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EDITORIAL
Caros Colegas
A Revista V&Z em Minas está entrando em nova fase,
um novo estilo de editoração e a constante preocupação em
renovar-se, principalmente em relação aos seus conteúdos
técnico-científicos. A partir deste número estamos iniciando uma série de entrevistas com importantes personalidades
ligadas às nossas atividades, profissionais estes que servirão como um “espelho” para as futuras gerações de médicos
veterinários e zootecnistas. Nesta edição o entrevistado é o
ex-ministro da agricultura Alysson Paulinelli.
Desde que realizamos o registro na biblioteca nacional
com ISSN 2179-9482, a revista assumiu uma nova dimensão
em relação aos seus congêneres, identificando-se como uma
das principais publicações na área da educação continuada
em Medicina Veterinária e Zootecnia em nosso país. Assim
todos aqueles que publicam ou publicaram na revista do CRMV-MG fazem agora referência a seus artigos na V&Z em
Minas, agregando valor à sua publicação. A revista do CRMV
-MG tem a característica de ser um veículo de divulgação e
difusão do conhecimento para o contínuo aperfeiçoamento
dos profissionais inscritos em nosso Conselho. Editar e publicar esta revista significa que nós do CRMV-MG acreditamos
que estamos fazendo um grande investimento em educação
continuada e, desta forma, colaborando para o aprimoramento dos conhecimentos dos profissionais de Minas Gerais.
Os elogios à qualidade dos artigos publicados, do visual da
revista e da linguagem prática utilizada pelos autores, são o
nosso principal incentivo para continuar com esta publicação.
Por meio dela fazemos chegar aos colegas, especialmente
aqueles que não têm muito acesso aos meios de informação,
a abordagem de temas que são úteis para sua atuação profissional.
A Revista V&Z em Minas é de todos nós, uma publicação
aberta à contribuição dos colegas interessados em divulgar

seus trabalhos, relatar suas experiências, publicar trabalhos
de monografia de final de curso, seminários e palestras, entre
outras. Seguramente ao publicarmos tais trabalhos, muitos
terão a oportunidade de conhecer novas tecnologias e resultados de pesquisa, contribuindo para a difusão do conhecimento.
Estes são os objetivos de nossas publicações, levar aos
colegas que estão em atividade, conhecimentos que possam
melhorar sua atuação profissional. Ao fazê-lo, o CRMV-MG
está, de forma indireta, realizando o seu papel fiscalizador
das profissões da Medicina Veterinária e da Zootecnia de Minas Gerais.
Na oportunidade, parabanizamos à FAZU pelos 40 anos
de contribuição ao ensino e ao agronegócio brasileiro.
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

ATENÇÃO!
Profissional, mantenha seu cadastro atualizado junto ao CRMV-MG para que você receba
em dia nossos informativos.
Atenção especial ao seu e-mail, através dele o Conselho envia a Newsletter quinzenal,
além de convites e informações sobre eventos, cursos, legislação, entre outros.
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CAPA

FAZU: 40 anos contribuindo
para a formação de profissionais
para o agronegócio brasileiro
Pioneira em Minas Gerais, a instituição tem a Zootecnia na sua essência
Natália Fernandes Nogueira Lara*

Tornar-se referência em ensino é um dos objetivos de grande
parte dos centros de educação no Brasil. E é com este foco que a
Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU), atua há 40 anos, tornado-se cada vez mais uma referência na formação de profissionais
voltados para o agronegócio, graças ao alinhamento existente entre
professores, cursos, estrutura, alunos e o mercado de trabalho.
Inicialmente chamada de Faculdade de Zootecnia de Uberaba,
a instituição de ensino partiu de uma iniciativa da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), que sentindo a necessidade da
formação de mão de obra qualificada para auxiliar na profissionalização

das atividades rurais e de especialistas em zebutecnia criou, em agosto
de 1973, a Fundação Educacional para o Desenvolvimento das Ciências
Agrárias (FUNDAGRI), entidade sem fins lucrativos, destinada a criar e
manter cursos superiores no setor das ciências agrárias.
Com a missão de propiciar educação para o desenvolvimento
humano, tecnológico e científico da sociedade, em 1975 foi criada
a FAZU. Desde então, a instituição de ensino soma quatro décadas
marcadas pela dedicação no ensino, pesquisa e extensão, sempre
com ênfase na formação de mão de obra para o agronegócio nacional e internacional.

Instituição é referência na formação de profissionais para o agronegócio
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Pioneirismo
O primeiro curso criado pela instituição foi o de Zootecnia, tendo sua primeira aula realizada em junho de 1975, fazendo da FAZU
a primeira escola superior de Ciências Agrárias de Minas Gerais e
a terceira do país.

Primeira aula foi realizada em 1975

“As escolas há quarenta anos ensinavam muito pouco sobre o
zebu ou quase nada. Por isso, a criação de uma faculdade era um
pleito que passou a ser bastante pensado pela diretoria da ABCZ na
época. A participação do ministro Alysson Paulinelli foi fundamental, abrindo portas, viabilizando a instalação da escola”, rememora
o ex-presidente da ABCZ, Arnaldo Rosa Prata.
O também ex-presidente da ABCZ, João Gilberto Rodrigues da
Cunha, ressalta o pioneirismo da criação da instituição. “Na época
em que a FAZU foi criada, não havia estudos técnicos e científicos
necessários sobre as raças zebuínas. Julgava-se um animal pela
aparência, pelas características raciais, pelo número de cruzamentos, ou seja, uma avaliação sem instrumentação. A FAZU então foi
criada visando suprir esta carência”, relembra.

ra da época já demandava conhecimento. A contribuição da Faculdade
para o agronegócio desde então é imensa”, explica.

Ex ministro
Alysson Paulinelli é
considerado peça chave
na criação da FAZU

Evolução
Após 14 anos ofertando apenas o curso de Zootecnia, em 1989,
a Faculdade colocou em sua grade a graduação em Agronomia, e
passou a ser denominada Faculdade de Agronomia e Zootecnia de
Uberaba (FAZU).
A expansão continuou e, a partir de 1997, resultante de uma
parceria entre a Universidade de Uberaba (Uniube), a ABCZ, a FUNDAGRI e FAZU, foi criado o curso de Medicina Veterinária, cujas
disciplinas práticas e profissionalizantes são cursadas no Hospital
Veterinário de Uberaba, sediado no campus da FAZU.
Ainda em 1997, a FAZU deu início ao “Projeto Porteira Adentro”, seu maior e mais importante evento de extensão, tendo sido
realizado anualmente com a participação da comunidade de Uberaba e cidades da região.

FAZU foi pioneira nos estudos científicos ligados ao gado zebu no Brasil

Porteira Adentro é o maior evento de extensão da instituição atualmente

O ex ministro Alysson Paulinelli, comenta a motivação de seu apoio
à criação da entidade. “Assim como me empenhei para a criação da
Embrapa, reconheci na instituição da FAZU o preenchimento de uma lacuna. Não era mais possível atuar sem a ciência em si. Toda a conjuntu-

Em 1998, a Faculdade, em parceria com a ABCZ, passou a ofertar o primeiro curso de pós graduação Lato Sensu em Julgamento
das Raças Zebuínas. Ao longo destes primeiros 25 anos, a rotina
da faculdade envolveu aulas práticas, atividades extracurriculares,
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CAPA
visitas técnicas, eventos de extensão e dias de campo, contribuindo
para a formação de milhares de profissionais qualificados para o
mercado de trabalho.
Atualmente, além de Zootecnia, Medicina Veterinária e Agronomia, a instituição oferece os cursos de graduação em Engenharia de
Alimentos e Sistema de Informação, e licenciatura em Português/
Inglês ou Português/Espanhol e em Computação. Também oferece
pós graduação em Manejo de Pastagem, Nutrição e Alimentação de
Ruminantes, Nutrição do Solo e Nutrição de Plantas e Desenvolvimento de Sistemas em JAVA.
Com marcantes evoluções, principalmente em oferta de cursos
e estrutura física, a Escola tornou-se uma referência na formação
de profissional.
Fazenda Escola
O diretor da FAZU, o zootecnista Dr. Carlos Henrique Cavallari
Machado, destaca a relevância de uma boa estrutura. “Hoje nossa
estrutura, tanto na parte organizacional e acadêmica, quanto institucional é bastante moderna. Por exemplo, a Faculdade está dentro
da Fazenda Escola, lá nós temos uma área de quase 200 hectares
na qual os alunos vivenciam diariamente a rotina de uma propriedade
rural, com seus desafios, propostas e dificuldades. Eles têm, ainda, a
possibilidade de fazer a gestão do negócio, focados em ser profissionais com conhecimento teórico e prático da produção”, explica.

Proposto pela professora Dra. Juliana Paschoal, coordenadora do curso de Zootecnia da faculdade, o projeto “Fazenda Escola
FAZU: vivendo a Zootecnia todo dia” prevê a ampliação das aulas
práticas na Fazenda Escola. “Um dos grandes diferenciais do curso
de Zootecnia da FAZU é a estrutura disponível para a realização
de aulas práticas as quais influenciam diretamente a capacidade
de aprendizagem do aluno, preparando-o de forma qualificada para
o mercado de trabalho. Além das aulas práticas já previstas na
grade curricular, o projeto viabiliza sete aulas práticas semanais
adicionais, com duração de duas horas cada. Ou seja, 14 horas aulas práticas adicionais em sete áreas diferentes do conhecimento.
Uma ação que soma ainda mais qualidade ao ensino diferenciado
da FAZU”, explica a coordenadora.
“A ideia do projeto surgiu da vontade de trazer os alunos para a
vivência prática da Zootecnia desde o primeiro período. As disciplinas básicas do curso concentram-se nos quatro primeiros períodos
da grade curricular e acabam frustrando os alunos ingressantes.
A grade curricular atual foi montada de modo que os alunos possam acompanhar as aulas práticas nos setores da Fazenda todas
as manhãs, com supervisão do professor, propiciando a vivência no
campo, tão esperada pelos alunos que escolhem a Zootecnia como
profissão”, comenta Juliana Pachoal.

O zootecnista Dr. Carlos Henrique Cavallari Machado é o atual diretor da FAZU

A Fazenda Escola constitui-se em suporte para as aulas práticas, produção e experimentos dos cursos da área de Ciências Agrárias, sendo que nela destacam-se as Unidades de Práticas de Campo onde estão instalados os setores de Climatologia, Apicultura,
Avicultura, Cunicultura, Minhocultura, Suinocultura, Forragicultura,
Bovinocultura, Pequenos Ruminantes, Equideocultura. E, ainda, o
Hospital Veterinário (Centro de Reprodução Animal), Áreas de Preservação Ambiental, Campo de Produção de Grãos, Casa de Vegetação, Viveiro de Mudas, Hidroponia, Área de Plantas Medicinais e
Oficina Acadêmica. Em 2015, a Fazenda Escola recebeu uma série
de investimentos para aprimorar as aulas práticas e potencializar o
aprendizado dos alunos.
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Fazenda Escola ocupa uma área de quase 200 hectares

Hospital Veterinário
Ocupando uma área de 186 hectares, a FAZU conta com diversos prédios construídos para o melhor desenvolvimento do estudante. No espaço está o Hospital Veterinário de Uberaba (HVU),
construído em agosto de 2000, e tido como o maior complexo do
gênero na América latina.
O HVU é resultado de uma parceria entre Uniube, a ABCZ e

a FAZU, para a oferta do curso de Medicina Veterinária. As disciplinas básicas são cursadas na Uniube e as disciplinas práticas
profissionalizantes na FAZU, onde se localiza o HVU.
O diretor da FAZU, Carlos Henrique, elenca a construção do
Hospital como uma das maiores conquistas nesses 40 anos. “O
Hospital Veterinário é um dos melhores da América Latina, é uma

referência que faz parte do curso de Medicina Veterinária. Agregou
muito à FAZU”, comenta.
O HVU conta com o Centro de Reprodução Animal, inaugurado um
ano após a fundação do Hospital, e responsável por realizar algumas
biotecnologias da reprodução, como a fecundação in vitro, sendo o primeiro do gênero no Brasil a produzir um bezerro por essa tecnologia.

O Hospital Veterinário de Uberaba localizado no campus da FAZU é considerado o maior complexo do gênero na América Latina

Centro Nacional de Avaliação de Reprodutores
O Centro Nacional de Avaliação de Reprodutores é um amplo
galpão coberto para confinamento, com capacidade para 250 animais, que obedece às exigências funcionais e normas técnicas,
dotado de brete e balança.
Doze hectares de piquetes irrigados por um pivot central complementam provas com os animais no pasto, tendo como objetivo
principal a identificação de futuros reprodutores frente aos diversos
tipos de manejo e que apresentam diferenciações economicamente
vantajosas. Todos estes projetos são realizados em parceria com a
ABCZ e demais entidades de ensino, pesquisa e produção.
A FAZU conta ainda o Núcleo de Excelência em Engenharia de
Alimentos, voltado para o estudo de processamento de vegetais,
laticínios e carnes.
Fatores do sucesso
Um dos fatores que tem contribuído para a Faculdades Associadas de Uberaba ganhar destaque na formação de profissionais
são os professores, que além de serem mestres e doutores, são
também profissionais atuantes, com experiência e engajamento

profissional. “O diferencial marcante da FAZU está na presença
de professores que também atuam profissionalmente no campo,
os quais, em seus diferentes segmentos de trabalho, contribuem
imensamente para a formação prática e atualizada de seus alunos”,
conta o ex-aluno e hoje professor da Faculdade, Alexandre Bizinoto.
Outro elemento que contribuiu para a FAZU se tornar destaque
no ensino foi a sua localização em conjunto com os cursos ofertados. Sediada em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro, a
Faculdade é favorecida pela cidade ser conhecida como a capital
mundial do gado Zebu, devido ao grande número de criadores e de
animais zebuínos, berço da Associação Brasileira dos Criadores de
Zebu. Tudo isso faz com que a região tenha uma grande demanda
de técnicos e profissionais do agronegócio, absorvendo os alunos
formados pela instituição.
Deve-se considerar ainda a construção de parcerias como uma
das mais importantes características da FAZU nesses 40 anos. Desde a sua fundação e para sua frequente evolução, a entidade tem
sido reconhecida por sua atuação e com isso recebe o apoio de parceiros que fazem diferença em sua trajetória. São inúmeros os convênios firmados com entidades de reconhecimento mundial, como a
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CAPA
Associação Boliviana de Criadores de Zebu e com universidades de
vários países, entre eles Venezuela, Equador, Uruguai, Angola, EUA
e México, através do qual o aluno da FAZU tem a oportunidade de
estudar em universidades desses países, além de poder conhecer
e vivenciar outras culturas, agregando mais valor a sua formação.
No Brasil conta com o apoio do Conselho Regional de Medicina
Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG), da UNIUBE, da ABCZ, do
Senar Minas, entre outros. Para o presidente do CRMV-MG, prof.
Nivaldo da Silva, é fundamental a aproximação entre o Conselho
e a FAZU. “Estar próximo da universidade e consequentemente do
alunos da Medicina Veterinária e da Zootecnia resulta em alunos
mais informados sobre as funções do Conselho e a responsabilidade do exercício profissional”, comenta.
Referência no mercado de trabalho
Sendo referência na área de Ciências Agrárias, a FAZU é responsável pela formação de profissionais que se detacam no cenário
nacional, tal qual o atual presidente da ABCZ, Luiz Cláudio Paranhos. O zootecnista foi homenageado como Destaque Nacional da
Zootecnia em 2014, pelo CRMV-MG.

Ex aluno da FAZU e atual presidente da ABCZ, Luiz Cláudio Paranhos
foi Destaque Nacional da Zootecnia em 2014

Segundo Bizinoto, ex aluno e professor da FAZU, é um orgulho
para a instituição os profissionais que estão no mercado. “Prova
de sua importante contribuição para a pecuária nacional, seriam
as constantes indicações de profissionais formados por esta Faculdade para prêmios e homenagens por serviços prestados. Um
exemplo disso pode ser observado nas homenagens prestadas pelo
CRMV-MG aos profissionais de destaque no Estado, onde cerca de
20% dos 77 homenageados, desde 2007, são egressos formados
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pela FAZU, com destaque ao fato desta indicação ser feita por colegas de profissão. Na lista constam professores, extensionistas,
melhoristas, gestores de empresas, pesquisadores, autônomos ou
vinculados a empresas”, explica.
Na avaliação do diretor da FAZU, Carlos Henrique, os alunos da
FAZU saem para o mercado muito bem qualificados. “Nós temos no
nosso quadro de professores mestres e doutores. Além disso, são
profissionais que atuam no mercado e essa capacidade dos professores de terem uma visão prática do processo, faz com que os
alunos também tenham esta visão, com a capacidade de empreendedorismo e gestão”, comenta.
Para a coordenadora do curso de Zootecnia, Juliana Jorge Pachoal a FAZU, através de seus serviços educacionais, busca contribuir para o desenvolvimento do país e em especial de Uberaba,
que possui um dos maiores complexos do agronegócio brasileiro.
“O curso de Zootecnia da FAZU foi idealizado visando à superação
das posturas acadêmicas tradicionais em relação ao ensino, buscando formas de integrar cada vez mais o discente na construção
do conhecimento, com uma contextualização e inserção do mesmo
na realidade vivida em nosso país. A infraestrutura do campus da
FAZU ocupa uma área de 186 hectares e permite a participação
dos universitários em atividades teóricas e práticas. As atividades
de ensino de graduação e pós-graduação e os diversos eventos e
programas na área de pesquisa e extensão garantem a qualidade
acadêmica e, o constante relacionamento com a comunidade na
qual o curso está inserido, gera condições de colocação dos egressos no mercado de trabalho”, detalha a coordenadora.
Para Alexandre Bizinoto, avaliando-se a evolução da pecuária
brasileira, percebe-se uma relação direta entre a melhoria nos índices produtivos dos animais de interesse econômico com a formação de profissionais especializados em Zootecnia. “A pecuária
tem demandado técnicas que permitam o melhor aproveitamento
do potencial genético de produção dos animais, em especial dos
bovinos, com destaque para os zebuínos. Os profissionais formados pela FAZU, desde o início de suas atividades, certamente muito
contribuíram e ainda contribuem para a crescente melhoria dos índices produtivos e o fortalecimento da economia nacional”, analisa
Bizinoto.
“Ao andar pelo Brasil e por outros países tropicais da América Latina e África, são frequentes os encontros e depoimentos de
egressos desta Instituição nas mais diferentes áreas de atuação
profissional ligadas ao agronegócio. A presença de colegas em
agroindústrias, comércio e representação de produtos agropecuários, órgãos e autarquias públicas, associações de classe e de
produtores enobrecem aos professores e colaboradores que participaram da formação acadêmica e profissional destes egressos”,
finaliza o ex aluno e atual professor da FAZU, Alexandre Bizonoto.
*Com a colaboração de Estevão Mendes
e da Assessoria de Imprensa da FAZU
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ENTREVISTA ESPECIAL
Em comemoração aos 45 anos do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG) e aos 40 anos
da Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU), a Revista V&Z em Minas conversou com o ex ministro Alysson Paulinelli,
um dos maiores nomes do agronegócio brasileiro.
Natália Fernandes Nogueira Lara

Natural de Bambuí (MG), Dr. Alysson Paulinelli é engenheiro agrônomo e foi ministro
da Agricultura entre 1974 e 1979. Considerado referência quando o assunto é agronegócio, foi um dos responsáveis pela estruturação da Embrapa e contribuiu em grande
parte para a fundação da FAZU.

Revista V&Z em Minas (V&Z): A FAZU iniciou suas atividades em 1975 e a participação do senhor é considerada
fundamental na viabilização da instalação da Faculdade. O
que o motivou a cooperar com a iniciativa?
Dr. Alysson Paolinelli (AP): Em primeiro lugar, eu sou da área
acadêmica. Saí da Universidade para ser administrador público.
Mas levei comigo a convicção de que o país, para se desenvolver,
precisa ter tecnologia própria. Por que senão seremos eternos importadores de tecnologias e inovações. Ou pior, pode haver momentos em que não haja nem mesmo a possibilidade de importar.
V&Z: O senhor já vivenciou momentos assim?
AP: Vou dar um exemplo clássico. Quando estive no Governo,
o Brasil só produzia 220 mil toneladas de soja. Qual era a razão? A
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soja de que dispúnhamos havia nascido na região norte da China,
passou por um “banho” de tecnologia para agricultura temperada
nos Estados Unidos e o Brasil importou esse resultado. A questão é
que esta soja demandava 16 horas de sol por dia. E eu te pergunto:
onde o Brasil tem sol por tanto tempo no dia?Só na ponta do Rio
Grande do Sul. E só ali se produzia soja. Era um grande desafio. Em
pouco mais de cinco anos o Brasil conseguiu modificar geneticamente essa planta e passou a produzir mais. Isso é a capacidade
científica, é conhecimento. A planta foi biologicamente modificada,
inovada. É isso que nós precisamos fazer, hoje somos os maiores
produtores de soja do mundo.
V&Z: Mesmo há quarenta anos, o senhor já tinha essa
consciência, certo?

AP: Já tinha, tanto que quando criamos a Embrapa, eu criei com
o maior entusiasmo, tendo certeza de que nós não íamos perder
essa batalha. E ganhamos.
V&Z: E onde entra a FAZU nessa história?
AP: No caso específico da nossa escola em Uberaba, o que
ocorreu foi que quando eu estive no Ministério da Agricultura e o
Arnaldo (Rosa Prata) era o presidente da ABCZ, eu fiz um desafio pra
ele: deixar o negócio um pouco de lado e passar a controlar cientificamente os rebanhos. A resposta dele foi positiva. E assim nós investimos muito lá, montamos programas e todo o aparato de informação
necessário para o controle e a busca da evolução genética. Passou-se a
buscar resultados através da pesquisa, ciência e tecnologia.
Com isso, houve uma manifestação da ABCZ no sentido de
montar realmente uma escola. E da minha parte, concordei. Para
mim, a presença da academia é fundamental para a evolução da
pesquisa. E me dispus a ajudar no que fosse necessário e o fiz com
muito prazer. Em resumo, tivemos a iniciativa de levar em frente
uma ideia que carregávamos de forma quase inata dentro de nós.
A FAZU foi fundada da inspiração de que ela seria o centro acadêmico de uma instituição que já havia se firmado no Brasil inteiro.
A ABCZ quando adotou a posição de ter programas cientificamente institucionalizados, se valorizou muito. Ela tinha um background bom, mas
precisava se desenvolver na parte científica e tecnológica. E a minha
visão é que Uberaba reúne condições para ter sua escola de Zootecnia.
E realmente me entusiasmei muito com isso na época.
V&Z: Qual era o cenário do agronegócio brasileiro à época?
AP: Era um cenário quase dantesco. O Brasil, com toda sua
extensão territorial, importava quase um terço do que consumia.
Importávamos carne da Argentina e do Uruguai. Fomos os primeiros
“fregueses” da carne da Austrália. Um parênteses: a Austrália fez
um programa de desenvolvimento de pastagem e genética que eu
queria que o Brasil fizesse, eles inovaram muito, levaram muito capim daqui e inovaram lá. Eu ficava doente com aquilo.
Além disso, importávamos arroz das Filipinas, feijão do México
e dos Estados Unidos. A propósito, nos Estados Unidos não há consumo significativo de feijão, mas eles produziam para exportar para
o Brasil, pois era um grande negócio.
As estatísticas mudaram exatamente nessa época, na década
de 70. Houve uma mudança profunda. E muito embora a gente se
preparasse, muitas dessas mudanças me assustavam, algumas coisas eu nem acreditava. A década de 70 se caracterizou pela substituição da gordura de porco pelo óleo de soja, por exemplo. Isso pra
mim era uma novidade.
Eram mudanças que nós sabíamos necessárias, especialmente
no caso brasileiro. O criador brasileiro tinha um “faro” muito forte e
genotipicamente evoluiu muito os animais, mas era preciso ir para
a ciência. Hoje nós já temos o gado sequenciado, sabemos onde
está o grupo de genes, isso é que é fundamental.

V&Z: O senhor acredita que as expectativas criadas na
fundação da FAZU foram alcançadas?
AP: Está acontecendo, basta olharmos ao redor. Vou te contar a história da vaca argentina: quando eu era estudante, ainda
nas décadas de 50 e 60, me doía quando diziam que o pecuarista
brasileiro era ruim, que a vaca argentina dava 12 kg e a do Brasil
dava somente 1,5 kg de leite. Mas era verdade, isso era o pior. E
eu fui procurar saber o que a tal vaca argentina tinha. Na primeira
oportunidade que tive, fui conferir de perto, viajei pra a Argentina
com a turma que formou antes da minha. Quando chegamos em
uma das “dairy farm” (fazenda de gado leiteiro) comecei os questionamentos: mas essa vaca não é holandesa? É. O que ela come
não é ray grass (capim rico em proteína)? É. E aquela folha? É trevo
(uma ração completa). Ou seja, a vaca comia ray grass e trevo e
chegava aos 12 kg de leite. A minha conclusão foi constatar que o
Brasil não tinha um animal como aquele e que era preciso criar um.
Os anos passaram e veja o que hoje as vacas girolando fazem, por
exemplo. Produzem muito mais que a vaca da Argentina, com mais
resistência. É aí que está: capacidade de resposta.
É justamente a presença de uma escola e de um grupo de produtores que aprenderam a ganhar dinheiro e sabem como fazer que colabora para a evolução. Hoje os grandes criadores entregam seus rebanhos
para os profissionais formados nas faculdades. E é isso que nós desejávamos. Então, a meu ver, a FAZU atingiu e está tingindo o seu objetivo.
V&Z: Existe uma expectativa da ABCZ em consolidar a
FAZU como a principal instituição de Ensino Superior na
área de Produção Agropecuária para os Trópicos e na formação de jovens líderes e empresários para o agronegócio
brasileiro. O senhor acredita na conquista desse objetivo?
AP: Não tenho a menor dúvida. Existe a concorrência e é saudável que tenha. Hoje no Brasil têm-se núcleos muito bons, como
Viçosa, Lavras, Uberlândia e Piracicaba, por exemplo. Minas Gerais
é muito forte nessa área e é preciso fortalecer cada vez mais.
V&Z: Qual avaliação do senhor em relação à evolução
do agronegócio por meio das contribuições de veterinários
e zootecnistas?
AP: Foi uma contribuição imensa. A primeira coisa é a influência da universidade na Embrapa. Se nós não tivéssemos uma plêiade de novos profissionais das Ciências Agrárias, que com uma visão
diferente, com seus cursos de pós graduação que os obrigava a
aprofundar o conhecimento em área específicas, não haveria como
criar a Embrapa. Além disso, esses profissionais entraram no governo, na mesma época que eu, com uma mentalidade nova. A de
que não podíamos ser caudatários. E esse mesmo grupo me ajudou
a convencer o governo de que era preciso dar oportunidade aos
cientistas brasileiros das ciências agrárias, e é o melhor grupo que
temos hoje, no sentido de que mais vantagens tem trazido para o
Brasil.O conhecimento e a inovação se forem bons, não tem erro.
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V&Z: E no que se refere à evolução das próprias profissões
da Medicina Veterinária e da Zootecnia nas últimas décadas?
AP: Ambas são importantes para o agronegócio, mas a Medicina Veterinária principalmente tem uma grande presença. Eu fui
presidente da ABEAS (Associação Brasileira de Educação Agrícola
Superior), viajei muito para os Estados Unidos e a América Latina.
Na América Latina não tinha nada equiparado à Escola de Veterinária da UFMG, ela foi expoente. Hoje já existem outras, graças
inclusive à EV-UFMG, que capacitou muitos profissionais, o nível
da Veterinária no Brasil subiu muito. Essas instituições são fundamentais para a evolução da Ciência e da Tecnologia, inclusive
atualmente estou trabalhando com a Embrapa em um projeto de
reintegração. Fizemos em 1975 um projeto chamado Cooperativo
que envolvia a Embrapa, as escolas estaduais, todos os institutos
do Brasil, as universidades e a iniciativa privada, e então demos
uma boa arrancada.
V&Z: Em que áreas o senhor acredita que o agronegócio
brasileiro precisa melhorar?
AP: O Brasil precisa caminhar rápido. Acho que estamos muito
lentos na área de pastagem e nutrição. Na parte de genética animal já evoluímos, mas ainda é preciso melhorar. Nosso gado está
começando a ter precocidade, a ter capacidade de reprodução semelhante à do europeu.
Na área de manejo também. Eu faço na minha propriedade a

BALANçO FINANCEIRO

V&Z: O perfil do produtor rural também tem mudado, certo?
AP: Muito. E é graças às instituições de ensino que formam bons
profissionais, como a FAZU e outras que citamos, que o produtor vai acreditando. Ele, ao entregar a um grupo o manejo de seu rebanho, avalia
posteriormente e temos visto resultados positivos. O produtor é desafiado
a atender demandas e a ciência está aí para abrir oportunidades.
V&Z: O senhor tem boas expectativas apesar da atual
conjuntura do Brasil?
AP: Tenho. Eu confesso que me arrepia muito a incompetência
de governo. A Embrapa passou 24 anos com um apagão científico,
houve um pequeno alívio, mas está novamente estagnando. A Embrapa é a mais importante instituição de conhecimento de agricultura tropical que o mundo tem e está sendo mal utilizada, sem o reconhecimento de sua grande capacidade e potencial. O governo não
sabe usá-la, se soubesse, estaríamos muito à frente. Eu sou consultor do Ministério da Ciência e Tecnologia, reclamo, peço a atenção,
mas não adianta, o governo não enxerga isso. Acho que nós vamos
passar por uma evolução grande, mas ela é ainda um pouco difícil,
ainda mais em meio a uma crise econômica como essa.

Período: Janeiro a abril de 2015
Exercício Atual
Despesa
1.749.507,10
Despesa Orçamentária
1.662.699,92
Despesas Correntes
990.219,68
Pessoal Encargos e Benefícios
654.460,64
Uso de Bens e Serviços
5.053,28
Tributárias Contributivas
12.966,32
Demais despesas Correntes
0,00
Transferências Financeiras Concedidas

Exercício Anterior
1.598.959,79
1.482.033,69
890.748,37
578.447,65
3.612,15
9.225,52
0,00

59.472,70
59.472,70
27.334,48
27.334,48

105.773,98
105.773,98
11.152,12
11.152,12

2.734.423,83

∆%¹
15,18
15,18
14,19
14,32
14,03
-2,01
56,10
-14,66
-44,72
16,95

Pagamentos Extra-Orçamentários

3.170.870,45

2.578.264,05

22,98

4.758.263,65
11.487.283,21

32,19
22,65

Saldos para o Exercício Seguinte
Total:

9.168.397,64
14.088.775,19

7.310.059,37
11.487.283,21

25,42
22,65

Exercício Atual
4.601.002,34
4.601.002,34
3.948.068,72
Receitas de Contribuições
2.162.864,13
Anuidades - Pessoas Físicas
1.785.204,59
Anuidades - Pessoas Jurídicas
113.768,78
Receita Tributária
486.186,25
Receita Financeira
5.317,79
Receita de Serviços
0,00
Transferências Correntes
47.660,80
Outras Receitas Correntes
0,00
Receitas de Capital
0,00
Alienação de Bens
0,00
Equipamentos e Mat. Permanente
0,00
Saldos de Exercícios
0,00
Outras Receitas de Capital

Exercício Anterior
3.994.595,73
3.982.595,73
3.457.499,35
1.891.998,04
1.565.501,31
116.105,75
316.544,26
6.231,00
0,00
86.215,37
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00

Receita Extra-Orçamentária

3.197.802,57

Saldo do Exercício Anterior
Total:

6.289.970,28
14.088.775,19

Receita Orçamentária
Receitas Correntes

integração da lavoura com a pecuária há 15 anos. Fui um dos primeiros, trabalho com o maior entusiasmo porque vejo o resultado,
está cada dia melhor, mas precisa de avanços.

Restos a Pagar não Processados
Liquidados a Pagar
Despesas de Capital
Material Permanente

Obs.: ¹ Variação percentual do exercício atual em relação ao exercício anterior.
Nivaldo da Silva
Presidente
CRMV-MG nº 0747
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João Ricardo Albanez
Tesoureiro
CRMV-MG nº 0376

Luana Grasiele Martins Ribeiro Sousa
Contadora
CRC-MG nº 106.208

∆%¹
9,42
12,19
11,17
13,14
39,90
40,87
-

-43,77
-43,77
145,11
145,11
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Artigo técnico 1

COMO O GERENCIAMENTO DE
RISCO PODE CONTRIBUIR PARA
A CONTINUIDADE DO PROJETO
BALDE CHEIO?*
How the risk management can be contribute to the
continuity of the “Balde Cheio” project in the Minas
Gerais State-Brazil ? *
*Trabalho apresentado ao curso MBA em Gerenciamento de Projetos, PósGraduação lato sensu, da Fundação Getúlio Vargas como requisito parcial
para a obtenção do Grau de Especialista em Gerenciamento de Projetos.

AUTOR
Wallisson Lara Fonseca¹

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a possível contribuição do gerenciamento de risco, tal como processo, na continuidade do Projeto Balde Cheio. O
gerenciamento de risco pode minimizar alguns impactos negativos ou maximizar oportunidades, questões que podem mesmo nem terem sido percebidas
pelo gerente do projeto em questão. O projeto Balde Cheio é um projeto de
assistência técnica focado na melhoria das condições produtivas de pequenos
e médios produtores do estado de Minas Gerais.
Palavras-chave: Gerenciamento de risco, Projeto Balde Cheio, pequeno e medio produtor, Minas Gerais.

ABSTRACT
This work aims to analyze the possible contribution of risk management as the
process by continuing the “Balde Cheio” Project. Risk management can minimize some negative impacts or maximize opportunities, issues that may not even
have been perceived by the project manager concerned. The “Balde Cheio”
Project is a technical assistance project focused on improving the productive
conditions of small and medium producers in the state of Minas Gerais.
Key-words: Risk management, Balde Cheio Project, small and medium producers, Minas Gerais.

1. INTRODUÇÃO
O Programa de Desenvolvimento Integrado da Pecuária Leiteira em
Minas Gerais (Projeto Balde Cheio) é coordenado pela Federação da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais (FAEMG) e
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) - Administração
Regional de Minas Gerais, através do Sistema FAEMG/SENAR.
Executado no estado desde 2007 tem o objetivo de promover
o desenvolvimento da pecuária leiteira, utilizando como principal
ferramenta a transferência de tecnologia para técnicos dos serviços de extensão rural locais, de entidades públicas e privadas, que
servirão como multiplicadores desse conhecimento até que chegue
aos pequenos produtores rurais.
No ano de 2007, 17 municípios participavam do Projeto. Dados
de abril de 2014 apontam que 281 municípios mineiros têm propriedades beneficiadas. Minas Gerais possui 853 municípios.
Apesar do número crescente, que demonstra sucesso do Programa, é possível perceber a rotatividade dos municípios participantes.
Esta rotatividade e desligamento de determinados municípios é um dos
fatores identificados e que foi analisado ao longo deste trabalho. Mudanças de gestão resultadas pelas eleições municipais geram transtornos/resultados negativos para a continuidade do programa.
São diversas as incertezas que podem provocar a descontinuidade do projeto. Fatores como entidades parcerias variáveis, mudança de técnicos já formados, também foram identificados como
fatores de influência. Ou seja, apresentam-se como fatores de risco
para a continuidade do projeto ou a devida evolução nos municípios
mineiros. Desde que haja uma previsão destes fatores e as devidas
estratégias de condução de ações, os impactos podem ser minimizados. Uma lista de observação, formas de tratamento do risco e
respostas possíveis devem ser consideradas.
Este trabalho tem o objetivo de apresentar as contribuições que
o Gerenciamento de Projetos, especialmente no âmbito do Gerenciamento de Risco, pode proporcionar visando à continuidade do
Projeto Balde Cheio no estado de Minas Gerais.
A proposta é identificar os gargalos e dificuldades encontrados
pelo projeto no estado que poderiam ser mitigados através do Gerenciamento de Riscos, isto porque são observadas algumas adversidades de continuidade de seu desenvolvimento. Espera-se que o
Gerenciamento de Riscos possa facilitar a identificação de fatores
que interferem no processo, possibilitando a mitigação dos riscos e
o prosseguimento das ações do Projeto.
Utilizando-se a metodologia de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental é apresentado um histórico do Projeto Balde Cheio,
bem como a evolução e as interferências sofridas pelo mesmo ao
longo dos sete anos em que vem sendo coordenado em Minas pelo
Sistema FAEMG/SENAR.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Considerações Iniciais
Mesmo em projetos planejados, os riscos nem sempre recebem

a atenção necessária. Infelizmente não se tem o costume de fazer a
devida análise de riscos. É feito um cálculo médio, estabelecendo uma
margem para alocação de recursos financeiros para sanar infortúnios
que acometam o projeto, o chamado coeficiente de contingência. Nitidamente é uma postura inadequada para a gestão de qualquer projeto.
Segundo Salles Júnior (2010), a administração do risco apareceu a partir da atividade de previsão, pela necessidade de controlar
o futuro. O próprio capitalismo se baseia no conceito do risco. A
administração e o gerenciamento de riscos em projetos só podem
ser definidos as partir da atividade de medição. Só controlamos e
gerenciamos aquilo que podemos medir.

O autor descreve que os números são necessários para a
administração dos riscos que, sem números, resume se ao mero
exercício de adivinhação. A partir da existência dos números, os
matemáticos puderam calcular médias, desvio das medias e fazer
medidas de amostragem. A maioria das decisões não seria possível
sem a medida de amostras, e amostragem é essencial para lidar
com incertezas, pois mapeia de forma ordenada o existente.
Para Freitas (1997), o termo risco desde a sua origem até a
atualidade traz consigo o pressuposto da possibilidade de prever
determinadas situações ou eventos por meio do conhecimento – ou,
pelo menos, possibilidade de conhecimento – dos parâmetros de
uma distribuição de probabilidades de acontecimentos futuros, os
quais podem ser computados através de expectativas matemáticas.
2.2. Conceito de risco e gerenciamento
O gerenciamento de riscos, desde o seu planejamento até o seu
desenvolvimento de respostas a eles, deve ser feito na concepção
dos projetos, no momento de planejamento inicial, antes de se tomar
a decisão final, sobre ir em frente ou não. Gerenciamento de riscos
consiste em identificar as incertezas e tentar controlá-las. Envolve a
tomada de decisões, em ambiente incerto, complexo e dinâmico.
Segundo Salles Júnior (2010), nunca 100% das informações
necessárias para a tomada de decisões estão disponíveis, o que
caracteriza a incerteza. De um modo geral, os projetos não contam com a totalidade das informações necessárias para planejar o
trabalho. Qualquer decisão relativa ao gerenciamento de projetos
envolve um evento objetivo e uma visão subjetiva do valor desse
evento. O valor associado ao evento de risco pode ser tangível e
mensurável, ou não.
Nesse sentido, deve-se considerar também o fato de que características e culturas pessoais ou organizacionais podem influenciar
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os resultados do processo de gerenciamento de risco, de forma que
a função deve ser compartilhada com a equipe de trabalho e não
apenas concentrada em um indivíduo. A ampliação do olhar, da visão, é benéfica ao andamento do projeto.
2.3. Identificação e análise dos riscos
O processo de gerenciamento de riscos inclui:
• Identificação de riscos – identificar riscos de projeto, de produto e de negócios;
• Análise de riscos – avaliar as possibilidades e as consequências desses riscos;
• Planejamento de riscos – traçar planos para evitar ou minimizar os efeitos dos riscos;
• Monitoração de riscos – monitorar os riscos durante todo o
projeto.

Figura 1. Processo de Análise de Risco

Segundo Hillson (2001), o objetivo de processo de identificação
dos riscos é gerar uma lista refinada daqueles que podem ameaçar
ou gerar oportunidades com relação aos objetivos do projeto. Já
para Salles Júnior (2010), esta identificação pode ser vista como um
procedimento a ser desenvolvido em três etapas distintas e complementares. São elas: analogias com projetos anteriores, categorização dos riscos e identificação de novos riscos.
A analogia refere-se ao esforço em buscar informações históricas e conhecimento acumulado em projetos de natureza semelhante que por ventura tenha sido realizado anteriormente. A existência
de tais informações permitirá maior rapidez e exatidão ao processo
de identificação de risco como um todo. A analogia facilita e acelera o processo de identificação do projeto. A comparação análoga
é fácil de ser utilizada. Como desvantagens, tem-se que a acurácia
depende dos dados históricos, da interpretação desses dados e do
nível de detalhe em que estão descritos.
Diversas ferramentas e técnicas estão disponíveis para a identificação dos riscos em equipe, as principais são: Brainstorming,

18 |

Revista VeZ em Minas • Nº 125 • Abr./Maio/Jun. 2015 • Ano XXIV

Brainwriting, técnica Delphi e análise Swot.
O resultado desta analise é a lista de risco, que deve ser de fácil
entendimento para todos e que contenha informações suficientemente esclarecedoras. A descrição do risco é feita em texto único
no qual é descrito a causa raiz e seu efeito.
Segundo Salles Júnior (2010), é preciso fazer uma análise a probabilidade e o impacto de cada um dos riscos identificados para que
estes possam ser tratados de modo adequado. Esta análise engloba
processos qualitativo ou quantitativo. A análise também possibilitará a priorização dos riscos, permitindo a destinação de esforços
aos riscos de maior impacto para o projeto. Durante o processo de
análise é preciso avaliar também a quem serão destinados os riscos
identificados. As opções variam entre absorção de responsabilidade por parte do fornecedor, por parte do contratante ou cliente, ou
ainda, a transferência dos riscos a terceiros.
2.4. As respostas aos riscos
O planejamento de resposta aos riscos consiste na elaboração
de ações voltadas ao aproveitamento de oportunidades e a diminuição das ameaças. Inúmeros fatores podem afetar ou influenciar o
planejamento das repostas aos riscos do projeto. O fato é que as
repostas aos riscos devem ser coerentes.
De acordo com Schneider (2002) há dois tipos de estratégias de
gerenciamento de riscos: a reativa e a proativa. Na estratégia reativa, as ações a serem tomadas são definidas quando ocorre uma
fatalidade. Ou seja, a equipe do projeto não faz nada com relação
aos riscos até que aconteça algo errado. Essa estratégia tem grande chance de falhar e pode prejudicar totalmente o projeto.
Salles Júnior (2010) também assegura que é preciso também
identificar o momento de reação ao risco, pois cada momento
apresenta condições diferentes. Ás reações adotadas antes das
ocorrências dos riscos, no momento do planejamento, chamamos
de reações de prevenção ou de contenção, no caso de ameaças,
ou de reações de alavancage no caso de oportunidades. Estas são
reações que devem ser adotadas antes de um risco acontecer. Existem também as reações de contingência, que são ações planejadas,
mas que serão efetuadas no momento em que o risco ocorrer, ou
seja, significarão custos futuros e precisam ser planejadas em reservas financeiras.
As empresas devem possuir um mecanismo de resposta rápida
às mudanças. Para reagir aos riscos existem estratégias que variam
se estes são negativos ou positivos. Os riscos negativos podem ser
tratados da seguinte forma: evitar, transferir, mitigar e aceitar. Aos
riscos positivos, por sua vez, aplica-se: provocar, compartilhar, melhorar e ignorar.
• Evitar: envolve mudanças no plano de gerenciamento do projeto para eliminar a ameaça, visando isolar os objetivos do projeto
dos possíveis impactos deste risco;
• Transferir: corresponde a mudança para terceiros da responsabilidade sobre um impacto negativo de uma ameaça;
• Mitigar: visa à redução da probabilidade ou do impacto de um

evento de um risco adverso até o limite em que o valor esperado
resultante seja aceitável;
• Aceitar: aplicável aos riscos que é baixa a probabilidade de
ocorrência bem como é baixo também o seu impacto;
• Provocar: é usada para tratamento de riscos para impactos
positivos os quais seja de interesse a sua concretização;
• Compartilhar: envolve a atribuição da propriedade a terceiros
que possam capturar melhor a oportunidade em benefício do projeto;
• Melhorar: visa ao aumento da probabilidade ou dos impactos
positivos, pela identificação e maximização dos principais acionadores dos impactos positivos;
• Ignorar: semelhante ao Aceitar, entretanto aplicável a oportunidades.

Treinamentos periódicos são realizados com os técnicos

2.5. Benefícios da análise de risco
Para Salles Júnior (2010), o gerenciamento do risco do projeto
aumenta substancialmente suas chances de sucesso. Os benefícios
advindos da análise de risco só poderão ser alcançados caso seja
feito um efetivo controle dos riscos identificados. Controle significa
verificar se um determinado risco planejado ocorreu ou não. É preciso
responder aos eventos de risco durante a execução do projeto.
O controle do projeto envolve também a revisão dos riscos, seja
quando houver alguma mudança no projeto, seja quando um evento
de risco acontecer, ou quando o projeto atingir um marco (ponto de
decisão).
Importante também é que com a documentação realizada ao
final do projeto haverá um registro de todos os riscos levantados e
as respectivas anotações relevantes, resultando em benefícios para
projetos futuros.
O futuro é feito de incertezas, e lidar com elas de uma forma
pouco mais estruturada nos dá maior domínio sobre este futuro,
fazendo com que seja possível aproximar mais os resultados alcançados daquilo que havia sido planejado (SALLES JÚNIOR, 2010).
2.6. Riscos na atividade agropecuária
Segundo Cunha (2002), o risco econômico associado à atividade agrícola é considerado monumental, assim como é também o
temor dos produtores rurais frente a esses riscos que correm. Não

há registro de nenhum outro ramo de atividade econômica capaz
de registros de riscos maiores. Os motivos que levam a isso são as
incertezas que permeiam a atividade.
Nesta mesma linha de raciocínio, Ramos (2009) considera a
atividade agrícola como um setor que apresenta riscos de forma
incomparável às outras atividades dos segmentos secundário (indústria) e terciário (comércio e prestação de serviços) da economia.
Seu sucesso, que é avaliado a partir dos resultados obtidos, não
são dependentes apenas do uso racional e da eficiente aplicação dos fatores de produção, tais como capital e trabalho, nem da
adequação de mecanismos tecnológicos e do comportamento do
mercado (preços). Esse setor também depende, e muito fortemente,
de condições da natureza e suas oscilações, muitas vezes imprevisíveis. Afora essa imprevisibilidade, também é demandante de uma
infraestrutura eficiente para o transporte, armazenagem e de outras
condições capazes de contribuir para que o agricultor possa alocar
estratégias eficazes para a comercialização dos seus produtos.
De acordo com Jardim e Ferreira (2008) o setor agrícola também é marcado por ser uma atividade totalmente vulnerável. Isso
porque, é naturalmente dependente dos fatores naturais que se encontram fora do controle do homem.
3. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA
3.1. Sobre o Projeto Balde Cheio
O Projeto Balde Cheio surgiu da percepção do limitado alcance
dos atuais processos de transferência de tecnologia gerada pelas
instituições de ensino e pesquisa, principalmente para os pequenos produtores. Tem como objetivo contribuir para a melhoria da
eficiência econômica e produtiva dos produtores de leite atendidos
pelos técnicos multiplicadores.
Segue metodologia desenvolvida na Embrapa Pecuária Sudeste
(São Carlos/SP). Seu objetivo é promover o desenvolvimento da pecuária leiteira, utilizando como principal ferramenta a transferência
de tecnologia para técnicos dos serviços de extensão rural locais,
de entidades públicas e privadas, que servirão como multiplicadores
desse conhecimento. Essa transferência é realizada nas Unidades
Demonstrativas, propriedades típicas dos municípios, que são como
centros de difusão e multiplicação das tecnologias transferidas.
O Programa está baseado em três conceitos norteadores:
• A pecuária de leite é uma das atividades mais viáveis econômica, social e ambientalmente para pequenas propriedades familiares;
• Para ser economicamente viável a propriedade deve centrar
seus esforços na produção exclusiva de leite;
• Toda a tecnologia necessária para a transformação produtiva
dos pequenos produtores está disponível, de baixo custo e de fácil
assimilação.
O público alvo do Programa são propriedades familiares de produção de leite. Não há limitação de tamanho, renda da propriedade
nem outro aspecto econômico. No entanto, pelas próprias características da estrutura de produção de leite no Brasil, e pelo objetivo
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de demonstrar a viabilidade da produção em propriedades pequenas, a grande maioria tem menos de 50 ha (hectares).
3.2. Forma de funcionamento
O Programa trabalha com duas estratégias principais: treinamento dos técnicos envolvidos, teórico e, principalmente, prático,
para que se transformem em multiplicadores desse conhecimento;
e conformação de Unidades Demonstrativas, centros de difusão e
multiplicação das tecnologias transferidas.
Com relação às Unidades Demonstrativas é conformada uma
em cada município envolvido no Projeto. Essas unidades são acompanhadas pelo Coordenador Técnico do Programa e pelos Supervisores Regionais, por meio de visitas trimestrais dos Supervisores
Regionais e de uma visita do Coordenador Técnico por município
participante por ano durante um período de quatro anos.

Melhoria da pastagem é um dos pontos fortes do programa

Nessas visitas são discutidas as tecnologias utilizadas na propriedade, sua implementação e a avaliação dos resultados dos produtores envolvidos. Além do produtor e do técnico responsável pela
unidade, são convidados outros produtores e técnicos da região considerada. A visita dos Supervisores Regionais e do Coordenador Técnico
é o principal instrumento de treinamento utilizado pelo Projeto.
Com a demanda crescente dos municípios ainda não conveniados
e até mesmo pela ampliação dos que já existem, há a necessidade de
capacitação constante de novos técnicos, conforme a metodologia do
Programa Balde Cheio. Com isso, o Sistema FAEMG, opta por dividir os
técnicos em duas turmas, iniciantes e veteranos, focando no melhor
aproveitamento das informações e qualidade dos treinamentos.
Em 2014 foram realizados seis treinamentos teóricos ao longo
do ano: dois em Belo Horizonte, com temas obrigatórios e destinados a técnicos entrantes e técnicos antigos e quatro treinamentos
regionais. Esses treinamentos abordaram temas diversos que complementaram o conhecimento dos técnicos, como por exemplo: dias
de campo e visitas estratégicas às propriedades demonstrativas
destaques do Programa em Minas Gerais, e até mesmo em outros
estados circunvizinhos.
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O funcionamento é explicitado na Figura 2, quadro abaixo:

Figura 2. Funcionamento do Programa Balde Cheio em Minas Gerais, 2014.

Entre as partes envolvidas, são estabelecidas as formas de
participação e colaboração de cada uma. Através da assinatura
do Termo de Compromisso as responsabilidades são explicitadas e
acordadas, conforme descrito a seguir.
• Sistema FAEMG/SENAR: Coordena e gerencia os resultados
do Programa;
• Entidade parceira local: Coordena localmente o Programa,
disponibilizando o técnico e organizando os produtores;
• Técnico extensionista local: é o responsável pela transmissão
do conhecimento para os produtores participantes;
• Coordenador Técnico: é contratado para repassar a metodologia e monitorar o Programa nos municípios, em uma visita anual
a cada município;
• Supervisor Regional: é contratado para supervisionar todas as
unidades demonstrativas, em visitas trimestrais a cada município.
3.3. Evolução e alcance atual em Minas
O Programa alcançou 60 municípios em 2009. Ao final de 2010,
já contava com 120 municípios. A princípio não havia condições técnicas para visitação de todas as cidades participantes, entretanto,
a partir de 2011, com a contratação dos Supervisores Regionais foi
possível executar a visitação de todos os municípios participantes.
Isto permitiu um melhor acompanhamento e desenvolvimento dos
técnicos. A partir desta estratégia foi possível aferir os municípios
que não cumpriam as exigências do Programa.
Já em 2012, o programa continuou pujante, totalizando 151 entidades representativas cadastradas, resultando em 234 municípios
participantes. Esta mensuração foi possível com o desenvolvimento
do software de gestão do Programa Balde Cheio.
Ao completar seis anos em Minas Gerais, o Programa Balde
Cheio, em 2013 continuou crescente com relação à demanda por
parte das entidades, técnicos e produtores, onde os números alcançaram 181, 214 e 2000, respectivamente. Concomitantemente
o número de municípios também se elevou, passando para 281, em
todo o estado. Este avanço pode ser observado na Figura 3.

Figura 3. Evolução de municípios participantes,
Projeto Balde Cheio, 2014. Minas Gerais.

Com relação às entidades parceiras, o universo das mesmas é
composto por Prefeituras Municipais, Sindicatos Rurais, Laticínios,
Cooperativas e demais Associações (Figura 4).
Os técnicos extensionistas locais, em sua maioria, possuem
formação superior na área de referência, sendo profissionais da
Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia Agronômica.
Os 281 municípios participantes, por sua vez, estão distribuídos
por todo o estado de Minas Gerais, estando o projeto mais presente
principalmente nas regiões Central e Sul.
3.4. Os riscos do Projeto Balde Cheio
Tendo em vista a inserção do Projeto Balde Cheio em Minas Gerais,
seu histórico de sete anos de projeto e sua influência crescente entre os
produtores, é possível identificar riscos positivos e negativos.
Os riscos elencados apontam o quanto há de ameaças e oportunidades que, se tratados devidamente, podem contribuir significativamente para a continuidade do Projeto Balde Cheio, bem como
contribuir para uma melhoria constante através do controle das
atividades e dos riscos.

As respostas a esses riscos podem indicar novas possibilidades
de trabalho e execução.
Dada à relevância do gerenciamento do risco no projeto Balde
Cheio, segue-se uma análise dos mesmos, bem como sua categorização e possíveis respostas.
Quanto à probabilidade e ao impacto, consideraram-se os seguintes valores, conforme explicitado na tabela 1.
3.5. Análise
A análise detalhada por item, identificando a causa raiz, o efeito, a probabilidade e o impacto, revelou os riscos prioritários, conforme explicitado na Tabela 2.
3.6. Categorização
A categorização permite identificar quais são os riscos de maior
probabilidade de ocorrência e quais os que causam mais impactos ao
projeto. Na matriz, o reconhecimento é prático e facilita a análise daqueles que são prioritários bem como aqueles que não necessitam de
tratamento, por representarem impactos menos expressivos.
Tabela 1. Probabilidade x Impacto,
Projeto Balde Cheio, 2014. Minas Gerais.

Definição de Probabilidade
Item

Definição

Alto

60% e acima

Médio

11% a 59%

Baixo

1% a 10%

Definição de Impacto
Item

Definição

Alto

Impacto significativo (80)

Médio

Impacto moderado (50)

Baixo

Impacto pequeno (15)

Tabela 2. Análise dos Riscos, Projeto Balde Cheio, 2014. Minas Gerais.

Categoria

Evento de Ameaça /
Causa Raiz

Efeito

Probabilidade %

Impacto

Prioridade

Ameaça

Êxodo rural que tende a aumentar caso
os pais não consigam estimular os filhos
a manter o negócio rural.

Diminuição
do número de
propriedades
participantes

85%

80,00

68,00

1.1

Ameaça

Mudança na administração municipal ou
nos corpos de diretoria das entidades parceiras, que podem ocasionar realinhamento
de prioridades e possível desligamento do
Projeto.

Diminuição
do número de
municípios
participantes

80%

80,00

64,00

2.6

Ameaça

Falta de mão de obra qualificada para
atuar no operacional da propriedade

Interrupção
do projeto

80%

80,00

64,00

No.

2.7
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Categoria

Evento de Ameaça /
Causa Raiz

Efeito

Probabilidade %

Impacto

Prioridade

Ameaça

Demanda de mercado que pode causar
rotatividade dos técnicos que atendem às
propriedades, ocasionando na paralisação
ou mesmo descontinuidade do trabalho.

Interrupção
do projeto

75%

80,00

60,00

Ameaça

Fatores climáticos como excesso de
chuva ou seca, que podem interferir diretamente na produção leiteira e comprometer a participação das propriedades.

Diminuição
do número de
propriedades
participantes

70%

80,00

56,00

Ameaça

Necessidade de adequação às novas
normas ambientais (Código Florestal) que
podem desestimular a continuidade de
atividades na pecuária leiteira.

Diminuição
do número de
propriedades
participantes

60%

80,00

48,00

Oportunidade

A demanda crescente por formas
sustentáveis de produção podem resultar
em uma maior procura por parte dos
pecuaristas que necessitam de inserção
de novas práticas e tecnologias em seus
negócios rurais

Aumento do
número de
propriedades
participantes

60%

80,00

48,00

Indisponibilidade de recursos físicos
ou financeiros da promotora do Projeto
(Sistema FAEMG) ou das entidades
parceiras.

Impacto no
custo do
projeto

50%

80,00

40,00

Oportunidade

Mudança na administração municipal
ou nos corpos de diretoria das entidades
parceiras, que podem ocasionar realinhamento de prioridades e possível adesão
ao Projeto.

Aumento do
número de
propriedades
participantes

80%

50,00

40,00

Oportunidade

A rotatividade de técnicos também
promove a geração de novos empregos,
principalmente para recém-formados.

Movimentação do
mercado de
trabalho

75%

50,00

37,50

3.4

Oportunidade

Amplo leque de relacionamento que facilita a busca por parceiros diversificados,
uma vez que o projeto não tem restrição
de classificação de entidades, diferentemente de outros programas de extensão
que existem no mercado.

Aumento do
número de
propriedades
participantes

70%

50,00

35,00

2.3

Ameaça

Mudança na legislação da pecuária
brasileira que podem ocasionar em
mudanças na gestão da propriedade.

Impacto no
custo do
projeto

67%

50,00

33,50

Mudança na legislação da pecuária
brasileira que podem estimular a adesão
a programas que atendam a requisitos de
qualidade pré-estabelecidos e devidamente comprovados (Instrução Normativa
n° 62, do MAPA).

Aumento do
número de
propriedades
participantes

67%

50,00

33,50

Validação de normas trabalhistas que podem impactar diretamente na condução
Escassez de
do trabalho operacional na propriedade
mão de obra
ou ainda gerar despesas adicionais para qualificada
o produtor

35%

80,00

28,00

2.1

2.5

2.10

3.3

1.2

3.1

3.6

3.2

Ameaça

Oportunidade

2.9
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No.

2.2

3.5

2.4

3.7

2.8

Categoria

Evento de Ameaça / Causa
Raiz

Ameaça

Desistência ou exclusão dos produtores
por falta de interesse ou falta de comprometimento na execução das ações
necessárias.

Probabilidade %

Impacto

Prioridade

40%

50,00

20,00

Contribuição sócio-educativa, uma
vez que, mesmo havendo rotatividade
de técnicos, o conhecimento sobre a
Mudança de
pecuária leiteira e as melhores práticas
comportamende gestão obtido no projeto, torna-se uma
to para melhor
nova forma de conduta e é colocado em
prática, com impacto positivo na produção
pecuária em Minas Gerais.

30%

50,00

15,00

Ameaça

Fechamento de acordos bilaterais entre
países importadores que podem impactar
diretamente a produção primária e desmotivar os produtores atendidos pelo Projeto

Interrupção do
projeto

50%

15,00

7,50

Oportunidade

Possibilidade de formação de arranjos
locais que fortaleçam a atuação dos
produtores, seja, através da compra e
venda de insumos e produtos, ou mesmo
de conquistas para a classe

União da classe produtora

50%

15,00

7,50

Ameaça

Falhas nos programas de defesa agropecuária que podem ocasionar a disseminação de doenças em Minas Gerais resultando em comprometimento do rebanho

Diminuição
do número de
propriedades
participantes

30%

15,00

4,50

Oportunidade

Efeito
Diminuição
do número de
propriedades
participantes

Tabela 3. Categorização de Oportunidades,
Projeto Balde Cheio, 2014. Minas Gerais.

Tabela 4. Categorização de Ameaças,
Projeto Balde Cheio, 2014. Minas Gerais.

Oportunidades

Ameaças
Exposição aos Riscos

Alta
Média

3.1 + 3.6 + 3.4 + 3.2
3.7

3.3

3.5

Baixa
Baixo

Médio
Impacto

Alto

Probabilidade

Probabilidade

Exposição aos Riscos
Alta
Média

2.8

Baixa

2.4
Baixo

2.3

2.7 + 1.1 + 2.6
2.1 + 2.5 + 2.10

2.2

1.2 + 2.9

Médio

Alto

Impacto

Qualidade da pastagem impacta a produção de leite
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3.7. Respostas
Com base na categorização realizada é possível apresentar

possíveis estratégias de tratamento do risco, bem como também
elencar respostas cabíveis, conforme descrito na Tabela 5.

Tabela 5. Respostas aos Riscos, Projeto Balde Cheio, 2014. Minas Gerais

DADOS ANTES DA RESPOSTA
No.

Categoria

CONTENÇÃO/ PREVENÇAO

Evento
Causa Raiz

Resposta

Estratégia

Efeito

Ameaça

Êxodo rural que tende a aumentar caso os
pais não consigam estimular os filhos a
manter o negócio rural.

Diminuição do número de propriedades participantes

Promoção de cursos e capacitação
de formação profissional para os
filhos dos produtores, formado
novas lideranças e apresentando
os benefícios da atividade.

Mitigar

1.1

Ameaça

Mudança na administração municipal ou nos
corpos de diretoria das entidades parceiras,
que podem ocasionar realinhamento de prioridades e possível desligamento do Projeto.

Diminuição do número de municípios
participantes

Garantir em contrato a manutenção
do projeto no município por um
período mínimo de tempo

Transferir

2.6

Ameaça

Falta de mão de obra qualificada para atuar
no operacional da propriedade

Interrupção
do projeto

Promoção de cursos de formação
rural através do Senar Minas

Mitigar

Ameaça

Demanda de mercado que pode causar
rotatividade dos técnicos que atendem às
propriedades, ocasionando na paralisação ou
mesmo descontinuidade do trabalho.

Interrupção
do projeto

Salários compatíveis com os operados no mercado, bem como com os
devidos reajustes.

Mitigar

Ameaça

Fatores climáticos como excesso de chuva
ou seca, que podem interferir diretamente na
produção leiteira e comprometer a participação das propriedades.

Diminuição do número de propriedades participantes

Pleitear junto ao governo inclusão de
estratégias preventivas e corretivas
com relação aos prejuízos causados
pelo excesso de chuvas ou seca nos
Planos Agrícolas e Pecuários

Mitigar

Ameaça

Necessidade de adequação às novas normas
Diminuição do núambientais (Código Florestal) que podem
mero de propriedadesestimular a continuidade de atividades na
des participantes
pecuária leiteira.

Contratação de consultores e
formação de equipes de campo
para orientação e adequação dos
produtores

Mitigar

Aumento do número
Oferecer cursos de boas práticas
de propriedades
agropecuárias
participantes

Provocar

2.7

2.1

2.5

2.10

3.3

Oportunidade

A demanda crescente por formas sustentáveis de produção podem resultar em uma
maior procura por parte dos pecuaristas que
necessitam de inserção de novas práticas e
tecnologias em seus negócios rurais

1.2

Ameaça

Indisponibilidade de recursos físicos ou financeiros da promotora do Projeto (Sistema FAEMG)
ou das entidades parceiras.

Impacto no custo do Buscar parceiros patrocinadores do
projeto
programa

Transferir

3.1

Oportunidade

Mudança na administração municipal ou nos
corpos de diretoria das entidades parceiras,
que podem ocasionar realinhamento de
prioridades e possível adesão ao Projeto.

Aumento do número Apresentação preliminar às novas
de propriedades
lideranças dos benefícios do
participantes
programa

Melhorar

3.6

Oportunidade

A rotatividade de técnicos também promove
a geração de novos empregos, principalmente para recém-formados.

Movimentação
do mercado de
trabalho

Oportunidade

Amplo leque de relacionamento que facilita a
busca por parceiros diversificados, uma vez que Aumento do número
o projeto não tem restrição de classificação de de propriedades
entidades, diferentemente de outros programas participantes
de extensão que existem no mercado.

3.4
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Ignorar
Promover dias de campo nas
unidades demonstrativas nos municípios parceiros, abrindo espaço
para o envolvimento daqueles não
participantes no momento.

Melhorar

DADOS ANTES DA RESPOSTA
No.

2.3

3.2

2.9

2.2

3.5

2.4

3.7

2.8

Categoria

CONTENÇÃO/ PREVENÇAO

Evento

Resposta

Estratégia

Causa Raiz

Efeito

Ameaça

Mudança na legislação da pecuária brasileira
que podem ocasionar em mudanças na
gestão da propriedade.

Impacto no custo
do projeto

Contratação de consultores e
formação de equipes de campo
para orientação e adequação dos
produtores

Mitigar

Oportunidade

Mudança na legislação da pecuária brasileira
que podem estimular a adesão a programas
que atendam a requisitos de qualidade préestabelecidos e devidamente comprovados
(Instrução Normativa n° 62, do MAPA).

Aumento do
número de
propriedades
participantes

Beneficiar os produtores participantes através da promoção de
treinamentos e cursos para conhecimento e posterior atendimento à
legislação

Melhorar

Ameaça

Validação de normas trabalhistas que podem
impactar diretamente na condução do
trabalho operacional na propriedade ou ainda
gerar despesas adicionais para o produtor

Escassez de mão
de obra qualificada

Explicitar nas cláusulas contratuais
que as responsabilidades trabalhistas são pertinentes às entidades
parceiras

Transferir

Ameaça

Desistência ou exclusão dos produtores por
falta de interesse ou falta de comprometimento na execução das ações necessárias.

Diminuição
do número de
propriedades
participantes

Oportunidade

Ameaça

Oportunidade

Ameaça

Aceitar

Contribuição sócio-educativa, uma vez que,
mesmo havendo rotatividade de técnicos, o
conhecimento sobre a pecuária leiteira e as
Mudança de
comportamento
melhores práticas de gestão obtido no projeto, torna-se uma nova forma de conduta e é para melhor
colocado em prática, com impacto positivo na
produção pecuária em Minas Gerais.

Ignorar

Fechamento de acordos bilaterais entre
países importadores que podem impactar diretamente a produção primária e desmotivar
os produtores atendidos pelo Projeto

Aceitar

Interrupção
do projeto

Possibilidade de formação de arranjos locais que
fortaleçam a atuação dos produtores seja através União da classe
da compra e venda de insumos e produtos, ou
produtora
mesmo de conquistas para a classe.
Falhas nos programas de defesa agropecuária
que podem ocasionar a disseminação de
doenças em Minas Gerais resultando em
comprometimento do rebanho

5. CONCLUSÕES
O objetivo deste trabalho de identificar a contribuição do gerenciamento de risco para a evolução do Projeto Balde Cheio e Minas
Gerais foi alcançado.
Ao se fazer o levantamento bibliográfico, que evidencia o processo para identificação para os riscos positivos e negativos que
podem atingir o projeto, foi possível perceber a real possibilidade
de que alguns riscos afetem o projeto.
Os riscos negativos podem ser tratados para que causem pouco
ou nenhum impacto ao projeto. Alguns deles podem ser mitigados
ou mesmo transferidos. Há, ainda, aqueles que, devido ao baixo

Apresentação aos produtores de
casos de sucesso obtidos com a
formação de grupos, tais como
associações e cooperativas.

Provocar

Diminuição
do número de
propriedades
participantes

Aceitar

impacto e probabilidade de ocorrência, podem ser aceitos passivamente.
Dentre os riscos negativos elencados, existem alguns externos
ao projeto, tais como aqueles que tratam de legislação. Entretanto,
tendo este risco sido identificado previamente, suas interferências
serão bem menores, através de uma prática preventiva, e não reativa como seria feito antes da realização deste trabalho.
Os riscos positivos, por sua vez, podem ser ignorados. Mas o
interessante é que, uma vez identificados, os mesmos sejam explorados e na medida do possível, maximizadas suas chances de
ocorrência para um maior beneficio das partes envolvidas.
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As oportunidades elencadas são algumas dentre um universo
muito maior de possibilidades. Ao se introduzir o gerenciamento de
risco na gestão do Projeto, haverá colaboração de outras partes e um
ganho real de conhecimento e previsão de ameaças e oportunidades.
Apesar de tratar de um projeto já em execução, ou seja, que
não contemplou o gerenciamento de riscos em seu planejamento
inicial, é possível implementar o gerenciamento de riscos e fazer
o controle dos mesmos. Isto porque o Projeto trabalha com metas
e planejamentos anuais, o que permite adequações e incrementos
para o atendimento de novas demandas.
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CLIMATIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
Air conditioning in dairy cows environments
*Artigo publicado originalmente no Milkpoint, cedido por meio de Termo de
Cooperação firmado entre o CRMV-MG e o Agripoint

AUTOR
Rafaela Carareto Polycarpo¹

RESUMO
Neste artigo é enfatizada a importância da climatização para animais mantidos
em instalações tipo “free-stalls” para o seu conforto térmico, relacionando os
equipamentos disponíveis no mercado e de como dimensioná-los. Ressalta a
importância de elaborar um projeto consistente e adaptado às condições particulares de cada local, minimizando com isso os possíveis erros de instalações
e dimensionamento dos equipamentos.
Palavras-chave: Climatização, ambientes, equipamentos, projetos.

ABSTRACT
In this article is emphasized the importance of air conditioning in “free-stalls”
where animals are kept, listing the services offered marketed by companies,
aiming to develop a consistent design and adapted to the particular conditions
of each site, thus minimizing the possible error facilities and dimensioning of
the equipments.
Key-words: Climate, environment, equipment, projects.

Revista VeZ em Minas • Nº 125 • Abr./Maio/Jun. 2015 • Ano XXIV

| 27

Artigo técnico 2
1. INTRODUÇÃO
O confôrto do animal no interior de instalações tipo “free-stalls”
pode ser obtido através de diversas maneiras. As opções variam entre adoção de conceitos técnicos no dimensionamento destas instalações, aproveitando ao máximo, por exemplo, os ventos naturais,
ou através da climatização das mesmas. Pode-se dizer, ainda, que
o controle eficiente do ambiente pode empregar sistemas naturais
ou artificiais.
Métodos de controle naturais envolvem arborização ao redor
das instalações, galpões abertos, altura do pé direito, escolha do
local, orientação longitudinal da instalação na direção leste-oeste,
coberturas reflectivas, beirais amplos e presença de lanternim. Por
outro lado, os mecanismos artificiais são basicamente a ventilação e
os sistemas de resfriamento adiabático evaporativo (SRAE), que são
sistemas mecânicos para redução da temperatura do ambiente com a
utilização de vapor d’água agindo como elemento de refrigeração.
2. VENTILAÇÃO
Conseguir ventilação adequada dentro de uma instalação é de
extrema importância, pois isto garante a remoção da umidade, dispersão de gases e do excesso de calor. O ideal é conseguir maximizar a ventilação natural das instalações. Quando taxas mínimas
de ventos são garantidas há possibilidade de se renovar o ar e com
isso limitar a elevação de temperatura no interior das mesmas.
Vários aspectos devem ser considerados para assegurar uma ventilação natural eficiente de uma instalação, dentre eles pode-se citar:
- altura do pé direito;
- orientação das instalações, garantindo que o vento passe no
sentido transversal da instalação (figura 1);
- conhecimento prévio dos ventos da região;
- abertura mínima da parede lateral de 1 m2 por cada m2 de
área de piso;
- abertura do cume – 5 cm para cada 3 m de largura do estábulo;
- evitar uso de estruturas no telhado e o uso exagerado de arborização em torno da instalação.
Vale ressaltar que as forças naturais disponíveis para o aumento do
movimento do ar são devido à ação do vento através das aberturas da
instalação e da diferença de temperatura entre o interior e o exterior.

Figura 1. Ventilação de verão (adaptado de Santos)
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3. SISTEMA DE RESFRIAMENTO ADIABÁTICO EVAPORATIVO (SRAE)
O sistema de resfriamento adiabático evaporativo (SRAE) pode
ser aplicado em diversos mecanismos: nebulização, microaspersão
e aspersão nos animais, conseguindo-se reduções de até 6ºC na
temperatura interna das instalações (em climas secos). Porém, há
um problema relacionado a regiões com alta umidade relativa, onde
o acionamento do sistema deve ser intermitente, evitando excessiva umidade relativa, também prejudicial aos animais (SILVA, 1998).
Os sistemas de resfriamento evaporativo são divididos em:
- “misting” - nebulização de baixa a média pressão;
- “fogging” - nebulização de alta pressão e
- “sprinkling”- aspersão.
“Misting” e “Fogging”
A diferença entre os sistemas ”misting” e ”fogging” é basicamente o tamanho das gotas. O sistema “fogging“ é o método mais
eficiente de resfriamento do ar pelo menor tamanho das gotas, porém é mais caro do que o “misting“ e requer maior manutenção.
Nos sistemas de nebulização, pequenas gotas de água são aspergidas no ar, resfriando-o, ao evaporarem. Quando o animal inala
o ar resfriado, há troca de calor com o ar mais fresco e consequentemente remoção de calor do corpo. A grande vantagem do sistema
de nebulização em relação à aspersão é que, quando bem ajustado,
mantém o piso seco.
Um nebulizador bem calibrado, com água limpa, é capaz de
dividir uma gota d’água em aproximadamente 611 gotículas com
diâmetro de 0,5 milímetros, possibilitando um aumento da área de
abrangência do sistema. A linha de nebulização deve ser instalada
separadamente da linha de ventilação, o que promove maior movimentação de ar, e a uma altura razoável (aproximadamente três
metros). Maiores eficiências são encontradas em nebulização com
alta pressão (“fogging”), em que o tamanho das gotículas é reduzido, aumentando a área coberta com o mesmo volume de água e
também o tempo em que a mesma permanecerá flutuando antes de
atingir o solo, favorecendo a evaporação.
Há necessidade de dimensionamento para cada tipo de instalação, calculando-se tamanho e número de bicos, número de linhas,
posicionamento das linhas e cálculo da intermitência de funcionamento do sistema, evitando o aumento excessivo da umidade relativa do ar. Novamente: a instalação aleatória pode causar aumento
da umidade relativa, prejudicando os animais.
Estudos na Flórida mostraram um aumento de 11,6% na produção de leite de vacas estabuladas em “free-stall” climatizado com
ventiladores e nebulizadores (Tabela 1). O sistema foi montado em
cima do cocho de alimentação. A ventilação foi contínua, com uma
velocidade do ar de 3 m/s, e controlada por um termostato que a
fazia parar quando a temperatura atingia 22,2ºC. Os nebulizadores se localizaram abaixo dos ventiladores, sendo dimensionados
para não molhar a cama, sendo controlados por um termostato e

por um timer, que os acionavam a intervalos de 1,5 min a cada 15
min, quando a temperatura se encontrava entre 24,4ºC e 25,6ºC. O
gasto com água foi de aproximadamente 216 litros/dia/vaca para o
sistema de resfriamento, proporcionando resultados satisfatórios.
Porém a escolha adequada dos bicos e do intervalo de tempo de
aplicação da nebulização pode diminuir o gasto com água para 70,7
litros/vaca/dia, mantendo um adequado resfriamento para as vacas.
Tabela 1. Efeito do uso de aspersores de água e ventiladores no resfriamento de vacas leiteiras. (Fonte: Bucklin et al., 1991)

RESPOSTA

CONTROLE

RESFRIADA

DIFERENÇA

Consumo de
Alimento
(Matéria Seca)

17,8 Kg/dia

19,1 kg/dia

7,1%

Produção de
Leite

18,1 kg/dia

20,2 kg/dia

11,6 %

Respiração/
minuto

96

57

- 41,6%

4. ASPERSÃO
Um aspecto importante a ser ressaltado sobre a aspersão é que
ela não tem a finalidade de resfriar o ar. Através dela gotas largas
de água são utilizadas para molhar o pelo e a pele das vacas e, com
isso, o animal se resfria devido à evaporação da água, trocando
calor de forma mais eficiente do que no processo de sudorese.
A aspersão, quando associada à ventilação natural ou forçada,
aumenta a eficiência do resfriamento, pois acelera o processo de
evaporação e evita que a pulverização das gotas ocorra em um só
local, molhando também o piso e a cama dos animais.
Segundo estudos de Chastain & Turner (1994), vacas submetidas à
ventilação associada à aspersão em local sombreado possuem menor
estresse calórico, havendo um aumentando de 7,8% no consumo de alimento, 12% na produção de leite e, além disso, ainda reduzem de 0,2ºC a
0,5ºC na temperatura retal e 29% na taxa respiratória.
5. COMO UTILIZAR
Para o controle do sistema de resfriamento, pode ser usado um
termostato com um ajuste de tempo, que ativa o sistema quando a
temperatura chega a 25,6ºC. Quando se usa a ventilação, esta é continuamente empregada mesmo abaixo dessa temperatura. Outra forma
de aplicação deste artifício é através de um timer, o qual é ativado de

forma intermitente, com períodos de aspersão de 1 min a 3 min, quando
a umidade do ar está baixa, seguidos de 4,5 min a 15 min de parada
no sistema (CHASTAIN & TURNER, 1994). Entretanto, estudos realizados posteriormente revelam que estratégias distintas de intermitência
devem ser adotadas para diferentes níveis de estresse térmico. Além
disso, há uma importante consideração a ser feita em relação aos custos. O fato é que este sistema de resfriamento utiliza entre 215 a 456
litros de água/dia/vaca para manter um conforto eficiente, e o uso da
água aumenta em 84% o custo do sistema. Portanto, deve-se priorizar
o intervalo com a menor taxa de aplicação de água, a fim de evitar
desperdícios e preservar esse recurso natural.
A seguir, seguem algumas recomendações desses pesquisadores quanto à utilização do sistema de resfriamento:
- A velocidade do ar promovida pelos ventiladores deve variar
de 1 m/s a 2,2 m/s, dependendo da direção do fluxo de ar.
- O sombreamento proporciona a obtenção do máximo benefício
do resfriamento evaporativo direto, reduzindo o gasto de água do
sistema em 26%.
- O sistema não é recomendado para a redução da temperatura
durante a noite. Para essas horas, apenas a ventilação é suficiente,
proporcionando uma redução no uso diário de água.
- A duração do tempo do ciclo do resfriamento depende da umidade relativa, das condições de umidade da pelagem dos animais e
da carga radiante total incidente no animal.
Alguns pesquisadores enfatizam que os aspersores devem possuir um raio de ação de 180º, estar situados a uma distância de
2,5m entre si. Adicionalmente, eles devem ser posicionados a uma
altura de 3 m a 4 m do solo e inclinados cerca de 20º a 30º para
baixo, facilitando assim a circulação de ar no dorso dos animais. O
sistema pode ser ligado automaticamente, quando a temperatura
atinge valores acima de 27ºC.
6. RESULTADO DE PESQUISA INTERESSANTE
Perissinotto e colaboradores em 2006, realizaram um estudo
com vacas de leite, produzindo em média 20kg leite/dia - no terço médio de lactação - , com peso aproximado de 650kg e mantidas em free
-stall comercial, para avaliar a preferência desses animais quanto aos
sistemas de aspersão ou nebulização. Os animais foram divididos em
dois grupos de 10 animais cada, sendo que para o tratamento 1 (T1), os
animais foram mantidos em sistema com ventilação forçada e aspersão
e para o tratamento 2 (T2), os animais foram submetidos em condições
de ventilação forçada e nebulização (Tabela 2).

Tabela 2. Tempo gasto pelas vacas em cada padrão comportamental, em porcentagem (o total correspode a 100%)

Padrão Comportamental
Tratamento
Comendo

Bebendo

Ruminando

Ocio

Em pé

Deitada

T1

30,0a

5,0a

30,0a

35,0a

57,5a

42,5b

T2

16,5b

4,2a

26,8a

52,4b

47,1b

52,9a

a,b: médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si (p<0,05). Fonte: adaptado de Perissinoto et al., 2006>
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Nas condições ambientais resultantes do T1 os animais mostraram preferência para ficar parados na área da alimentação (tanto
para comer e /ou apenas em pé), quando comparado ao T2. Esse
aumento no tempo em pé, junto à área de alimentação, pode aumentar a incidência de problemas de casco, desta forma, vale ressaltar que a climatização no free-stall deve focar também a área
das camas, para estimular os animais a permanecerem deitados a
maior parte do tempo em que não estiverem consumindo alimento.
7. REFRIGERAÇÃO DA SALA DE ESPERA
Ressalte-se a importância de se ter em mãos alguma estratégia
para a sala de espera para a ordenha, visto que este é um ambiente
com alto potencial para gerar estresse térmico, pois:
- Apresentam alta densidade animal, 1,5 m2/animal;
- Geralmente com ventilação ineficiente e
- Elevada produção de calor e umidade.
Se considerar que as vacas permanecem de 15 a 60 minutos,
2 ou 3 X por dia, na sala de espera, o estresse causado neste período pode resultar em uma queda de consumo de alimentos. Logo,
alguns cuidados devem ser tomados no momento da construção de
salas de espera, como tipo e inclinação de telhado, altura dos beirais, do pé direito e ainda uso de sistemas de resfriamento. Alguns
estudos, como o de Huber (1990), mostram que salas de espera com
sistemas de resfriamento repercutiram em aumento no tempo em
que as vacas ficaram no cocho logo após a saída da ordenha. No
Arizona, vacas que permaneciam em sala de espera provida com
sistema de resfriamento (ventilação e aspersão), tiveram aumento

na produção de 0,79 kg/d, em regime de 2 ordenhas diárias e em
Israel, com 5 ordenhas diárias, o resfriamento na sala de espera
resultou em aumento de 2,5 kg de leite/d.
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RESUMO
Neste artigo são apresentados e discutidos aspectos relevantes sobre a ocorrência de infecções uterinas e suas relações com o período de transição em
vacas leiteiras. A importância da higiene e do manejo sanitário ideal durante
o período de involução uterina é ressaltada, a fim de minimizar os riscos de
infecção.
Palavras-chave: Período de transição, vacas leiteiras, infecções uterinas.

ABSTRACT
In this article are presented and discussed relevant aspects of the occurrence of
uterine infections and their relationship to the transition period in dairy cows.
The importance of perfect hygiene and health management during the period
of uterine involution is emphasized in order to minimize the risk of infections.
Key-words: Transition period, dairy cows, uterine infections.
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1. INTRODUÇÃO
As doenças uterinas podem ser classificadas em metrite puerperal, metrite clínica, endometrite clínica e endometrite subclínica
(SHELDON et al., 2006). Tais doenças são altamente prevalentes
em vacas leiteiras de alta produção e foram associadas a menores taxas de prenhez por IA, aumento do intervalo entre o parto e
a concepção, aumento da taxa de descarte e perdas econômicas
(BARTLETT et al., 1986; SHELDON e DOBSON, 2004; GILBERT et
al., 2005). A metrite afeta em torno de 20,0% das vacas leiteiras
em lactação, com incidência entre 8 e > 40% em algumas fazendas
(CURTIS et al., 1985; GOSHEN e SHPIGEL, 2006; HAMMON et al.,
2006; HUZZEY et al., 2007; GALVÃO et al., 2009). A endometrite
clínica também afeta em torno de 20,0% das vacas leiteiras em lactação, com prevalência entre 5,0 e > 30% em alguns rebanhos (LeBLANC et al., 2002; McDOUGALL et al., 2007; GALVÃO et al., 2009).
A endometrite subclínica é a mais prevalente dentre as doenças
uterinas, afetando aproximadamente 30% das vacas leiteiras em
lactação e com prevalência entre 11 e > 70% em alguns rebanhos
(KASIMANICKAM et al., 2004; GILBERT et al., 2005; HAMMON et
al., 2006; BARLUND et al., 2008; GALVÃO et al., 2009).
A retenção das membranas fetais corresponde à falha da vaca
em liberar a placenta entre 12 e 24 horas após o parto. Embora a
retenção das membranas fetais não seja uma enfermidade em si,
muitos pesquisadores tentaram tratar essa condição (por via sistêmica ou intrauterina) por ser ela um dos principais fatores de risco
para metrite (RISCO e HERNANDEZ, 2003; DRILLICH et al., 2006;
GOSHEN e SHPIGEL, 2006). Embora o tratamento leve à cura da
metrite (RISCO e HERNANDEZ, 2003), não há melhora correspondente da fertilidade ou da produção de leite (RISCO e HERNANDEZ,
2003; DRILLICH et al., 2006; GOSHEN e SHPIGEL, 2006) portanto, o
assunto não será discutido neste artigo. A piometra se caracteriza
pelo acúmulo de pus no útero na presença de um corpo lúteo (CL)
e de cérvix fechada (SHELDON et al., 2006). A piometra pode ser
considerada uma subdivisão da endometrite, em que as vacas ovulam na presença de contaminação uterina. O tratamento padrão é a
administração de prostaglandina (PGF2a).
Cabe ressaltar a importância da higiene e do manejo sanitário
ideal durante o período de involução uterina, a fim de minimizar os
riscos de infecção. A vaca é extremamente vulnerável à infecção
durante esse período estressante. Nos casos de metrite aguda, o
quadro costuma ceder 2 a 3 semanas após a eliminação da infecção. Entretanto, a metrite aguda pode se cronificar e persistir por
longos períodos.
2. DIAGNÓSTICO DA METRITE
Os lóquios normais (secreção elimidada do útero via canal vaginal no pós-parto) variam de marrom-avermelhados a brancos e
não possuem odor caracteristico. As infecções uterinas se caracterizam por secreção fétida, aquosa e de cor marrom-avermelhada.
As vacas afetadas podem exalar um odor tão forte que é possível
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identificá-las ao adentrar a área de alojamento. Outros sinais clínicos incluem depressão, perda de apetite, desidratação e queda da
produção de leite. A febre é comum, com temperaturas que podem
facilmente ultrapassar os 39,4oC. Alguns animais, especialmente os
de corte, podem apresentar a secreção uterina característica sem
sinais sistêmicos concomitantes. Geralmente, as vacas são encaminhadas para exame por apresentar uma combinação de: falha
na eliminação da placenta; inapetência; depressão; queda da produção de leite.
A palpação retal revela um útero cheio de fluido, com tônus
moderado a ausente. As cristas longitudinais, que geralmente são
palpáveis, estão ausentes. O fluido pode ser detectado no lúmen
uterino e expelido mediante aplicação de pressão. Entretanto, é
necessário ter cuidado, pois a palpação retal tende a ser subjetiva
e a diferenciação entre um útero normal em fase de involução e a
metrite pós-parto pode ser difícil, principalmente nas duas primeiras semanas após o parto.
Em um estudo realizado na Flórida, Benzaquen et al. (2007),
observaram que grande parte das vacas (aproximadamente 60%)
não apresentava febre por ocasião do diagnóstico da metrite puerperal, portanto a febre nem sempre acompanha o processo. Isso
indica que o diagnóstico e a consideração do tratamento da metrite
puerperal devem se basear nas características da secreção uterina
(fétida ou não) e no comportamento da vaca, além da aferição da
temperatura retal. Vacas diagnosticadas com metrite que não apresentam febre são tão predispostas ao desenvolvimento posterior
de endometrite clínica quanto vacas febris, sugerindo que a metrite
sem febre e a metrite acompanhada por febre têm os mesmos efeitos negativos sobre a fertilidade (BENZAQUEN et al., 2007).
Vacas diagnosticadas com metrite puerperal ou clínica devem
ser avaliadas quanto à presença de enfermidades metabólicas ou
infecciosas concomitantes (cetose, deslocamento do abomaso,
mastite, pneumonia, etc.), dada a associação entre tais processos
(CURTIS et al., 1985). O exame vaginal não é realizado de forma
rotineira, mas pode ser feito para auxiliar no diagnóstico em vacas
com febre de origem desconhecida e ausência de eliminação de
secreção uterina mediante palpação do útero por via retal. A vulva
deve ser cuidadosamente lavada com solução antisséptica (à base
de iodo, por exemplo) e recomenda-se o uso de luvas de palpação
limpas e bem lubrificadas (WILLIAMS et al., 2005). As fazendas leiteiras devem ter um procedimento operacional padrão bem definido
a respeito de quando avaliar as vacas quanto à presença de metrite
e como identificá-las. A metrite pode ocorrer em qualquer momento
após o parto, mesmo após os 21 dias de lactação; entretanto, a
maioria dos casos (aproximadamente 95%; 44/753) ocorre nos primeiros 14 dias de lactação, com pico entre os 5 e os 7 dias.
3. DIAGNÓSTICO DA ENDOMETRITE
A endometrite clínica se caracteriza pela presença de secreção
uterina purulenta (> 50%) ou mucopurulenta (50% muco, 50% pus)

após os 21 ou 26 dias de lactação, respectivamente (SHELDON et
al., 2006). A endometrite clínica costuma ser diagnosticada mediante avaliação da secreção uterina detectada na vagina com auxílio
de um espéculo (LeBLANC et al., 2002), do dispositivo Metricheck
(McDOUGALL et al., 2006), ou com a mão enluvada (WILLIAMS
et al., 2005). O uso de qualquer desses métodos deve ser acompanhado da limpeza da vulva, a fim de se evitar a introdução de
contaminantes na vagina, bem como do uso de lubrificantes. Ao se
realizar a vaginoscopia, o espéculo deve ser introduzido na vagina até a altura do óstio externo da cérvix, empregando-se lanterna
para inspecionar a secreção. No caso do Metricheck (Metricheck,
Simcro, Nova Zelândia) o dispositivo deve ser introduzido na vagina
até sua parte mais cranial e a secreção coletada para exame após a
exteriorização. Quando se opta pela mão enluvada, a mesma deve
ser introduzida na vagina até a altura do óstio externo da cérvix e a
secreção coletada para avaliação após a sua exteriorização.
Na ausência de endometrite clínica, a endometrite subclínica é
definida pela presença de mais de 18% de neutrófilos (polimorfonucleares, PMN) na citologia uterina coletada entre os 21 e os 33 dias
de lactação, ou mais de 10% entre os dias 34 e 47 (SHELDON et al.,
2006). As amostras destinadas à citologia uterina podem ser coletadas empregando-se escova do tipo cytobrush (KASIMANICKAM
et al., 2004) ou a técnica de lavagem uterina com pequeno volume (GILBERT et al., 2005). No primeiro caso, a escova citológica é
acoplada a uma haste metálica encaixada em um tubo metálico de
diâmetro semelhante ao de uma pipeta de inseminação. O dispositivo é protegido por uma bainha plástica durante a inserção vaginal
e exposto para penetração da cérvix. Uma vez no corpo uterino, a
escova é exposta e rolada de duas a três vezes contra a parede
uterina, que é mantida sob leve pressão. Em seguida, o dispositivo
é exteriorizado e a escova empregada na confecção de esfregaço
sobre lâmina de vidro, a ser corada com “Diff-Quick” após secagem
ao ar. Todas as células, incluindo-se as epiteliais e excluindo-se os
eritrócitos, são contadas ao microscópio e a proporção de PMNs em
um total de 200 células é calculada.
4. TRATAMENTO
O tipo de terapia a ser empregada deve ser discutido entre o
produtor de leite e o veterinário responsável. O estado geral de
saúde e o estado nutricional da vaca, o envolvimento sistêmico,
a temperatura e a condição do trato reprodutivo, determinada por
exame vaginal e retal, influenciam a resposta ao tratamento.
O sucesso do tratamento das infecções uterinas depende de:
- Detecção precoce dos animais doentes;
- Susceptibilidade do agente infeccioso à droga selecionada;
- Concentração e intervalo de administração da droga empregada;
- Exposição de todo o endométrio, cérvix e vagina à droga.
4.1. Antibioticoterapia sistêmica
A antibioticoterapia sistêmica parece ter muitas vantagens.
Os tempos de retirada das drogas em geral são bem conhecidos,

a distribuição entre todas as camadas do útero é possível e o uso
de antibióticos sistêmicos parece ter menor efeito deletério sobre o
ambiente uterino. A penicilina é a droga de eleição para tratamento
da metrite pós-parto, uma vez que penetra todas as camadas do
útero, é barata e age contra a maioria das bactérias que penetram
no endométrio e causam septicemia. A dose padrão corresponde
a 21.000 UI/kg de penicilina G procaína administrada pela via intramuscular, uma vez por dia, por 3 a 5 dias. O leite deve ser descartado por pelo menos 96 horas e o animal não deve ser abatido
para consumo nos 10 dias que se seguem ao último tratamento. O
Ceftiofur Sódico na dose de 1 mg/kg, administrada pela via IM ou
SC por 3 a 5 dias, também pode ser usado, sem necessidade de se
respeitar um período de carência. Sabe-se que o ceftiofur sódico
se concentra nos tecidos uterinos em níveis superiores às concentrações inibitórias médias para Arcanobacter pyogenes, Fusobacterium necrophorum e Escherichia coli. A oxitetraciclina é bastante
utilizada no tratamento da metrite pós-parto, principalmente em
animais com sinais discretos de envolvimento sistêmico (depressão leve, por exemplo). A administração intravenosa de duas doses
diárias de 11 mg/kg basta para manter concentrações teciduais
médias acima de 5 µg/g na parede uterina durante as primeiras 4
horas após o primeiro tratamento, atingindo-se um máximo de 9 horas por volta do quinto dia de tratamento. Concentrações um pouco
mais elevadas e persistentes foram descritas nas carúnculas e no
endométrio. As concentrações na parede uterina são bem inferiores
às sanguíneas. A dose inibitória mínima descrita para Arcanobacter
pyogenes isolado de material uterino é de 20,4 µg/ml. Tais dados
sugerem que o uso parenteral da oxitetraciclina não se presta para
o tratamento da metrite pós-parto.
4.2. Infusões intrauterinas
O tratamento ideal deveria ser capaz de eliminar as bactérias
patogênicas do útero sem provocar lesão ou prejudicar os mecanismos de defesa uterinos. Embora as virtudes da terapia intrauterina
tenham sido exaltadas em diversos artigos, suas vantagens não
foram confirmadas em muitos dos ensaios realizados. Via-de-regra,
o tratamento da metrite pós-parto por infusão intrauterina de antibióticos deve ser evitado. Não se sabe se o antibiótico infundido no útero se distribui por todas as suas camadas. Além disso, a
absorção sistêmica dos agentes usados no interior do útero, que
até certo ponto ocorre, introduz questões relacionadas aos períodos
adequados de carência para aproveitamento do leite e da carne.
As drogas mais comuns não são aprovadas para uso intrauterino
e podem ser inativadas no útero pós-parto. A ação dos aminoglicosídeos, por exemplo, requer um ambiente aeróbico que não corresponde ao ambiente anaeróbico do útero pós-parto. A presença
de tecido necrótico e debris purulentos podem reduzir a eficácia
das sulfonamidas e dos aminoglicosídeos. As penicilinas e cefalosporinas tendem a dar maus resultados quando infundidas nos
primeiros 30 dias do pós-parto, devido à presença de inúmeros micro-organismos produtores de enzimas inativadoras (ß-lactamases).

Revista VeZ em Minas • Nº 125 • Abr./Maio/Jun. 2015 • Ano XXIV

| 33

Artigo técnico 3
A estreptomicina e as tetraciclinas são muito irritantes para o útero
bovino e a maioria das formulações disponíveis não deve ser empregada na terapia intrauterina. Todos os antimicrobianos de uso
intrauterino prejudicam a função leucocitária e aumentam o risco
de contaminação iatrogênica ou lesão uterina adicional.
5. TRATAMENTO DA ENDOMETRITE
A endometrite clínica pode ser tratada mediante administração intrauterina de uma formulação à base de 500 mg cefapirina
benzatina e 19 g de emulsificante (Metricure®, Intervet, Boxmeer,
The Netherlands), aprovada para uso no Canadá, Europa, Nova
Zelândia, Austrália e outros países. A melhora do desempenho reprodutivo de vacas com endometrite clínica tratadas com infusão
intrauterina de Metricure® foi relatada (LeBLANC et al., 2002). No
mesmo estudo, o tratamento com prostaglandina F2a (PGF2a) teve
resultados intermediários. O tratamento com Metricure® também
melhorou a fertilidade de vacas com histórico de retenção de membranas fetais, partos de natimortos, ou secreção vulvar após os 13
dias de lactação (McDOUGALL, 2001). A redução da contaminação
bacteriana em vacas leiteiras com endometrite clínica mediante
emprego de um produto contento 125 mg de cloridrato de ceftiofur em 10 ml de suspensão oleosa (Spectramast LC, Pfizer Animal
Health, New York, NY) e aprovado para tratamento da mastite clínica foi demonstrada, porém sem melhora concomitante da fertilidade (GALVÃO et al., 2009).
Embora não existam tratamentos aprovados para a endometrite
subclínica, o Metricure® mostrou-se capaz de melhorar o desempenho
reprodutivo de vacas afetadas (KASIMANICKAM et al., 2005). Curiosamente, o mesmo estudo cita efeito benéfico semelhante da PGF2a.
Em outro estudo, a PGF2a melhorou a fertilidade de vacas com
endometrite subclínica aos 35 dias de lactação. Acredita-se que o
efeito benéfico da administração de PGF2a advenha da indução do
estro em vacas com corpo lúteo responsivo à PGF2a; o estro promove a expulsão física das bactérias e produtos inflamatórios, além
de possível melhora das defesas uterinas na vigência de baixos níveis de progesterona (KASIMANICKAM et al., 2005). Acredita-se
que a vigência de altos níveis de progesterona suprima a produção de muco cervical, a contratilidade miometrial, a secreção das
glândulas uterinas e a atividade fagocitária dos neutrófilos uterinos
(FRANK et al., 1983; HUSSAIN, 1989; BONDURANT, 1999), favorecendo portanto a infecção uterina. A PGF2a não só é luteolítica,
como parece ter ação pró-inflamatória capaz de melhorar a função
neutrofílica (LEWIS, 2004). Dada a preocupação crescente com o
desenvolvimento de populações bacterianas resistentes a antibióticos, a PGF2a pode vir a ser um método eficaz de tratamento da
endometrite.
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Weight gain and conversion food in pigs using feeding diets containing flour meat and bones
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RESUMO
Doze leitões machos castrados e doze fêmeas, todos com idade inicial de 35 dias, foram
utilizados neste estudo, o qual objetivou determinar o ganho de peso diário e a conversão
alimentar de suínos alimentados com dietas contendo farinha de carne e ossos de diferentes procedências. Adicionalmente, objetivou-se estimar os teores de energia digestível
das diferentes farinhas através de uma equação que utiliza os teores de matéria mineral e
extrato etéreo presentes nas mesmas. Foi utilizado o delineamento experimental em blocos ao acaso, constituído de seis tratamentos (uma ração-referência e cinco rações-teste),
com quatro repetições cada. Os resultados dos testes de médias, tanto para ganho de peso
diário como para conversão alimentar, demonstram que a utilização da farinha de carne e
ossos, dependendo de sua procedência, teve impacto nulo, positivo ou negativo sobre o
desempenho animal. Variações nos teores de energia digestível entre as diferentes farinhas
puderam explicar, em parte, as diferenças obtidas no desempenho animal. Conclui-se existir
grande variação na composição bromatológica das farinhas de carne e ossos disponíveis no
mercado, a qual está refletida na variação de desempenho obtida nos suínos alimentados
com este subproduto. A estimativa do teor de energia digestível através da equação referida
anteriormente, se mostrou uma ferramenta prática e útil na predição do desempenho de
suínos alimentados com farinha de carne e ossos.
Palavras-chave: subprodutos de abatedouros, energia digestível, desempenho.

ABSTRACT
Twenty-four pigs, all with initial age of 35 days, were used in order to determine the daily
weight gain and feed:gain ratio of swine fed diets containing meat and bone meal, from different sources. In addition, we aimed to estimate the digestible energy content of different
meat and bone meals by using an equation relating their mineral and lipidic content with its
levels of digestible energy. The animals were allotted in a randomized block design with six
treatments (the reference diet and more five test diets) with four replicates each. The results
for both weight gain and feed: gain ratio has shown that the use of meat and bone meal,
depending on their origin, had positive, negative or no impact on animal performance. Variations in the digestible energy content between the different meat and bone meals might
explain part of the differences obtained on animal performance. We conclude that there are
great variations in the chemical composition of meat and bone meal on the market, which
is reflected on the performance variation obtained for pigs fed with this by-product. The estimated digestible energy content using the equation mentioned above, was a practical and
useful tool in predicting the performance of pigs fed with meat and bone meal.
Key-words: slaughterhouse by-product, digestible energy, performance.
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1. INTRODUÇÃO
A suinocultura tem se mostrado uma atividade que demanda
altos custos de produção e, dentre estes, os custos com alimentação representam a maior parte. Por isto, pesquisas são realizadas
com intuito de se conhecer adequadamente a composição química
dos ingredientes, assim como a biodisponibilidade dos nutrientes,
para que se possa atender às exigências dos animais em suas diferentes fases de criação, a fim de se obter o máximo desempenho
(BRUGALLI et al., 1999).
As farinhas de carne e ossos, depois do farelo de soja, estão
entre as fontes proteicas mais difundidas nas indústrias de rações
para suínos. O percentual de proteína bruta destes subprodutos
oscila de 40 a 65%, sendo os mesmos ricos em cálcio e fósforo
(GOMES et al., 1981). A viabilidade de incorporação da farinha de
carne e ossos em dietas para frangos de corte depende, em grande
parte, do valor de energia metabolizável desse ingrediente.
No Brasil já existem tabelas de composição de alimentos e exigências nutricionais (ROSTAGNO et al., 2011; EMBRAPA,1991), mas
ainda são utilizados muitos dados de composição dos alimentos
oriundos de tabelas estrangeiras. Presume-se que a composição de
alguns alimentos nacionais varie, quando comparada à composição
apresentada em tabelas estrangeiras (BRUGALLI et al., 1999). Ou
seja, estudos para avaliar a composição química e energética de
alimentos nacionais são de fundamental importância para a adequação dos cálculos de ração à nossa realidade.
A conversão alimentar, definida como a necessidade alimentar
por unidade de ganho de peso, ainda é a medida de eficiência mais
utilizada na produção de suínos para o abate. Pelo fato dos custos
com a alimentação representarem a maior parte do custo total de
produção suína, pequenos incrementos na conversão alimentar podem ter um impacto importante na rentabilidade de uma operação.
A conversão alimentar tem sido usada como a principal referência
para avaliar grandes sistemas de produção (Losinger, 1998).
A escolha dos subprodutos de agroindústrias a serem utilizados
na alimentação animal, e do nível de inclusão na ração, está na dependência direta de estudos que avaliem a qualidade composicional destes alimentos e, mais importante, que avaliem a eficiência
produtiva dos animais quando alimentados com tais subprodutos.
A composição química dos alimentos é um dos fatores que determina seu valor nutricional. Assim, torna-se importante avaliar
o conteúdo e a disponibilidade dos nutrientes, bem como o valor
energético desses alimentos, a fim de que haja melhor precisão na
formulação e no balanceamento das rações, garantido custos mínimos e produtividade máxima.
Desta forma, a aferição do conteúdo energético das farinhas de
carne e ossos, seja através da medição direta em bomba calorimétrica
(associada à aferição da digestibilidade), seja através do uso de equações de predição, é de grande importância como ferramenta para se
aumentar a acurácia nos processos de formulação de rações.
O objetivo geral deste estudo foi avaliar a utilização da farinha
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de carne e ossos na alimentação de suínos. Os objetivos específicos
foram: avaliar o efeito da utilização da farinha de carne e ossos, de
diferentes procedências, sobre os valores de ganho de peso diário e
conversão alimentar de suínos; estimar o conteúdo de energia digestível de diferentes farinhas de carne e ossos; verificar a associação entre o teor de energia digestível estimado para as diferentes
farinhas de carne e ossos com as variáveis ganho de peso diário e
conversão alimentar em suínos; avaliar a utilização da equação proposta por Pozza et al. (2008), para estimativa da energia digestível
da farinha de carne e ossos, como ferramenta prática na predição
do desempenho de suínos alimentados com este subproduto.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido na Granja Frederic, na zona rural
de São Luiz, no município de Santa Maria de Jetibá, ES. Foram utilizados 24 suínos, sendo 12 machos castrados e 12 fêmeas, todos
com idade inicial de 35 dias. Os animais foram distribuídos em
baias individuais, providas de comedouro e bebedouro automático.
A duração total da fase de campo do experimento foi de 12
dias, sendo sete dias de adaptação dos animais às instalações e às
rações, e cinco dias para as pesagens dos alimentos oferecidos e
das sobras, além da coleta de amostras.
Os alimentos avaliados foram cinco farinhas de carne e ossos,
de diferentes procedências, as quais substituíram em 20% a ração
-referência. Esta última foi produzida com os seguintes ingredientes: milho moído, farelo de soja, vitaminas, minerais e aminoácidos
sintéticos. A ração de referência foi calculada segundo o programa
nutricional proposto por Rostagno et al. (2011).
Foi utilizado o delineamento experimental em blocos ao acaso,
constituído de seis tratamentos (1 ração-referência e 5 rações-teste), com quatro repetições cada. Os blocos foram de quatro matrizes, sendo utilizados seis animais por matriz (três fêmeas e três
machos castrados). As Fontes de Variação e os respectivos Graus
de Liberdade estão expostos na Tabela 1, a seguir.
Tabela 1. Quadro de Análise de Variância

Fontes de Variação

Graus de Liberdade

Total

(6x4) - 1 = 23

Tratamento

6 - 1 = 05

Bloco

4 - 1 = 03

Erro

15

O delineamento em blocos ao acaso foi utilizado com intuito
de se isolar efeitos relacionados à matriz, assim, cada tratamento
possuiu igual número de filhotes de cada matriz. Além disso, com
intuito de se isolar possíveis efeitos relacionados ao sexo do animal, cada tratamento possuiu igual número de machos e fêmeas.
As respostas avaliadas nos diferentes tratamentos (médias no
período de 5 dias após a adaptação) foram o ganho de peso diá-

rio, em kg/dia, e a conversão alimentar em kg. A energia digestível
das diferentes farinhas de carne e ossos foi estimada pela equação
abaixo, proposta por Pozza et al. (2008):
ED (Kcal/kg) = 5.724,70 – 80,10EE – 70,26MM
Para tal, foram dosados os teores de extrato etéreo e matéria mineral, ambos na matéria natural, das diferentes farinhas de carne e ossos
utilizadas, segundo Silva & Queiroz (2006). As análises foram realizadas
nos Laboratórios da Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA), em
Santa Teresa, ES. A amostragem do alimento foi feita de acordo com as
recomendações propostas por Campos et al. (2004).
3. Resultados
As médias de ganho de peso diário, obtidas nos diferentes tratamentos, estão expostas na Tabela 2.
Tabela 2. Médias de Ganho de Peso Diário (Kg)

Tratamento

GPD

FCO 5

1,6120 a

FCO 1

1,4650 b

FCO 2

1,4300 b,c

RF

1,3925 c

FCO 4

0,8693 d

FCO 3

0,8050 d

GPD: ganho de peso diário; FCO: farinha de carne e ossos; RF: ração referência, sem adição de FCO. Médias seguidas de letras distintas diferem
pelo teste t (p < 0,05). CV(%): 6,93.

As médias de conversão alimentar, obtidas nos diferentes tratamentos, estão expostas na Tabela 3.

últimos através da equação proposta por Pozza et al. (2008), estão
expostos na Tabela 4.
Tabela 4. Matéria Mineral (MM), Extrato Etéreo (EE) e Energia Digestível
(ED) das diferentes Farinhas de Carne e Ossos (FCO)

FCO

MM (%)*

EE (%)*

ED (kcal/kg)

1

33,8666

13,2209

2.286,24

2

34,0118

14,2486

2.193,72

3

32,9069

15,5257

2.169,06

4

34,6997

15,2723

2.063,39

5

32,2354

13,6423

2.367,10

*valores na Matéria Natural (MN), como preconizado por Pozza et al. (2008).

O Gráfico 1 relaciona os valores de ganho de peso diário dos
animais, alimentados com as diferentes farinhas de carne e ossos,
e os teores estimados de energia digestível das mesmas.

O Gráfico 2 relaciona os valores de conversão alimentar dos
animais, alimentados com as diferentes farinhas de carne e ossos,
e os teores estimados de energia digestível das mesmas.

Tabela 3. Médias de Conversão Alimentar (Kg)

Tratamento

CA

FCO 3

2,6503 a

FCO 4

2,4226 b

RF

1,5622 c

FCO 2

1,5129 c,d

FCO 1

1,4742 d

FCO 5

1,3483 e

GPD: ganho de peso diário; FCO: farinha de carne e ossos; RF: ração referência, sem adição de FCO. Médias seguidas de letras distintas diferem
pelo teste t (p < 0,05). CV(%): 6,93.

Os valores de matéria mineral e extrato etéreo obtidos em laboratório, e os valores de energia digestível, estimados a partir destes

4. Discussão
Os resultados dos testes de médias, tanto para ganho de peso
diário como para conversão alimentar, demonstram que a utilização
da farinha de carne e ossos teve impacto nulo, positivo ou negativo sobre o desempenho animal (Tabelas 2 e 3). A utilização das
farinhas de carne e ossos 5 e 1 proporcionou os melhores valores
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de ganho de peso diário, respectivamente, superando o resultado
obtido no tratamento sem adição deste subproduto. Já a utilização
da farinha de carne e ossos 2 não promoveu melhora no ganho de
peso diário em relação ao tratamento sem adição de farinha de
carne e ossos. Por outro lado, as farinhas 3 e 4, promoveram piora
no ganho de peso diário em relação à dieta sem adição de farinha
de carne e ossos. Efeitos semelhantes da utilização das diferentes
farinhas de carne e ossos foram observados também nos dados de
conversão alimentar.
Faria Filho et al. (2002), concluíram que o uso da farinha de carne e ossos nas dietas para frangos de corte prejudicou o desempenho nos períodos de 21 a 49 e 0 a 49 dias de idade, além de ter proporcionado uma deposição de gordura abdominal mais elevada. Já
Gomes et al. (1981), ao avaliarem a utilização da farinha de carne
e ossos bovina na alimentação de suínos em crescimento e terminação, não observaram diferenças estatisticamente significativas
nos resultados de desempenho dos animais em relação as rações,
com ou sem a utilização de farinha de carne e ossos. Backes et al.
(2001), trabalhando com novilhos Santa Gertrudis submetidos a dietas
com diferentes fontes proteicas e silagem de milho, constataram que
a utilização da farinha de carne e ossos proporcionou melhor ganho de
peso. Vale salientar, no entanto, que atualmente o uso de subprodutos
de origem animal na dieta de ruminantes é proibido.
Portanto, a variação nos resultados obtidos neste experimento
é observada em estudos similares disponíveis na literatura científica. Ainda segundo Backes et al. (2001), esse fato está diretamente
relacionado às grandes variações observadas também na composição bromatológica da farinha de carne e ossos. Estas últimas podem ser explicadas por dois fatores principais: a grande variação na
composição das matérias-primas e pelos diferentes processos de
obtenção, principalmente o processamento térmico.
Vale ressaltar que um resultado nulo para melhora no desem-

penho, com a utilização da farinha de carne e ossos, não necessariamente exclui a possibilidade do uso deste subproduto, tendo
em vista que, em certos casos, mesmo que não se obtenha um aumento no desempenho animal, o custo com a alimentação pode ser
significativamente reduzido pela utilização da mesma. De acordo
com Gomes et al. (1981), no Brasil, as rações para suínos tem como
fonte de proteína, basicamente o farelo de soja. Desta forma, o
uso de insumos proteicos alternativos em rações animais, tornase importante, no sentido de, por exemplo, se evitar problemas de
abastecimento em épocas de escassez do produto tradicional.
Os alimentos proteicos têm tido elevada participação nas
dietas para suínos, e os subprodutos de abatedouros podem ser
destacados. Subprodutos como as farinhas de carne e ossos, que
são produzidos em grandes quantidades, não são adequados para o
consumo humano e, se não forem reutilizados nas rações para animais, podem, além de proporcionar perdas econômicas para o setor
industrial, causar danos ao meio ambiente (VIEITES,1999).
A farinha de carne e ossos é um ingrediente largamente utilizado em dietas para frangos de corte e poedeiras comerciais, atuando
geralmente como redutor nos custos de formulações. Segundo Lesson & Summers (1997), citado por Faria Filho et al. (2002), para cada
tonelada de carne preparada para o consumo humano, cerca de 300
kg são descartados como produtos não comestíveis, e desses, aproximadamente 200 kg se transformam em farinha de carne e ossos.
A variação na composição química dos alimentos pode influenciar os valores energéticos dos mesmos, especialmente quando as
fontes alimentares são de grande variação bromatológica. Os efeitos da variação na composição química podem ser considerados
ao se utilizar equações de predição dos valores energéticos, sendo
estas estimativas, instrumentos úteis na garantia de maior precisão
no processo de formulação de rações (ALBINO & SILVA, 1996).
Neste estudo, optou-se pela determinação do teor de energia

O estudo avaliou o ganho de peso dos suínos
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digestível das diferentes farinha de carne e ossos, pelo uso de uma
das equações propostas por Pozza et al. (2008). A escolha dessa
metodologia baseou-se em sua facilidade de execução, tendo em
vista a relativa simplicidade das técnicas de aferição dos teores de
matéria mineral e extrato etéreo em relação ao método tradicional
de determinação da energia digestível, o qual além de demandar
equipamentos mais sofisticados, como a bomba calorimétrica, demandaria a execução de um estudo para determinação da digestibilidade do alimento em questão.
Ressalta-se que o objetivo deste experimento foi apenas testar
a referida equação e não validar em definitivo sua utilização, algo
que exigiria uma abordagem mais complexa, com a determinação
da energia digestível das farinhas de carne e ossos pelo método de
referência, além de um número bem maior de observações.
Espera-se uma relação direta entre o teor de energia digestível
de uma dieta e o ganho de peso diário dos animais alimentados com
a mesma, bem como uma relação inversa entre energia digestível
e conversão alimentar. De fato, essas expectativas foram confirmadas pelos dados reais de desempenho obtidos nesse estudo, neste
caso pelo ganho de peso diário e a conversão alimentar, quando
comparados com os valores de energia digestível estimados pela
equação proposta por Pozza et al. (2008) (Gráficos 1 e 2).
Supondo-se um comportamento linear de ambas as relações,
ou seja, energia digestível versus ganho de peso diário e energia
digestível versus conversão alimentar, o coeficiente de determinação (R²) obtido em ambos os casos, aproximadamente 71% e 61%,
respectivamente, foi favorável. Valores de R² mais elevados provavelmente não seriam compatíveis com esse tipo de associação,
tendo em vista o número considerável de outros fatores, além do
teor de energia digestível da dieta, que interferem com o ganho de
peso diário e com a conversão alimentar.
Em todo caso, a estimativa do teor de energia digestível, como
a realizada neste estudo, se mostra uma ferramenta prática e útil na
predição do desempenho de suínos que recebam farinha de carne e ossos em sua alimentação e na escolha dos fornecedores deste insumo. A
grande variação na composição bromatológica destes subprodutos, como
salientado anteriormente, é fator adicional que justifica tal estimativa.
5. CONCLUSÃO
Existe grande variação na composição bromatológica das farinhas de carne e ossos disponíveis no mercado. Tal variação composicional se reflete na grande variação de desempenho obtida nos
suínos alimentados com este subproduto. A estimativa do teor de
energia digestível através da equação que utiliza os teores de matéria
mineral e extrato etéreo, proposta por Pozza et al. (2008), se mostra
uma ferramenta prática e útil na predição do desempenho de suínos
que recebam farinha de carne e ossos em sua alimentação.
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Management and welfare of urban dogs: a descriptive
study in the city of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi conhecer o perfil de criação de cães urbanos. Foi
realizada uma entrevista semiestruturada com 96 proprietários de cães residentes em área urbana. Foram abordados os seguintes temas: identificação
do cão, castração, alimentação, ambiente, uso de inseticidas, banho, origem
do cão e tipo de assistência veterinária. Os resultados demonstraram: uma maior
ocorrência de cães sem raça definida e de menor idade, baixa frequência de cães
castrados, o expressivo uso de comida caseira na alimentação dos cães, a criação
de cães soltos no peridomicílio em sua maioria, o uso indiscriminado de produtos
inseticidas, intervalos entre banhos variados, a maioria dos cães nascendo na própria propriedade e a medicina veterinária preventiva como o tipo de assistência
mais frequente. Os resultados demonstraram um perfil variado de criação dos
cães na área de estudo e a adoção de medidas de manejo diferenciadas.
Palavras-chave: saúde pública, Canis familiaris, criação de animais domésticos.

ABSTRACT
The aim of this study was to assess the profile of urban dog breeding. Semi structured interviews were conducted with 96 dog owners living in urban areas;
we addressed the following themes: dog identification, sterilization, dog food,
environment, use of insecticides, bath, dog origin and type of veterinary care.
The results showed: a higher occurrence of mongrel dogs and of younger age,
low frequency of neutered dogs, main supply of homemade food in the diet of
dogs, breeding dogs loose around the domicile, the indiscriminate use of insecticides, diverse intervals between baths, most dogs were born on the property
itself and preventive veterinary medicine as the most frequent type of assistance. The results showed a varied profile of raising dogs in the studied area and
adoption of different management measures.
Key-words: public health, Canis familiaris, animal husbandry.
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1. INTRODUÇÃO
O cão doméstico (Canis familiaris) é o animal mais antigo, convivendo com o homem há aproximadamente 10.000 anos. Vários
são os motivos e razões do sucesso dessa convivência: o cão como
um objeto de negócio e empreendimento para o homem, como um
componente da estética e vaidade do proprietário, como um símbolo de status, como ocupação onde os proprietários exibem e mostram seus animais, como executores de funções sociais (guarda,
guia, caça, auxilio no tratamento de enfermidades) e o motivo mais
comum, o cão de estimação como membro da família tendo um
papel social muito importante1.
O aumento do número de cães como animais de estimação deve
ser motivo de preocupação para as autoridades públicas de saúde.
Políticas públicas que beneficiem a relação homem-animal e garantem condições de bem-estar e manejo adequado para a criação
desses animais, são de suma importância.
Um aspecto muitas vezes desconsiderado por diversos pesquisadores é a maneira de como o ser humano cria seu animal,
que depende de alguns fatores como a raça do cão, idade, manejo,
condições onde ele é mantido, etc. Esta maneira de criação, que
podemos chamar de manejo, pode afetar de maneira individual ou
coletiva o bem- estar tanto do animal quanto do homem.
Podem ser utilizadas, principalmente, três abordagens para o
estudo do bem-estar animal: com base no seu comportamento, em
suas experiências subjetivas e no seu funcionamento fisiológico2.
As dificuldades dos órgãos públicos de saúde e da classe de médicos veterinários em elaborar um programa de manejo considerado
ideal para cães criados em áreas urbanas, em vista de todas estas
possíveis alterações (comportamentais, psicológicas e fisiológicas),
provavelmente são enfrentadas em todo o Brasil, principalmente,
devido à carência de informações na literatura de como esses cães
são criados pelos seus donos. É de suma importância o conhecimento sobre a criação dos cães tanto para subsidiar políticas públicas de posse responsável, quanto para auxiliar os profissionais
na elaboração de programas preventivos e de educação em saúde.
É importante ressaltar que a maioria das doenças emergentes e
reemergentes são de origem animal, sendo o cão doméstico um dos
principais reservatórios de zoonoses em área urbana com destaque
para a leishmaniose visceral, raiva, leptospirose e escabiose.
O objetivo deste trabalho foi conhecer o perfil de criação de
cães urbanos em uma área de classe média do município de Belo
Horizonte com o propósito de subsidiar políticas públicas para o
manejo e bem – estar animal e adoção de medidas preventivas das
principais enfermidades que acometem o cão; além de incentivar
maiores estudos nessa abordagem em diversas situações socioculturais do país, devido à carência de informações na literatura.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Belo

Horizonte – CEP/SMSA/BH nº 0004.0.245.410-11A e pela Comissão
de Ética no Uso de Animais da Fundação Oswaldo Cruz – CEUA/
Fiocruz nº LW – 76/12.
O estudo foi realizado em um bairro de classe média da região
noroeste do município de Belo Horizonte. O bairro é caracterizado por uma área urbanizada com ocupação densa por edificações
de um a dois pavimentos em sua maioria, presença de vegetação
arbórea no interior dos lotes e relevo pouco acentuado. Possui 37
quadras, 1689 imóveis em sua maioria residenciais, e uma população canina de 340 animais, de acordo com censo realizado pelos
agentes de endemias do município no ano de 2010.
Todos os proprietários dos 340 cães residentes na área foram
convidados a participar voluntariamente da pesquisa. Destes, 96
aceitaram a participar seguindo as normas e condutas exigidas. Foi
realizada uma entrevista semiestruturada com 96 proprietários de
cães (39 animais machos, 55 fêmeas) residentes neste bairro. Para
a entrevista foi utilizado um questionário com estrutura lógica e fácil linguagem, composto de perguntas pré-elaboradas, sistemática
e sequencialmente dispostas em itens que constituem o objeto de
pesquisa: 1) dados do cão, 2) castração, 3) tipo de alimentação, 4)
ambiente que frequenta, 5) uso de produto inseticida no ambiente,
6) uso de produto inseticida no cão, 7) manejo do banho, 8) origem
do cão, 9) tipo de assistência veterinária.
Os dados obtidos a partir do questionário foram organizados e
resumidos em tabelas de distribuição de frequências e visualizados por meio de gráficos de setores e de barras, quando a variável em
questão fosse do tipo-qualitativa. Medidas-resumo como média e mediana (tendência central) e desvio-padrão (variabilidade) foram utilizadas para descrever as variáveis quantitativas do estudo, como idade do
cão. Além disso, quando apropriado, a distribuição de frequências das
variáveis quantitativas foram apresentadas na forma do histograma de
frequências. Os dados foram digitados no programa EPIINFO73 e
analisados no ambiente de programação estatística R4.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do total de cães estudados, 41,49% eram machos e 58,51%
fêmeas. Com relação a raça, 53,13% eram sem raça definida (SRD),
23,96% Poodle e 8,33% da raça Pinscher. Cães Yorkshire corresponderam a 3,13% dos cães estudados e as raças Boxer, Cocker, Labrador e Pastor-Alemão apresentaram 2,08% de representatividade.
Outras raças corresponderam a 3,13% dos cães em estudo (Figura
1). Esses resultados demonstram uma maior ocorrência de cães
SRD na área de estudo, o que pode estar associado com as condições socioeconômicas dos proprietários, por se tratar de uma área
de classe média. Além disso, o perfil das raças mais prevalentes
na área de estudo é o de cães de companhia e de pequeno porte.
A idade média dos cães foi de 5,77 anos, com desvio-padrão
igual a 1,13 anos. Das idades dos cães estudados, o mais novo foi
de três meses e o mais velho de 17 anos, onde 50% desses tinham
cinco anos ou mais (Figura 2).
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Figura 1. Ocorrência das raças na área de estudo

Raça

Frequência

(%)

SRD

51

53,13

Poodle

23

23,96

Pinscher

8

8,33

Yorkshire

3

3,13

Boxer

2

2,08

Cocker

2

2,08

Labrador

2

2,08

Pastor-alemão

2

2,08

Outros

3

3,13

Total

96

100,00

Figura 2. Média, mediana, idade mínima,
idade máxima e desvio padrão dos cães

Figura 3. Histograma da longevidade dos cães na área de estudo

Idade (em anos)
Média

5,771

Mediana

5

Mínimo

0,33

Máximo

17

Desvio-Padrão

1,13

De acordo com o histograma (Figura 3), pode-se notar que cães
com menores idades foram mais frequentes. Idades acima de 10
anos apresentaram frequência baixa.
O bem estar de um animal refere-se à sua qualidade de vida,
o que por sua vez, envolve diversos elementos como, saúde, felicidade e principalmente longevidade. O presente estudo demonstra
uma maior frequência de cães jovens, sugerindo uma baixa longevidade dessa população. A adoção de políticas públicas direcionadas
ao bem-estar animal, às medidas de manejo adequadas, à posse
responsável e à prevenção de doenças faz-se necessário para uma
melhor qualidade de vida destes animais. A inserção do Médico Veterinário no Sistema Único de Saúde (SUS) é de suma importância
para que esse objetivo seja alcançado, favorecendo um aumento na
longevidade dos cães e consequentemente uma melhor qualidade
de vida destes animais.
Com relação à castração apenas 14,2% dos cães são castrados.
Animais castrados e machos correspondem a 3,3% da amostra. Já
os castrados que são fêmeas correspondem a 10,9%. Um percentual bem maior de fêmeas castradas em relação aos machos pode
estar relacionado ao próprio papel da fêmea como a principal produtora de filhotes e a uma maior incidência de problemas reprodutivos quando comparado aos machos. Animais castrados e de raça
correspondem a 4,3% da amostra. Já os castrados e considerados
sem raça definida correspondem a 11,7%.
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A ração para cães é utilizada como alimentação para quase
100% dos animais. Outro tipo de alimentação bastante utilizado é
a comida caseira apontada em 45,83% dos casos estudados (Figura
5). A utilização da ração como alimento principal para a maior parte
dos cães demonstra um bom acesso dos proprietários da área de
estudo a este produto. É importante salientar, que não foi objetivo da pesquisa, verificar o custo e qualidade deste produto. A alta
frequência do uso da comida caseira associada ao uso da ração
demonstra um perfil de criação ainda humanizado dos proprietários
com relação aos cães.
Figura 4. Tipo de alimentação utilizado pelos proprietários dos cães

Tipo de
Alimentação

Frequência

(%)

Total

Ração

52

54,17

96

Ração e Comida
Caseira

42

43,75

96

Comida Caseira

2

2,08

96

O peridomicílio é o ambiente mais frequentado pelos cães,
91,76%. O segundo local mais frequentado é o domicílio (47,92%).
Seguido pela casinha, canil e a rua com frequências de 22,92%,
13,54% e 10,41%, respectivamente (Figura 6). A alta percentagem
de cães que frequentam o ambiente domiciliar, ou seja, que tem
acesso ao interior da residência do seu dono, demonstra uma participação representativa destes animais no ambiente familiar mais
íntimo do homem, porém 52,08% dos cães não entram dentro de
casa. Essa característica deve ser influenciada pela condição so-

cioeconômica dos proprietários da área de estudo, tendo em vista
que a maioria dos cães são SRD com pouco perfil de criação intradomiciliar. Dentro do universo desse ambiente a maioria (78,13%)
dos cães fica solta por tempo integral. Apenas 13,54% permanecem
presos por cerca de 12h horas diárias, enquanto 8,33% são criados
totalmente presos.

Figura 5. Ambiente frequentado pelos cães domiciliados

somente de carrapatos (13,73%). O controle de insetos foi apontado
por somente 1,96% dos donos de cães. Assim como no ambiente,
a Deltametrina, também foi o composto químico mais utilizado pelos proprietários diretamente no animal com relatos de 23,53% dos
proprietários.
A maior parte dos proprietários de cães (15,69%) alegou usar
produto inseticida no animal semestralmente, 13,73% quando existe algum tipo de infestação, a mesma proporção informou aplicar
o produto raramente. Anual ou quinzenal são as aplicações de
produtos inseticidas em 23,52% dos casos. As aplicações mensais
representam 9,8% dos entrevistados, bimestrais 7,84%, semanais
3,92% e trimestrais 1,96%. Dos pesquisados, 9,8% não informou a
frequência de uso (Figura 7).
O uso indiscriminado destes produtos pelos proprietários, sem
uma orientação técnica e sem um direcionamento de controle estratégico, representa um grande risco para a saúde humana e animal, além de poder desencadear um processo de resistência em
ectoparasitos e em outros insetos vetores de importância médica
e veterinária.

Quanto ao uso de veneno para pragas urbanas no ambiente em
que o cão frequenta, 30,21% dos donos utilizaram algum tipo de
produto com essa finalidade, sendo a Deltametrina o composto químico mais utilizado pelos proprietários (79,31%). A maioria dos proprietários (51,72%) não informou o motivo para a aplicação destes
produtos no ambiente do cão. O motivo mais apontado foi o controle de pulgas e carrapatos (20,69%), seguido pelo controle somente
de carrapatos (17,24%) e insetos em geral (6,90%). O controle de
pulgas foi apontado como motivo exclusivo por somente 3,45% dos
donos de cães (Figura 7).
Figura 7. Frequência do uso de inseticida
pelos proprietários em seus animais

Figura 6. Motivo da utilização de inseticida
no ambiente em que o cão frequenta

Motivo

Frequência

(%)

Controle de Carrapatos

5

17,24

Controle de Pulgas

1

3,45

Controle de Pulgas e
Carrapatos

6

20,69

Insetos

2

6,90

Não informou

15

51,72

Total

29

100,00

A maior parte dos donos de cães (53,13%) utiliza produtos inseticidas no animal.
Com relação ao uso de inseticida pelos proprietários diretamente nos cães, a maioria não informou o motivo para essa utilização (35,29%). O motivo mais apontado foi o controle de pulgas
(29,41%), seguido pelo controle de pulgas e carrapatos (19,61%) e

Quanto à frequência dos banhos, 34,38% dos donos de cães
relatam que seus animais tomam banho semanalmente, 27,08%
quinzenalmente e 19,79% mensalmente. Banhos trimestrais acontecem em 7,29% dos casos e semestrais em 5,21%. Uma parcela
ainda menor dos cães (2,08%) toma banho de quatro em quatro
meses e 1,04% é a frequência de banhos anuais, raros ou de cães
que nunca tomaram banho. Dos pesquisados, 1,04% não informou
a frequência de banhos (Figura 8).O banho é fundamental para o
bem-estar animal e deve ser praticado pelos proprietários mediante
orientação de um médico veterinário. É importante salientar que a
periodicidade do banho, pode sofrer influências de situações específicas de cada animal, porém, em sua maioria, deve - se seguir uma
frequência média normal.
Quanto à origem do cão, a maior parte dos cães (38,54%) nasceu na própria propriedade, seguido de cães que vieram de outros
bairros (20,83%). Os cães de origem de rua representaram apenas
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9,38%, porém foram superiores aos cães de origem comercial
(5,21%) (Figura 9).

4. CONCLUSÕES
Os resultados mostraram um perfil variado de criação dos cães
na área de estudo e a adoção de medidas de manejo diferenciadas. A necessidade de padronização de medidas de manejo para
cães urbanos, assim como um maior acesso do médico veterinário
em programas de saúde da família, que priorizem a relação homem
cão em todos os seus aspectos, são de suma importância. Maiores
estudos devem ser realizados em diversas classes sociais devido à
carência na literatura deste tipo de abordagem.
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Figura 8. Frequência de banhos dados pelos proprietários dos cães

Figura 9. Origem do cão

Origem do Cão

Frequência

(%)

Própria propriedade

37

38,54

Outro bairro

20

20,83

Outra propriedade do
mesmo bairro

12

12,50

Outro município

12

12,50

Rua

9

9,38

Comercial

5

5,21

Não Informou

1

1,04

Total

96

100,00
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Com relação à assistência veterinária, mais de um terço dos
cães (36,49%) nunca tiveram assistência veterinária, sendo que
37,5% dos cães tem assistência veterinária periodicamente e
26,04% já tiveram assistência alguma vez. O motivo geral da assistência veterinária está demonstrado na Figura 10, com destaque
para a assistência preventiva.

AGRADECIMENTOS
Ao médico veterinário Varley Antônio Almeida Gomes (CRMV-CE nº2.567)
e à bióloga Kelly Sathler pela assistência com os trabalhos de campo. Aos
Agentes de Saúde do Departamento de Zoonoses/Secretaria Municipal de
Saúde/ Belo Horizonte/Regional Noroeste pelo apoio logístico.
Aos orgãos financiadores: FAPEMIG (Programa Primeiros Projetos P.
CVZ - APQ-04528-10) e Fiocruz/Programa de Apoio à Pesquisa - PAPES VI
(P. 407529/2012-8)

Figura 10. Tipo de assistência médico veterinária

Tipo de
Assistência

Frequência

(%)

Total

Preventiva

40

65,57

61

Urgência

26

42,62

61

Mudança de
Comportamento/
Sintomas

10

16,39

61

Cirurgias Estéticas

1

1,64

61

O estudo mostrou um perfil variado de criação de cães
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ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA
CÓLICA: DO HARAS AO HOSPITAL*
Emergency care in cases of equine colic: from the stud
farm to hospital
* Palestra apresentada durante o SIMCAV e publicada no Suplemento
Especial da Revista V&Z em Minas em abril/2015.
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RESUMO
Neste artigo são abordados os cuidados iniciais que se devem ter em relação
aos equinos que apresentam sinais clínicos de cólica. Embora a maioria dos
animais responda bem à terapia médica, esta é uma das maiores causas de
óbito em equinos, muitas vezes devido ao atraso no reconhecimento do problema ou para receber cuidados médico veterinários. O autor enfatiza a necessidade dos cuidados emergenciais no próprio haras e as medidas a serem tomados
ao encaminhar os animais para centros cirúrgicos.
Palavras-chave: equinos, cólicas, emergência, cuidados.

ABSTRACT
This article examines the initial care to be taken in relation to horses that show
clinical signs of colic. Although most animals respond well to medical therapy,
this is a major cause of death in horses, many times due to delayed recognition
of the problem or to receive veterinary medical care. The author claimed the
need for emergency care in the stud itself and the measures to be taken to send
the animals to surgical centers.
Key-words: equine, colic, emergency care
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1. INTRODUÇÃO
Cólica é uma das doenças mais prevalentes e desafiadoras enfrentados por médicos veterinários de equinos. O número anual de
casos de cólica varia muito entre diferentes regiões e pode chegar a
até 10 %. Este número pode variar muito entre as fazendas, indo de
0 a 30 casos/100 cavalos/ano. Na sua maioria, cólicas (80%-85%)
respondem a terapia médica ou resolvem espontaneamente sem
que um diagnóstico específico seja identificado.
O prognóstico de cavalos com cólica que não tem sinais específicos e que resolve com o mínimo de assistência médica é excelente. Em cavalos que tiveram cólica no passado, 10% a 15%
irão experimentar episódios futuros de dor abdominal. Obstruções
ou estrangulamento intestinais que requerem intervenção cirúrgica
representam aproximadamente 2% a 4% dos casos de cólica. Fatalidade devido à cólica é uma das maiores causas de óbito, perdendo
somente para os casos de velhice e das lesões músculo esqueléticas. Prognosticar a sobrevivência em cavalos com cólica é um desafio. Isso se deve ao número de doenças e processos fisiopatológicos
que podem causar sintomas similares.
Embora o tratamento de cavalos com cólica tenha melhorado
dramaticamente ao longo dos anos, a letalidade ainda é elevada,
e muitas vezes são devido ao atraso no reconhecimento do problema e ao tempo de atraso inerente a receber cuidados veterinários.
O tratamento médico intensivo e a cirurgia necessária em certos
casos tem custo alto, não somente monetário, mas também emocional, e pode ser muito desgastante para o proprietário. Portanto,
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proporcionar um prognóstico preciso e rápido, na medida do possível, é fundamental. Pontos importantes a serem discutidos serão
a comunicação inicial, a avaliação clínica, avaliação suplementar
preliminar, e o encami-nhamento para o centro cirúrgico.
Comunicação inicial
A comunicação inicial em que um caso de emergência deve obter informações críticas ao entendimento do quadro clínico como
um todo é curta e, idealmente, deveria acumular informações suficientes para responder as seguintes perguntas:
1- Isso precisa de uma atenção imediata?
2- Isso pode esperar algum tempo, mas requer uma visita o
mais rápido possível?
Responder essas perguntas e muitas vezes difícil, e o médico
veterinário tem que atender desse incidente com urgência. Talvez
uma das funções iniciais mais importantes do clínico seja a de compreender o evento como um todo, e de assegurar que todos envolvidos
estejam seguros. Por exemplo, só um indivíduo, que seja experiente no
manejo de um cavalo com dor severa é suficiente, e limita expor outras
pessoas a riscos desnecessários. Caminhar com o animal pode ajudar,
mas tenha certeza de que este esteja em ambiente que seja amplo,
fechado, e que preferencialmente tenha solo macio.
2. AVALIAÇÃO CLÍNICA
Historia
Tempo é tudo. A duração e severidade dos sintomas é informação de extrema importância, e que é refletida nos sinais clínicos e

Dor intensa / violenta				
Fluido abdominal				
Com cor amarelada				
Aumento da proteína total (2-3g/dl)		
Lactado com aumento moderado (2-3mmol/L)
Processo inflamatório agudo 		

Dor intensa.
Começa o extravasamento de hemácias
Fluido com cor alaranjada
Proteína ainda mais elevada (3-5g/dl)		
Lactato elevado (3-6mmol/L)
Inicio de morte celular

Dor moderada/ depressão			
Aumenta celularidade do fluido			
Cor sero-sanguinolenta			
Proteína total elevada 			
Lactato elevado (6 – 15mmol/L)
Necrose intestinal avançada

Depressão
Processo inflamatório severo/generalizado
Choque endotoxêmico/ hipovolêmico
Colapso cardiovascular / óbito
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na natureza da dor. Para a ilustração desse fato, veja abaixo um
cronograma da progressão dos sintomas em um distúrbio intestinal
de natureza severa, relativo ao grau de dor e a alterações na analise
do fluido abdominal.
Casos de desconforto abdominal agudo com natureza grave são
mais comumente associados às obstruções causadas por estrangulamento, torções, e distensões intestinais ou gástricas severas. Em
casos onde a fase de dor aguda não foi observada, evidência física
de sinais de cólica severos pode ser notada, como por exemplo, escoriações em pontos proeminentes da cabeça (fig.1), e tuberosidade
coxal. Uma vez que o intestino se torne desvitalizado, os sinais de
dor aguda irão diminuir, fazendo ficar mais difícil a identificação do
caso cirúrgico.

Figura 1. Escoriações na região da cabeça
em equino com cólica severa

Dor moderada e intermitente é mais comum em casos de deslocamento intestinal, obstruções mecânicas sem estrangulamento
e compactações intestinais que causam somente a interrupção parcial do fluxo normal de gás. Dores de caráter crônico e leve são
observadas em casos de deslocamento intestinal sem interrupção
de fluxo gasoso, compactações de natureza amena, doenças inflamatórias intestinais moderadas, ulceras gástricas superficiais e em
pequena quantidade. Outros exemplos de perguntas importantes
durante a obtenção da historia, e que podem refletir os status clinico do animal estão listadas na tabela 1:

Historia

Associação
Diagnostica

Sintomas severos e agudos,
pouca ou nenhuma resposta a
sedativos.

Estrangulamento intestinal

Sintomas moderados e prolongados

Deslocamentos/obstruções sem
estrangulamento

Episódios recorrentes de cólica

Compactação por areia, Enterólitos, compactações, cólicas
gasosas, compactação de ceco.

Acesso limitado ou ausente a
agua / passagem limitada de
urina ou ausente.

Compactação de colón maior

Diarreia observada inicialmente
e seguida de cólica progressiva

Compactação de colón menor

Diarreia persistente

Colite

Dor variada seguida por sintomas de choque (suor excessivo,
tremores musculares, relutância
em se mover

Ruptura gastrointestinal

Cólica leve ou moderada seguida
de dor severa

Deslocamento de colón maior
seguido de torção

Aumento na alimentação de
concentrados

Enterite proximal ou deslocamento/torção do cólon maior devido à
produção de gás.

Alfafa como fonte de forragem

Enterólitos

Perda gradual de peso e diarreia intermitente / alimentação
fornecida no chão ou acesso a
solo arenoso

Compactação por areia

Administração recente de antihelminticos em cavalo jovem

Compactação por áscaris.

Uso crônico de medicamento
anti-inflamatório não esteroidal

Colite dorsal direita / ulcera
gástrica

Historia de cirurgia de cólica

Recorrência do problema original
/ adesões

Aerofagia

Encarceramento no forâmen
epiplóico

Avaliação Clínica
Frequência cardíaca, respiratória, temperatura retal, auscultação abdominal, passagem de tubo naso-gástrico e palpação retal,
na medida do possível, devem fazer parte de toda avaliação clinica em casos de abdômen agudo. A alteração de cada um desses
parâmetros, isolados ou em combinação, tem caráter diagnostico
importante e muitas vezes já trazem informação suficiente para
que o veterinário possa decidir sobre a necessidade cirúrgica. Por
exemplo, um cavalo com temperatura normal, frequência cardíaca
e respiratória elevadas, ausência de borborigmos, distensão do intestino delgado, dor intensa, e presença de refluxo gástrico possui 6 de 7 sinais clínicos alterados, e apresenta um quadro clinico
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que sugere correção cirúrgica. Dor intensa, inexorável, e que não
responde, ou responde por períodos de tempo curto, à injeção de
analgésicos e sedativos, é por si só, sugestivo de um caso cirúrgico.
Temperatura elevada, que seja confirmada como sendo febre, pode
influenciar significantemente a decisão cirúrgica, e na maioria das
vezes, é uma contraindicação. Hipotermia pode estar relacionada a
um estado de choque cardiovascular avançado, e potencialmente,
também representa uma contraindicação para indução anestésica.
Avaliação Suplementar
Apesar de muitas vezes não críticos para a avaliação inicial do
cavalo ainda no Haras, exames suplementares como a abdominocentese com avaliação do fluido abdominal, e a avaliação ultrassonográfica irão fortalecer a decisão cirúrgica, auxiliar no prognostico
e no exame diferencial, e em ultima análise, ajudar a identificar o
animal que precisa ser sacrificado na fazenda, em casos onde cirurgia é uma opção que o proprietário não deseja explorar.
Encaminhamento para o centro cirúrgico
Necessidade de atendimento cirúrgico não é o único fator a ser
considerado na decisão de enviar o cavalo para um hospital veterinário. Em casos onde o tratamento médico e a observação atenta
são os próximos passos lógicos a se tomar, as condições de tratamento no haras irão, em ultima análise, ditar se o paciente deve ou
não deve ser encaminhado para um centro de terapia intensiva que
tenha capacidade cirúrgica.
Outros fatores a serem considerados incluem o valor do cavalo,
seja ele econômico ou emocional, a disponibilidade de transporte, a
distância entre a fazenda e o centro cirúrgico e o interesse do proprietário em continuar o tratamento, dependendo do prognóstico do paciente.
Uma vez que é decidido enviar o paciente para um centro cirúrgico, cuidados devem ser tomados para que este chegue ao seu
destino da melhor maneira possível, e isso inclui certas precauções

importantes, como por exemplo, bandagens de suporte nas canelas,
cateter temporário protegido com bandagem, cabresto forte e de
uso fácil, retirada de refluxo pela sonda nasogástrica imediatamente antes do transporte, e se a viagem é de mais de uma hora, deixe
a sonda nasogástrica in situ, fixando a mesma no cabresto e o uso
de sedação apropriada. Muitas vezes, é necessário que o motorista
seja experiente e que tenha acesso a pelo menos mais uma dose
de sedativos. Se você não é o veterinário que ira atender o paciente no hospital, comunique seus achados ao grupo de atendimento
emergencial por telefone com antecedência, e tenha todos os seus
tratamentos registrados, algo muito importante na transferência de
pacientes. Existem casos onde o médico veterinário pode escolher
acompanhar o cavalo durante o transporte, certificando que este
chegara ao hospital sem problemas. Uma vez no hospital, reconhecer o risco que o paciente proporciona para a equipe do atendimento de emergência é de grande importância. Por exemplo, existem
casos onde o cavalo deve ser anestesiado mesmo antes que poder
ser removido do veículo de transporte.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O comando e a organização do trabalho de equipe é que irão
garantir a eficácia e agilidade no tratamento do paciente. O cirurgião, nesse âmbito, precisa exercer não só a função de médico veterinário, mas também deve orientar sua equipe para que tudo se
processe de maneira eficiente e segura.
•••
AUTOR:
1- Fausto Bellezzo: Departamento de Clínica, Universidade Estadual
de Ohio. fausto.bellezzo@colostate.edu

O tratamento de cavalos com cólica melhorou, mas a letalidade ainda é elevada
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ANEMIA INFECCIOSA FELINA:
UMA DOENÇA EMERGENTE
Feline infectious anemia: an emerging disease

AUTORES
Nivaldo da Silva1, Messias Francisco Lobo Junior2

RESUMO
Neste artigo são abordados aspectos relevantes quanto à epidemiologia, diagnóstico e controle da Anemia Infecciosa Felina causada por Mycoplasma haemofelis, importante doença que afeta de forma emergente os felinos em nosso
meio. Ressalta o risco zoonótico desta doença.
Palavras-chave: anemia Infecciosa Felina, epidemiologia, diagnóstico, controle,
zoonose.

ABSTRACT
This article examines important aspects regarding the epidemiology, diagnosis
and control of Feline Infectious Anemia caused by Mycoplasma haemofelis important disease affecting emerging form the cats in our midst. Emphasize the
zoonotic risk of the disease as an emerging zoonosis.
Key-words: feline Infectious Anemia, epidemiology, diagnosis, control, zoonosis.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo expectativa da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), nos próximos sete
anos, a população de gatos se igualará a de cães. Haverá um gato
para cada cão. Atualmente, são 21 milhões de gatos no Brasil e 37
milhões de cães, segundo divulgados nos jornais recentemente. Em
outros países como nos Estados Unidos e na Europa, há mais gatos
do que cães nas residências.
Ter um felino como bicho de estimação cresce de forma significativa no país, de forma que muitos médicos veterinários estão se
especializando em Medicina Veterinária Felina. O número de clínicas veterinárias dedicadas ao atendimento dessa espécie animal
tem aumentado nos últimos anos.
Apesar deste maior interesse na Medicina Veterinária Felina
existem poucas publicações nacionais sobre temas relacionados à
sanidade, especialmente sobre doenças infecciosas nesta espécie.
Entre as doenças que não são tão conhecidas, apesar de serem bem
divulgadas na literatura internacional, podemos destacar a Anemia
Infecciosa Felina (AIF).
Anemia Infecciosa Felina é uma infecção causada pelo Mycoplasma haemofelis (e, menos frequentemente, por Mycoplasma
haemominutum), um hemoparasita que se adere à superfície de células vermelhas do sangue felino, desencadeando uma resposta autoimune que resulta na redução do número de glóbulos vermelhos
circulantes saudáveis.Gatos infectados desenvolvem sinais agudos
e crônicos de anemia que variam de leve a muito grave; outros podem ser assintomáticos. Estes sinais muitas vezes são inespecíficos, o que reflete a existência da infecção e não a causa da anemia.
2. ETIOLOGIA
Mycoplasma haemofelis era anteriormente conhecido como
Haemobartonella and Eperythrozoon . Estes parasitos atualmente
estão relacionados ao grupo de bactérias pertencentes à ordem
Mycoplasmatales, portanto, são Mycoplasmas. Os hemoplasmas
como são chamados podem infectar uma ampla variedade de vertebrados. Existem vários relatos de infecções em seres humanos.
Os micoplasmas por não possuírem parede celular são pleiomorfos apresentando-se sob formas diferentes, tais como: filamentos,
cocos ou estruturas em forma de anel, São encontrados individualmente ou em cadeias dentro dos eritrócitos e são Gram-negativos.
Os hemoplasmas são parasitos estritos, não sobrevivendo fora de
seus hospedeiros. Tem capacidade para aderir à superfície dos glóbulos vermelhos, e em determinadas condições, penetram dentro
da célula hospedeira.
Vários hemoplasmas são micro-organismos de importância
para a Medicina Veterinária. Novas espécies têm sido descritos e
recebem a denominação de “Candidatus”, como é o caso do Mycoplasma haemominutum. Estes organismos variam na sua capacidade em causar quadros de anemia hemolítica.
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3. EPIDEMIOLOGIA
Distribuição
Esta doença descrita em vários países. No Brasil está distribuída em diversos estados ( RS-PR-SP-RJ-MG) e a prevalência varia
de 3,5% a 20% de gatos anêmicos. Acredita-se que esta prevalência pode ser ainda maior, especialmente por faltar um diagnóstico
laboratorial de maior precisão, uma vez que os esfregaços sanguíneos não detectam baixos níveis de parasitemia.
A anemia infecciosa felina pode ocorrer em gatos de qualquer
idade, sendo mais frequente em gatos jovens (50% em gatos entre
1 e 3 anos). Vale salientar que animais adultos e do sexo masculino
por viverem soltos e nas ruas, aqueles não vacinados, bem como
gatos FeLV-positivos são frequentemente afetados pela AIF.
Um aspecto epidemiológico importante é que gatos mantidos
exclusivamente dentro de casa são muito menos propensos a desenvolver a doença do que gatos errantes. Por outro lado a esterilização e a castração também reduzem as chances de contaminação
por brigas entre animais, dentro de um mesmo território.
Alguns autores salientam que a primavera e verão são considerados como as estações de maior risco para esta doença, porém
todos consideram que ela pode ocorrer durante todo o ano.
Transmissão
Hemoplasmas podem ser transmitidos por transferência de
sangue contaminado (transfusão de sangue ou uso de agulhas
contaminadas, instrumentos cirúrgicos) ou através de vetores artrópodes, como piolhos, moscas, carrapatos e mosquitos. As pulgas
das espécies Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis e Pulex
irritans parecem ser os principais vetores.
A infecção também é transmitida diretamente através de mordidas, mais comumente durante disputas territoriais entre gatos
infectados e não infectados. Estudos relatam a presença de DNA
de M. haemofelis na saliva, na gengiva, e em locais de abrigo de gatos
infectados. A transmissão vertical (via transplacentária) de mãe para
filho tem sido relatada em gatos, assim como em outras espécies ( suínos e camelídeos). O leite pode ser outra fonte de infecção.
4. PATOGENIA
A patogenia é determinada pela propriedade do micro-organismo de penetrar ou erodir o eritrócito no seu ponto de adesão,
podendo a anemia ocorrer por ação direta do parasita. A hemólise
causada pelas infecções por hemoplasmas é tipicamente extravascular e resulta em uma anemia regenerativa. Aglutinação de eritrócitos pode estar presente.
O período de incubação varia de 2-30 dias (normalmente são
10 dias) até o aparecimento dos sinais clínicos, como anemia. Alguns gatos desenvolvem alterações cíclicas do volume globular
que coincidem com o aparecimento de um grande número de organismos nos esfregaços sanguíneos. Ciclos de parasitemia (níveis
detectáveis de parasitas no sangue) podem ter a duração de um a
dois dias com uma média de seis dias entre os episódios. O número

de micoplasmas presentes na corrente sanguínea pode variar significativamente em diferentes períodos.
Em gatos não tratados, esta fase aguda dura de três a quatro
semanas, após o que alguns gatos podem permanecer cronicamente
infectados, apesar de apresentarem valores de hematócrito normais ou
quase normais. A recrudescência da anemia ocorre quando gatos com
infecções crônicas são submetidos a doenças debilitantes, stress, ou
tratamento com drogas imunossupressoras (corticoides).
5. COMO A ANEMIA INFECCIOSA AFETA OS FELINOS
A severidade dos sinais clínicos correlaciona-se com a rapidez
do inicio da anemia. Os animais infectados desenvolvem uma diminuição progressiva e geralmente cíclica do número de glóbulos vermelhos circulantes. Os achados clínicos incluem: fraqueza, palidez
das mucosas, taquipnéia, taquicardia, e, ocasionalmente, colapso
(morte súbita). Nos casos agudos os gatos doentes apresentam febre (muitas vezes flutuante), e na fase final da doença os animais
entram em hipotermia. Outras alterações detectáveis ao exame
físico podem incluir sopros cardíacos, esplenomegalia e icterícia.
Em casos crônicos ou de desenvolvimento lento, a temperatura é
normal ou abaixo da temperatura normal do corpo, seguida de fraqueza, depressão e perda de peso ou de emaciação.
Em geral, as infecções assintomáticas tendem a ocorrer em
animais adultos, e as anemias agudas estão associadas à imunossupressão, doenças concomitantes (como a Leucemia Felina ou a
Imunodeficiência Felina), ou à co-infecção com outras espécies de
hemoplasmas. A principal exceção é para as infecções causadas
pelo M. haemofelis que provocam uma anemia hemolítica aguda.
6. DIAGNÓSTICO
Qualquer gato anêmico, especialmente com uma anemia que
mostra evidências de regeneração (polychromasia e / ou reticulo-

citose), pode ser suspeito de estar com Anemia Infecciosa Felina.
Alterações laboratoriais esperados incluem uma anemia de moderada a regenerativa, marcada pelo aumento do número de hemácias
nucleadas, polychromasia, anisocitose, corpos de Howell-Jolly, e
um aumento da contagem de reticulócitos.
Historicamente, o diagnóstico de rotina é feito por microscopia em campo claro, com base na detecção de micro-organismos
no sangue em esfregaços de sangue periférico. Pela coloração de
Wright, os micoplasmas aparecem como pequenos corpúsculos
(0,5-3 um), basófilos, cocóides, filamentosos ou estruturas em forma de
anel, presentes dentro dos eritrócitos ( individualmente ou em cadeias)
ou, às vezes visto livre no fundo do esfregaço. O M haemofelis é visível
em <50% do tempo em gatos com infecção aguda.
A detecção dos hemoplasmas por visualização em esfregaços
pode apresentar resultados variáveis. Nas infecções crônicas, onde
a parasitemia pode ser cíclica, os micro-organismos podem desaparecer da circulação em pouco tempo. Além disso, eles podem
dissociar-se dos eritrócitos e morrem depois de um período de tempo variável em contato com o anticoagulante (EDTA), dificultando
a sua detecção em amostras de sangue coletadas há mais tempo.
A utilização da técnica da Reação em cadeia da Polimerase
(PCR) (enviar em sangue total em EDTA) apresenta-se mais sensível
e específica do que a avaliação dos esfregaços de sangue. Detecção de M haemofelis pela PCR permite a diferenciação com outras
espécies de hemoplasmas, entre elas o M Candidatus haemominutum, que não está tão, evidentemente, associado aos quadros de
Anemia Infecciosa Felina.
7. TRATAMENTO / CONTROLE DA ANEMIA INFECCIOSA FELINA
Tratamento
Sem tratamento, um terço dos gatos com doença aguda pode
morrer. A terapia para gatos com anemia infecciosa é para tratar
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os sinais clínicos e restaurar o volume de glóbulos vermelhos. Nos
casos mais graves, os gatos afetados podem precisar de hospitalização, para a reposição de líquidos (hidratação intravenosa), transfusão de sangue e suporte nutricional.
Doxiciclina / tetraciclinas são as drogas de escolha para o tratamento. Estas drogas devem ser administradas por um período
mínimo de 21 dias por via oral. A doxiciclina (5-10 mg/kpv) tende
a ser melhor tolerada em gatos, embora possa contribuir para a
inflamação esofágica e estenoses nesta espécie.
Outra opção é o uso de Fluoroquinolonas (5-10 mg/kpv) que,
apesar de sua eficiência, é contra indicada em gatos pois podem
causar cegueira se aplicada em doses elevadas.
A antibioticoterapia em casos de anemia felina não resulta em
“cura” da infecção, mas haverá redução do número de hemácias infectadas, de forma que o gato não mais apresentará os sinais clínicos.
Uma vez que os micoplasmas podem levar a uma reação autoimune ( aquela que determina a hemólise e o quadro anêmico) é
recomendado o uso de corticoides por alguns dias. Dexametasona
ou prednisolona estão entre as drogas que o médico veterinário
pode considerar nestes casos. No caso de doenças concomitantes
que podem ser exacerbadas pela administração de esteroides, elas
devem ser tratadas antes da aplicação dos esteroides.
Em muitos casos de Anemia Infecciosa Felina é recomendada a
transfusão de sanguínea.
A maioria dos casos o prognóstico para esta doença vai de bom
a excelente, desde que os gatos recebam bons cuidados de suporte
e tratamento antibiótico apropriado. Gatos que têm doenças imunossupressoras, como a Leucemia Felina ou infecção com o vírus da
Imunodeficiência Felina, têm um prognóstico mais reservado e são
mais propensos às recidivas.
Uma vez infectado (clínica ou subclínica), os gatos se tornam
“portadores” para toda a vida; a infecção pode tornar-se sintomática
durante períodos de estresses ou por efeitos de imunossupressão.
Gatos com infecção crônica, mas sem sinais clínicos não necessitam de tratamento, já que nenhum tratamento é capaz de eliminar completamente o estado de portador. O mesmo se aplica ao
tratamento de animais sadios e que são positivos por PCR, como
atualmente tem sido recomendado.
Controle
Fato importante é que animais tratados ainda podem permanecer infectados apesar da terapia com antimicrobianos. A parasitemia pode ressurgir se o animal está estressado ou imunocomprometido. Uma vez que a infecção inicial é controlada, quer naturalmente
ou após tratamento com antibiótico, o animal desenvolve imunidade contra as repetidas reinfecções pelo M haemofelis, entretanto,
não se pode determinar por quanto tempo essa imunidade irá durar
ou se ela se aplica a infecções por outros hemoplasmas.
Gatos mantidos exclusivamente dentro de casa são muito menos propensos a desenvolver quadros clínicos desta doença, porque
eles não estão expostos a brigas com outros animais, possivelmen-
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te infectados. Controle de ectoparasitos, como as pulgas e carrapatos, é especialmente importante se os gatos estão autorizados a
ir ao ar livre ou se os gatos “indoor” estão em contato com outros
animais de estimação com acesso ao exterior (cães e outros gatos).
A esterilização e/ou castração são recomendas por reduzir as
possibilidades de contaminações por diminuir as chances de brigas
com outros gatos, caso a animal tenha acesso a outros ambientes.
7. RISCO ZOONÓTICO
Hemoplasmas infecções são geralmente espécies específicas,
no entanto, tem havido relatos raros de infecções por hemoplasmas em pessoas imunodeprimidas, em que foram utilizados métodos moleculares para confirmação do diagnóstico. Existe um relato
de um paciente humano HIV-positivo co-infectado com Bartonella
henselae e um hemoplasma geneticamente semelhante ao M haemofelis, em outros paíse, inclusive no Brasil. Este indivíduo possuía cinco gatos e tinha vários arranhões e feridas por mordeduras.
Todos os cinco gatos foram PCR positivo para Bartonella spp e dois
foram positivos para M haemofelis, sugerindo a possibilidade de
transmissão zoonótica.
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Minas?
Você sabia que o CRMV-MG dispõe de
sete canais de comunicação para manter
você atualizado? São eles: Revista V&Z, Boletins de Pessoa Física e Jurídica, Newsletter, Facebook, Twitter e Site.
Você sabia que o CRMV-MG emprega
cerca de 50 pessoas, entre funcionários
e estagiários? Eles atuam nas áreas de
Recursos Humanos, Procuradoria Jurídica, Comunicação, Fiscalização, Administração, Registro de Pessoas, Tecnologia
da Informação, entre outros.

7
8
9
10

Você sabia que a inscrição no Conselho é
obrigatória para que pessoas inabilitadas
não exerçam a Medicina Veterinária e a
Zootecnia?
Você sabia que cursos e eventos de interesse da Medicina Veterinária e da Zootecnia acontecem em vários municípios
mineiros com o apoio do CRMV-MG?
Através de seu programa de Educação
Continuada o CRMV-MG patrocina eventos técnicos e publicações científicas,
por meio de aportes financeiros.
Você sabia que o Conselho dispõe de Comissões que abrangem assuntos estratégicos para tomada de decisões?
Você sabia que suas opiniões e sugestões
são de interesse do CRMV-MG? Por isso,
ele dispõe da Ouvidoria, uma ferramenta
para aproximar o Conselho de você!

Você sabia que a anuidade paga pelos profissionais e empresas inscritos não é estabelecida pelo CRMV-MG? Por tratar-se de
um tributo federal, o valor é determinado
pelo CFMV com base na Lei 12.514.
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MOVIMENTAçÃO de pessoas Físicas
Movimentação de Pessoas Físicas
Período de 2 de abril a 22 de maio de 2015.
Inscrições Primárias
Médicos(as)-Veterinários(as)
15557
Camila Barbosa Santos
15558
Ana Miriam Vieira
15559
Samuel de Assis Prado
15560	Thaciana Arabela Ribeiro
15561	Thamyres Fernandes de Oliveira
15562
Laura Carneiro Vasques
15563
Yasmin Gabriel Mello
15564
Diele Barbosa Araújo
15565	Isabela Maria Alves de Ávila
15570
Alice Franco Rezende
15572
Bernardo de Carvalho Azevedo
15573	Renato Tulio Guimaraes Silva
15574
Leonardo de Carvalho Chamahum
15577	Thais Carvalho Acconcia
15578
Elaine Maria Seles Dorneles
15579	Gustavo Borges de Melo
15582
Luiza Duarte Ventura Melo
15585
Douglas Rocha Lemes
15586
Lisandra Arnhold
15587
Lucas de Oliveira Carneiro Loureiro
15590	Rodrigo Felix Lana
15592
Elói Vitor Tame de Carvalho
15594	Ricardo Felix Lana
15598
Carlos Augusto Silva e Castro
15600
Danilo Dos Reis Gonzaga
15603
Bruna Jardim Magalhaes
15604
Elias Bernardes Arruda
15605
Filipe Ramos Pereira
15606
Diego de Miranda Gomes
15608
Ana Paula Silva Oliveira
15609
Weruska Lourenco de Toledo Terra
15610
Bruna Custodio Ferreira
15611
Flavia Daniela Torres de Ávila
15613
Joana Nicoli
15614
Enilson Rodrigo Severino
15615
Clarisse Barbosa da Silva
15616
Ítalo Ferreira de Carvalho
15618
Alice Barbosa da Silva
15619	Thiago Ferreira Vilela
15621
Mateus Jose Tavares Oliveira
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15622
Daniel Natal Botelho Junior
15623	Tatiane Aparecida Marques Porto
15624
Ana Carolina Rosa de Castro
15626
Marcella Borges Hueb Dib
15627	Rogerio de Menezes Custodio
15631
Andrea Aparecida Pereira
15633
Elisama Drielly Leal Pereira
15636
Leandro Silva de Araújo
15638
Debora Cristina Giorgini Sepúlveda
15639
Aline Marques de Siqueira
15640
Felipe Jose de Barros Valente
15643
Edmilson Rafael Bernardes
15645
Danielle Ávila Silva
Zootecnista(s) CRMV-MG n°:
2055/Z	Roberto Junior Teixeira Nascimento
2056/Z
Arley Alves de Siqueira
2057/Z
Bruna Penedo Costa Carvalho
2058/Z	Guilherme Cazzeri Innocêncio
Figueiredo
2059/Z
Denise Ribeiro de Freitas
2060/Z
Barbara Cardoso da Mata e Silva
2061/Z
Aline Dayane Lopes Miranda
2062/Z
Fernando de Souza Aguiar
2063/Z	Regiane de Souza Silva
2064/Z
Diego Ladeira da Silva
2065/Z
Emiliana Ferreira Motta
2066/Z
Pedro Vilela Araújo
Inscrições Secundárias
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
15588/S Carlos Giovani de Oliveira Nascimento
15589/S Marceu Braga Borges
15599/S	Rafael Abbiate Resende
15612/S Mayara Cristini Ferreira de Aguiar
15628/S Marcela de Lima Serafim
15629/S Pedro Ernesto Daldegan Freitas
15630/S Epitácio Pascoalino Lopes
15641/S Helen de Souza Braz
15642/S Marcos Machado Ferreira
15644/S Mariana Cristina Hoeppner Rondelli
Reinscrições
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
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160
1413
4620/S
5469/S
10948

Jose Oswaldo Costa
Sinfrônio Mendes Ferreira Neto
Jose Maria Ferreira Junior
Neisa Teixeira Lourenco
Mariana Amata Mudado Lopes

Zootecnista(s) CRMV-MG n°:
1907/Z

Lucas Gomes de Almeida

Inscrições Provisórias:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
15556
Carlos Mattos Teixeira Soares
15566
Lucas de Almeida Silva
15567
Fabricio Dos Anjos Lourenco
15568
Vinicius Prado Peixoto
15569	Isabela Carvalho de Freitas
15571
Jefferson Francisco da Silva
15575
Patrícia Cunha Santos
15576
Marcelo Soares Rios
15580
Larissa Clara da Silva
15581	Rodolpho Batalhone Tormin
15583
Wesley Monteiro Rodrigues Torres
15584
Julia Mara Santiago Viana
15591
Bruno Mancini Cardoso
15593
Jessica Goncalves de Oliveira
15595
Marco Antônio Silva
15597	Isabella de Paula Valeriano
15602
Kécia de Souza Alves
15607
Naiara Silva Soares
15617
Daniel Oliveira Torres
15620
Lucas Carneiro Martins
15625
Paulo Sergio de Oliveira Marques
15632
Patrícia Henriques
15634
Jose Carlos Alves de Paula
Transferências Recebidas
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
6482
Savio Godoi Costa
12745
Sthefânia de Almeida Siqueira Ramos
15555
Ana Cristina Passos de Paiva Bello
15596	Tarcísio Macedo Silva
15601
Adriana Vieira Klein

15635
Leonardo Varon Gaze
15637	Rafael Ferreira de Araújo

1309
1328
2099/S

Davi Quintino Borges
Jose Geraldo de Almeida Souza
Luiz Norberto Borges Guimaraes

Zootecnistas CRMV-MG n°:
1633/Z

Cristina Maria Lima Sa Fortes

Transferências Concedidas:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
5690
Kelly Alves Bicalho Carvalho
5707
Péricles Torres Olympio
6563
Cristiane Mai
8014
Sandra Renata Sampaio Salaberry
8671
Luciana de Macedo Mello
9173
Ulisses de Pádua Pereira
9324	Thiago Fernandes Amaral
9738
Elisa Bourguignon Dias da Silva
10023
Jaqueline Rodrigues Bahia
10735
Jeanina Rosa Dangelo Leite
10769
Denis Ribeiro Ferreira
11132	Ingrid de Oliveira Campos
11565
Mariana Yukari Hayasaki Porsani
12267
Carolina Cristina Colao Barcellos
12284
Valeria Silva de Podesta
12776	Gabriel Artur Marciano do Nascimento
13629
Mayara Coutinho Carlos de Souza
14706
Savio Alves de Queiroz
14852	Tatiana de Carvalho Castro
14994
Cláudia Barbara Kiefer
Zootecnista(s) CRMV-MG n°:
1071/Z
Jorge Elie Bedran
1567/Z	Rogerio Silva de Lima
Transferências Concedidas com Débito:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
10921

Fabio Porreca Felício

Isentos:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
785
1217

Fernando Eustáquio Peixoto
de Magalhaes
Carlos Antônio Carvalho

Falecimentos:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
2289	Terezinha Maria Barbosa de Almeida
10103
Ana Paula Saraiva Colares
10296/S Carlos Augusto Bertelli Xavier
11070
Moema Costa Carvalho
Suspensão por Aposentadoria:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
723
1125
3181

Mariano Jose Martins Lopes
Nelson Fonseca Pereira
Maria Salete Matheus Vilamanha
Rodrigues

Cancelamentos:
Inscrições Primárias
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
1259
Antonílio Martins Ferraz
1366
Ciro Bueno Procópio
2195
Paulo Cesar Caldeira Lott
2367
Fernando Dutra de Moura Lima
2403
Jeronimo Luiz Cardoso
2494
Héber Vieira Rosa
3493
Antônio Augusto Andrade Junqueira
3863
Marcelino Resende Paulinelli
4476
Ana Katyucha Viana Gomide
5731
Eduardo Teixeira de Oliveira
7456
Paulo Emilio Franco Prado
7571
Aline Delorenzo Barbosa Silva
7942
Marlos Almeida Carvalho
7952
Marcelo Finotti de Almeida Nishikawa
7996	Guilherme Lopes Batista
8027
Camila Paiva e Silva
8391
Flavio Costa Bonfante
8514
Camilla Azevedo Netto Goretti
8777
Juliana Debian Fernandes
9090
Ana Carolina Neves Lopes
9238
Marcelo Zordan Lucas
9318
Waleska Martins Trigueiro

9661
Daniele Robini Santos Paolinelli
9726
Adriano Groppo Felippe
9742	Tatiane Cristina Fernandes Tavares
9837
Fernanda Maura Rodrigues Pavan
9863
Alfrani Rodolfo Vitorino
10033
Diogo Mello Vianna Goulart
10209
Ariani Zanolli
10863
Bruno Vicentini
10916
Patrícia Daniele Araújo Ribeiro
12051	Rene Wakil Neto
12433	Raquel Peres de Oliveira
12477
Natalia Batista Fabre
13046
Zaira Alves Fonseca da Silva
13325
Debora Batista Gusmão
13562
Eveline Caetano de Andrade
13781
Barbara Maia Vasconcelos
14107	Gabriel Cameoka Ramos
15080
Luís Henrique Ferreira
Cancelamentos Inscrições Secundárias
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
7756/S Eduardo Kenji Nunes Arashiro
7824/S Clovis Juk Fazzano
8439/S Paulo Henrique de Campos
11465/S Paula Camiansky da Rocha
11534/S Haroldo Ryoiti Furuya
14740/S Cláudia Elisa Buckup Sulzbeck
14861/S	Guilherme Cain de Oliveira
Cancelamentos Inscrições Primárias
Zootecnista(s) CRMV-MG n°:
163/Z
Djalma Bessa Ferreira
1461/Z	Rogerio Carlo Venuto Lopes
1837/Z
Veridiana Aparecida Limão Barbero
1920/Z
Polyana Rocha Pereira
1948/Z	Thales de Siqueira Ribeiro
Profissionais no Exterior
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:
9094
10937
11665

Daniela de Souza Rajão
Leonardo Pereira Mesquita
Madeline Rezende Mazon

Revista VeZ em Minas • Nº 125 • Abr./Maio/Jun. 2015 • Ano XXIV

| 55

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, o facebook e um portal.
Para seguir-nos no microblog e no facebook acesse o endereço www.crmvmg.org.br e clique
nos ícones correspondentes.
A newsletter é enviada quinzenalmente para o
seu e-mail cadastrado no sistema do CRMV-MG.
Não deixe de visitar nosso portal. Ele contém informações úteis para o seu desenvolvimento profissional.

