zootecnistas:

Zootecnistas:
629/Z

Fernando Antonio Silva

943/Z

Stenio Paulo da Silva

957/Z

Solano Antonio de Almeida Sartorelli

1108/Z

Eduardo Ferreira Borges de Carvalho

1059/Z

Paulo Fernando Andrade Machado

1225/Z

Luciano Nascimento Nunes

1115/Z

Jonas Antonio Mauad

1597/Z

Gustavo Ribeiro Del Claro

Inscrições Secundárias
Médicos(as) Veterinários(as):
11100/”S” Paula Regina Gozzo

Cancelamento com débito
Médicos(as) Veterinários(as):
309

Suspensão por aposentadoria
Médicos(as) Veterinários(as):
1056

Maurilo Francisco de Souza

Transferências concedidas
Médicos(as) Veterinários(as):
6452

Waldma Sobrinho Amaral Filha

6560

Horacio Guilherme Valladão Moraes

6978

Matheus Barbosa Migani

7196

Lívio Martins Costa Junior

7534

Anali Linhares Lima

7588

Napoleão Martins Argolo Neto

7802

Regiane Aparecida Valera Dos Santos

7829

Eduardo Carvalho Abrantes

7941

Denise Gonçalves de Araujo

8026

João Evangelista de Oliveira Filho

8311

Luana Campos Penido

8313

Fabiana Vagmaker

9292

Mirella Carvalho Costa

9528

Ângelo Augusto Procópio Costa

9546

Camila Fernandes Lopes

9653

Victor Lopes da Silva

9872

Jose Roberto da Silva Filho

10112

Ângela Araujo de Mello

10179

Giza Machado de Lima Cabral

10300

Andre Martins Solferini

10439

Stella Cintie de Souza Silva

10539

Fernanda Mazzarino Sanches

10786

Thiago Scalia Barbosa

10799

Breno Amendola Baskerville de Mello

Ronaldo Gonçalves de Azevedo

11105/”S” Maria Jose Sant Ana Sawaya Amaral Gurgel

2643

Eduardo Jorge Ganem

11144/”S” Julio Cesar Silva Gomes

Zootecnistas:

5068

Jose Ferreira Soares Neto

11146/”S” Clerio Soares Moulin Carias

1181

Alex Carvalho Andrade

6080

Vicente Gonçalves Rodrigues

11184/”S” Ligia Paula Rodrigues de Castro

1297

Ana Luisa Aguiar de Castro

6519

Danielle Goulart E Lorenzetto

11196/”S” Werner Binda Wruck

1368

Carlos Henrique Rocha Costa

6643

Murilo Mendonça Oliveira de Souza

11199/”S” Eder Jorge Queiroz Vieira

1385

Roberto Valadares Santos

7320

Camila Dantas Brum

11205/”S” Jose Bráulio de Oliveira Gomes

9450

Maria da Conceição Silva

11208/”S” Fernanda Martinez Xavier Alves

10548

Cândida Rodrigues Nogueira Smith

11209/”S” Vinicius de Queiroz Teixeira
11260/”S” Rogério Moreno Zílio

Zootecnistas:

11273/”S” Ricardo Dos Santos

434

Nicolai Salazar Veiga Pessoa

276

Jair Heitor Duarte

Transferências concedidas
(profissionais em débito):
Médicos(as) Veterinários(as):
9245

Juliano Rodrigues Fernandes

V&Z EM MINAS

REGISTRO

Reinscrições

Zootecnistas:

Wanessa Luciene Fonseca Tavares

59

