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Caros Colegas,

Registros históricos sobre a atuação do médico veterinário exis-
tem “desde que o mundo é mundo”. Os mais antigos datam do ano 
4.000 a.C. no Papiro de Kahoun. Na Babilônia, há referências ao pa-
gamento dos “médicos de animais” em vários documentos, como os 
códigos Eshn Unna, 1900 a.C., e de Hamurabi, 1800 a.C. Na Grécia 
Antiga, a arte de cuidar da saúde dos bichos  data do século Vi a.C.

Foi grande a evolução desde aquela época. O médico veteri-
nário passou a ser reconhecido e, principalmente valorizado, não 
só como o de “médico dos animais”, mas como um dos principais 
responsáveis pela quantidade e qualidade dos produtos agropecuá-
rios, que hoje representam 40% do PiB do planeta. 

No Brasil caminhamos para a maior visibilidade e valorização 
da profissão. Quando comparada a outras, ela é relativamente jo-
vem, mas pratica-se aqui uma Veterinária que tem garantido ao 
país maior credibilidade junto aos mercados importadores de pro-
dutos de origem animal. isto porque, segundo a OiE (Organização 
Mundial de Saúde Animal) os serviços veterinários são um “bem 
público mundial” e o seu alinhamento com as normas internacio-
nais uma prioridade para os investimentos públicos.

São conhecidas mais de 40 áreas de atuação do médico vete-
rinário, entre as atribuições privativas e áreas afins com outras profis-
sões. Segundo pesquisa realizada pelo Conselho Federal (CFMV) 45% 
dos profissionais são autônomos, mostrando que cada vez mais que a 
Medicina Veterinária esta se tornando uma profissão liberal. 

Neste contexto devemos ressaltar o que estabelecem as Dire-
trizes Curriculares do Ministério da Educação (MEC) que orientam 
a formação do médico veterinário brasileiro. Para o MEC, em todas 
as áreas de atuação, “o mercado exige um profissional competente, 
com senso crítico apurado, que seja criativo e saiba acompanhar as 
rápidas mudanças desta economia globalizada a qual o país está 
inserido como grande produtor e exportador de alimentos de origem 
animal”. Soma-se a estas exigências, a necessidade da atualização 
e da especialização. 

Como profissional liberal e com o aumento do poder aquisitivo 
da população, observa-se o predomínio de profissionais, cada vez 
mais atuantes, na área “pet”. Esta é uma realidade mundial com a 
profissão cada vez mais voltada para a área médica, em detrimento 
das demais áreas de atuação profissional. Os números do merca-
do “pet” brasileiro são realmente significativos e atraentes, como 
mostra a reportagem de capa deste número da V&Z em Minas. 

Esta tendência tem uma significância cada vez maior, para o 
futuro da Medicina Veterinária que é a de igualar-se à Medicina Hu-
mana. Neste caso, os profissionais precisam ter consciência que em 
determinados casos a melhor escolha é a de encaminhar o animal 
para um especialista. Esta situação de tentar resolver o “proble-
ma”, sem as devidas condições, tem levado ao crescente número 
de denúncias de proprietários e a abertura de processos éticos. 

Nestes novos tempos, a criação de centros de diagnóstico e de 

especialidades veterinárias, bem como de laboratórios de diagnós-
tico se fazem cada vez mais necessários, para o melhor desempe-
nho dos profissionais.

Na área dos grandes animais, o veterinário atual deve praticar 
uma Medicina Veterinária de grupo, atento aos resultados obtidos 
nos programas de saúde, nutricional, reprodutivo, entre outros. 
Aqueles profissionais que teimam em desconhecer esta nova rea-
lidade estão perdendo campos de trabalho, em face das novas tecno-
logias de produção, reprodução e, principalmente, por não atenderem 
as demandas e necessidades dos empresários rurais. Desenvolvimento 
com sustentabilidade passou a ser também defendido por diferentes 
segmentos da sociedade, exigindo-se conhecimentos sobre preserva-
ção do ambiente, para criação de novos empreendimentos rurais, que 
exigem projetos de licenciamento ambiental.

A preocupação com o futuro da profissão leva o CRMV-MG, que 
está ciente de sua missão de fiscalizar o exercício profissional, a tam-
bém defender a profissão. investimos em marketing profissional para 
mostrar a sociedade que esta deve, também, lançar um novo “olhar” 
para a Medicina Veterinária, conhecendo as ações dos médicos veteri-
nários em defesa da saúde animal e humana, assegurando a qualidade 
dos alimentos de origem animal consumidos pela população. 

Neste mês de setembro, quando se comemora o Dia do Mé-
dico Veterinário, cumprimentamos, em nome dos diretores, corpo 
de conselheiros e funcionários do CRMV-MG,  todos os colegas,  
desejando muito sucesso no exercício  profissional.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente 

EDITORIAL
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QUAL O IMPACTO DO CRESCIMENTO DO MERCADO PET 
NA MEDICINA VETERINáRIA E ZOOTECNIA?

CAPA

Natália Fernandes Nogueira Lara*

Segundo dados do IBGE, há mais animais de estimação do que crianças nos lares brasileiros

Na contramão da crise econômica que tem incomodado grande parte dos setores da economia nacional, 
o mercado pet tem crescimento animador, com uma média de 8% ao ano, elevando a confiança dos em-
presários do ramo e recebendo como resposta altos investimentos. Para se ter uma ideia do potencial do 
setor, só em 2014 o faturamento superou os R$ 16 bilhões, o que colocou o país como o 2ª maior mercado 
do mundo, atrás apenas dos EUA.
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Boa parte do rendimento do setor se deve ao grande volume de 
exportações, principalmente para países sul-americanos.  Segundo 
a Associação Brasileira das indústrias de Produtos para Animais de 
Estimação (Abinpet), de janeiro a junho deste ano, o Brasil exportou 
mais de US$ 200 milhões em produtos para animais de estimação, 
sendo os principais destinos os países da América do Sul, como 
Paraguai (10%), Uruguai (5%) e Venezuela (5%). Os Estados Unidos 
são responsáveis por 5% do total de exportações de produtos pets 
brasileiros.

POPULAçÃO PET

No Brasil, um dos fatores que tem contribuído para o cresci-
mento do mercado pet é o aumento da população de cães e gatos 
que ocorreu nos últimos anos. Segundo o iBGE, baseado nos dados 
da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2013), a população de cachor-
ros em domicílios brasileiros chega a 52,2 milhões, média de 1,8 
cachorros por domicílio.

Em relação aos gatos, os números da Pesquisa mostram que 
eles estão presentes em 17,7% dos lares, sendo estimada uma po-
pulação total de 22,1 milhões, o que equivale a aproximadamente a 
1,9 gatos por domicílio que possuem o felino. 

Esse aumento na população de cães e gatos pode ser atribuído 
a uma mudança no comportamento das pessoas e que causa impac-
to direto na forma como os serviços para os animais de estimação 
são oferecidos. Segundo Paulo César Maciel, médico veterinário e 
ex-conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Estado de Minas Gerais (CRMV-MG), o crescimento vem respalda-
do por algumas variáveis. “O comportamento do consumidor que 
trata o animal como membro da família, especialmente os felinos, 
é considerável para esse crescimento”, comenta.

Segundo especialistas da área, outro importante elemento que 
tem ajudado o mercado pet a se destacar na economia é o fato 
de as pessoas terem cada vez menos tempo para cuidar de filhos, 
optando por ter um animal de estimação. “O que está acontecendo 
é uma substituição de filhos por animais. O custo de ter um filho 
é alto e a responsabilidade é muito grande, e pelo fato de cães e 
gatos terem um custo mais baixo e serem relativamente fáceis de 
cuidar, cada vez mais famílias estão optando por terem animais ao 
invés de crianças”, explica Bruno Divino, presidente da Associação 
Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais em Minas 
Gerais (Anclivepa - MG).

Ainda de acordo com Divino, fatores como o tamanho da mo-
radia e a falta de tempo para se dedicarem a uma criança são pri-
mordiais para as pessoas optarem cada vez mais por animais de 
estimação.

SEGMENTAçÃO

O mercado pet é dividido em quatro segmentos que vêm ga-
nhando cada vez mais espaço na economia e, consequentemente, 
proporcionando melhor atendimento aos animais de estimação. 

Dos quatro, o mais conhecido e que gera uma maior receita para 
a indústria é o Pet Food (alimentação), que tem uma contribuição 
de 66,9%. No ano passado, o segmento atingiu somente 43% do 
seu potencial de produção, um total de 2,46 milhões de toneladas.  
“isso mostra que precisamos continuar estimulando o mercado, e 
divulgar os benefícios da comida industrializada, que possui todos 
os nutrientes e minerais diários necessários para o animal”, explica 
o presidente executivo da Abinpet, José Edson Galvão de França.

São Paulo é o estado que mais produz alimentos para os ani-
mais de estimação, representando 28,3% do mercado nacional. Em 
segundo lugar está o Paraná, com 26,1%, seguido por Minas Ge-
rais, que tem uma participação de 15,4%.  

Os outros segmentos que completam o setor são: Pet Serv (ou-
tros tipos de serviços), que tem uma participação de 17,8% na eco-
nomia do mercado, Pet Care (cuidados para os animais), 8% e Pet 
Vet (serviços veterinários), com 7,3%.

De acordo com dados do setor de Registros do CRMV-MG, nos 
últimos três anos, mais de 2.000 empresas dos quatros segmentos 
formalizaram processo de inscrição junto ao Conselho. A inscrição 
é obrigatória para os estabelecimentos com atuação na área da 

Proporção de domicílios com cachorro e proporção de domicílios com gato, 
no total de domicílios particulares permanentes, com indicação do intervalo 

de confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões - 2013
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Medicina Veterinária e Zootecnia, com fundamentação nas leis n° 
5.517 e nº 5.550, de 1968 e na Lei n° 5.634, de 1970.

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

O crescimento do mercado pet tem impacto direto no trabalho 
desenvolvido pelos quase 16 mil médicos veterinários e mais de 
2.000 zootecnistas inscritos no CRMV-MG, sejam eles pertencentes 
a qualquer um dos segmentos. Com as novas tecnologias e acesso 
maior à informação, o consumidor procura e possui mais conheci-
mento dos seus direitos e está mais exigente quanto ao tratamento 
dado ao seu animal de estimação, esteja ele em petshops, clínicas 
ou consultórios veterinários, o que, consequentemente, aumenta a 
responsabilidade dos profissionais.  

“tudo na vida é questão de oportunidade, e com a crise também 
vem a oportunidade. Quem não tem profissionalismo ou preparo, 
abre uma empresa como aventura. Se a pessoa tem o controle, co-
nhece, ela tem oportunidade de criar. trazer mais clientes e manter 
o que já é fiel. Boa parte das empresas são pequenas e se faz ne-
cessário conhecer o mercado e o cliente”, explica o Presidente da 
Câmara Setorial CDL-BH PEt, Vilson Mayrink.

Pautados pela Resolução CFMV nº 1015, que estabelece nor-
mas para estabelecimentos médicos veterinários, e pela Resolução nº 
722, o Código de ética da profissão, os profissionais que cuidam da 
saúde dos animais estão assumindo um papel muito importante para 
a sociedade: o agente de saúde. “O médico veterinário pode agora ser 
considerado um agente de saúde pública. Quando a família procura por 
ele, ela quer prevenção, uma solução para o problema do seu animal”, 
explica o médico veterinário e ex-conselheiro, Paulo César Maciel. 

Pelo fato de o animal de estimação estar sendo tratado como 
membro da família, o médico veterinário está sendo mais cobrado 
pelos seus conhecimentos, como explica o chefe do setor de Fiscali-
zação do CRMV-MG, Messias Lôbo: “o médico veterinário será mui-
to mais exigido pelos seus conhecimentos, suas habilidades como 

principal responsável pela saúde animal. Os donos desses animais 
esperarão que eles apliquem todos os seus conhecimentos técnicos 
e científicos para possibilitar e oferecer bem estar, conforto e saúde 
para os pet’s”.

Esse fato tem contribuído para que os profissionais que lidam 
de forma direta com a saúde dos animais busquem cursos de edu-
cação continuada para estarem atualizados quanto às novidades 
do mercado. Esses cursos são oferecidos tanto por instituições de 
ensino quanto por entidades de classe, como o CRMV-MG, através 
do Programa de Educação Continuada, que anualmente promove e 
apoia dezenas desses eventos.

De acordo com o presidente da ANCLiVEPA-MG, Bruno Divino, o 
profissional que não buscar atualizar os seus conhecimentos ficará 
fora do mercado. “A atenção que as pessoas transferiram para os 
animais, demanda um profissional atualizado, que sabe realmente 
o que está fazendo. Não tem mais espaço para uma pessoa que não 
estuda, que não se atualiza, que não está preparada para atender. 
O grau de exigência está muito maior”.

Essa atualização é buscada tanto por profissionais da Medici-
na Veterinária quanto por empresários donos de estabelecimentos, 
que sentindo o impacto da crise tem procurado as melhores saídas 
para não perder clientes.  

ENSINO E CAPACITAçÃO 

Uma deficiência que tem sido notada quanto à atualização so-
bre as mudanças ocorridas no mercado se dá ainda nas universida-
des. De acordo com Bruno Divino, não há um trabalho por parte dos 
centros de ensino para situar e preparar os estudantes para o futuro 
da profissão, com a promoção de congressos e seminários.

CAPA

A relação profissional - proprietário está cada vez mais 
delicada e precisa ser conduzida com responsabilidade
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“Sempre quando necessário e há abertura, promovemos even-
tos nas universidades, justamente levando informações a respeito 
do crescimento do mercado, ou levando profissionais para treinar 
os estudantes para mostrar essas novas tendências. Mas essa é 
uma iniciativa que tem que partir das universidades. tem univer-
sidades que estão mais antenadas com o que está acontecendo, 
outras não”, diz.

Nesse ponto, o presidente do CRMV-MG destaca a importância 
do Programa de Educação Continuada do CRMV-MG. “O Programa 
tem justamente o objetivo de apoiar e realizar eventos que levem 
informações complementares aos profissionais, que vão efetiva-
mente melhorar a atuação tanto dos médicos veterinários quanto 

dos zootecnistas do nosso estado”, ressalta.
Na avaliação do delegado da Unidade Regional do CRMV-MG 

no Vale do Aço e proprietário de estabelecimento veterinário, Rô-
mulo do Nascimento, apesar de a crise econômica estar afetando o 
mercado, ainda é possível observar um crescimento real na área de 
pet. “Além disso, o cliente está mais exigente e o profissional pre-
cisa estar preparado. A atualização constante não pode faltar. Seja 
através de cursos, obtenção de novos equipamentos e produtos. A 
crise gera uma expectativa negativa e as pessoas ficam com medo 
de investir, mas o médico veterinário precisa se destacar. Um bom 
caminho é o atendimento de qualidade, através do qual se conquis-
ta o cliente”, comenta.

Através de suas Unidades Regionais, o CRMV-MG vem realizando eventos que promovam a atualização dos profissionais. 
Na foto, Seminário realizado na Unidade Regional do CRMV-MG no Vale do Aço, em julho de 2015.

TRIBUTAçÃO

Com uma das maiores taxas tributárias do mundo, o Brasil tem 
dificultado muito as transações no mercado pet. Em Minas Gerais, 
o cenário não é diferente e diversas organizações tem buscado diá-
logo com o governo a fim de encontrar uma solução que seja favo-
rável para todos. “Creio que Minas tenha uma forma equivocada 
de tributar. é preciso haver mudanças nessa fórmula, não é justo o 

estado pagar o dobro do imposto pago em São Paulo, por exemplo. 
A classe tem que pressionar o governo para uma mudança que seja 
boa para todos os lados”, analisa Paulo César.

De acordo com dados da Abinpet, enquanto alimentos humanos 
básicos pagam zero de iPi (imposto Sobre Produtos industrializa-
dos), são cobrados 10% do valor para Pet Food. Quando somado os 
impostos incidentes, como o iPi, PiS/COFiNS e iCMS e mais 10% de 
substituição tributária no iCMS, o setor chega a ter uma contribui-

Com o apoio do CRMV-MG um grupo formado por 
médicos veterinários proprietários e representan-
tes de pet shops, clínicas veterinárias, indústrias 
e distribuidoras tem discutido a alíquota para 
tributação de produtos veterinários. Na foto, 
grupo reunido na sede do CRMV-MG.
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ção de 49,98%. Em outros países, como os EUA, a carga tributária 
pet é de apenas 7%.  

Prestes a completar um ano de criação, a Câmara Setorial Pet, 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), tem 
trabalhado, juntamente com os proprietários de estabelecimentos, 
na busca por uma forma mais justa de tributação. De acordo com 
Vilson Mayrink, presidente da Câmara, diálogos com o governo já se 
iniciaram. “O mercado de BH é moderado, comparado ao de outras 
cidades. temos um ‘dificultador’ que é a questão tributária. Nós encon-
tramos muitas dificuldades e estamos trabalhando isso junto a Secre-
taria da Fazenda. Estamos analisando para ver o que é possível fazer”.

Paulo César conta que Minas Gerais paga em impostos mais 
que o dobro, se comparado com outros estados, mesmo sendo o 

local que menos cresce. “A arrecadação do estado teve crescimen-
to e a forma do governo avaliar é pela arrecadação. Produtos de 
qualidade que ficaram mais caros, diminuíram, e produtos de baixa 
qualidade estão entrando”.

PERSPECTIVAS
A previsão para os próximos anos é boa tanto para o setor pet 

quanto para os profissionais que cuidam da saúde dos animais. é 
esperado que o setor continue crescendo pelo menos até 2020, 
mesmo com a economia em baixa, assim como há uma tendência 
no aumento da população de cães e gatos. 

Segundo Bruno Divino, cabe ao mercado se preparar e se adap-
tar para passar por esses momentos. “Principalmente nessas épo-
cas de crises, os proprietários optam por serviços de melhor quali-
dade, ao invés de preço baixo. As pessoas vão procurar os melhores 
serviços, por mais que sejam mais caros, para que não seja preciso 
ser repetido. isso vale tanto para serviços quanto para os produtos. 
Quanto mais bem preparado, maior será a chance de atravessar 
esse momento de crise e aproveitar esse crescimento da população 
de cães e gatos, cuja tendência é manter-se em alta”. 

Essa ideia é compartilhada pelo ex-conselheiro Paulo César, 
que vê o momento como crucial para a Medicina Veterinária. “Essa 
é uma oportunidade de ouro, que a Medicina Veterinária não pode 
perder. As duas áreas que estão crescendo hoje no Brasil são o 
agronegócio e o setor pet, algo muito acima do valor do PiB nacio-
nal. Então para conseguirmos aproveitar esse crescimento, a gente 
tem que oferecer um serviço de qualidade”. 

* Natália Fernandes Nogueira Lara, jornalista - Mtb nº 11.949/MG, 
especialista em Gestão Estratégica da Comunicação (PUC Minas), 

MBA em Gerenciamento de Projetos (FGV). Assessora de Comunicação 
do CRMV-MG. Com a colaboração de Estevão Mendes. 

CAPA
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ENTREVISTA ESPECIAL

Engenheiro agrônomo nascido em Cordeirópolis, em São Paulo, é es-

pecialista em Administração Rural e Doutor Honoris Causa pela UNESP 

(Universidade Estadual Paulista). Foi ministro da Agricultura de 2003 a 

2006, quando promoveu uma importante reestruturação da instituição. 

No centenário do Ministério da Agricultura, foi um dos três ex-minis-

tros escolhidos para receber o Prêmio do Centenário, juntamente com 

Alysson Paulinelli (entrevistado da edição de junho da Revista V&Z) e 

Antônio Delfim Neto. Entre outras, atividades, Roberto Rodrigues foi 

presidente da ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio), da SRB 

(Sociedade Rural Brasileira), do COSAG (Conselho Superior do Agro-

negócio da FIESP), da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) 

e do COPAC (Comitê de Promoção de Cooperativas, com sede em Ge-

nebra). Recebeu o Prêmio Pioneiros de Rochdale em Manchester, na 

Inglaterra, berço do cooperativismo mundial. Como agricultor, recebeu 

vários prêmios nas áreas ambiental, social, de conservação do solo e 

de produtividade, e também a Ordem do Mérito Agrícola, no grau de 

Cavaleiro, concedido pelo governo da França.

Em entrevista à Revista V&Z, Roberto Rodrigues, um dos maiores nomes do agronegócio brasileiro, fala 
sobre o momento atual da economia e as perspectivas para o setor. Atualmente ele é embaixador da FAO 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations) para o Cooperativismo e coordenador do Centro 
de Estudos do Agronegócio da FGV (Fundação Getúlio Vargas). Com mais de 50 anos de atuação no agrone-
gócio, Roberto Rodrigues recebeu no mês de julho o Prêmio “Distinguished Service Award”, considerado a 
mais alta honraria concedida pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU).

*Natália Fernandes Nogueira Lara
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Revista V&z (V&Z): O senhor coordena o Centro de Agro-
negócios da FGV, inclusive com um Mestrado Profissional 
em Agronegócio recém lançado, dessa forma tem observado 
um aumento na procura for formação de mão de obra espe-
cializada? Podemos dizer que os profissionais que atuam no 
setor estão buscando uma maior complementação na for-
mação?

Dr. Roberto Rodrigues (RR): O nosso mestrado profissional é 
muito diferenciado porque ele tem uma arquitetura inédita. é idea-
lizado por três instituições que são a FGV, a Esalq e a Embrapa, o 
que faz com ele tenha um nível de qualidade muito alto. Mas ele 
tem sido mais procurado por pessoas que ocupam altos cargos em 
bancos, fundos de investimentos, consultorias e grandes corpora-
ções, do que realmente empresas voltadas para o agronegócio. A 
qualidade é altíssima, mas não com muita densidade de alunos.

Em compensação, nós temos hoje 19 cursos de MBA voltados 
para o agronegócio no Brasil inteiro, através de parcerias com 
universidades e entidades que nós reconhecemos. E a demanda é 
impressionante. Acredito que seja pelo fato de o MBA ser mais 
objetivo, voltado para gestão do agronegócio, nós temos recebido 
centenas de alunos. O MBA é mais prático, é possível aplicar o co-
nhecimento rapidamente na empresa, ainda durante o curso. Além 
disso, é interessante o relacionamento criado entre o aluno e o pro-
fessor, no qual o aluno traz as dificuldades reais dele e o professor 
vai incorporando isso ao curso. O crescimento dessa demanda nos 
mostra que a preocupação com a gestão no agro é grande.

V&Z: Na avaliação do senhor, qual a contribuição dos pro-
fissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia para a evolução 
do agronegócio brasileiro?

RR: Eu vou fazer uma junção da primeira pergunta com essa. 
Hoje mesmo me perguntaram como que eu explico o fato de o PiB 
da agropecuária ter crescido 4% no primeiro trimestre enquanto o 
PiB do Brasil cresceu só 1%. Em primeiro lugar, não é neste trimes-
tre, mas sim em todos os anos passados, o agronegócio vem sus-
tentando o PiB e as exportações do país de uma forma contínua e 
consistente. Explicar esse semestre qualquer um explica, nós temos 
que esclarecer o que que aconteceu nos últimos 20 anos. 

Até o Plano Collor, em 1990, o Brasil era um país fechado, com 
pouco relacionamento e sem preocupação com mercado internacio-
nal, além de que tinha políticas protecionistas para agricultura. O 
Plano Collor arrombou comércio e expôs o Brasil ao mercado inter-
nacional sem nenhuma garantia. 

Quatro anos depois veio o Plano Real e foi definitivo. todo mun-
do falava que o agronegócio era a âncora verde do Plano Real e foi 
mesmo. Nós aguentamos o ajuste do Plano Real, mas a um custo 
social elevadíssimo. 

Nós tivemos uma tríplice colisão: a inflação de 80% ao mês 

passou para 10% ao ano; deixamos de ser um país trancado para 
sermos um país aberto comercialmente e; por fim, passamos de 
país protegido por políticas públicas para um Brasil sem esse tipo 
de proteção. Essa tríplice colisão gerou duas ondas no agronegó-
cio. Uma delas foi de exclusão. Milhares de produtores quebraram, 
nas diversas regiões do Brasil, pequenos produtores do sul e do 
nordeste, médios do sudeste e grandes do centro-oeste. Ninguém 
tem o número oficial mas nós calculamos que cerca de 150.000 pro-
dutores vieram à falência. E o motivo é que eles não tiveram como 
resistir à pressão da concorrência. 

A outra onda foi a da competitividade. Quem sobrou teve que 
sobreviver com tecnologia e gestão. A tecnologia já existia, esta-
va na Embrapa, nas universidades, no instituto Agronômico, entre 
outros, mas o produtor não procurava porque 60% da renda vinha 
do overnight, era uma ciranda financeira, se produzisse 40 ou 200 
sacas de soja, poderia dar no mesmo. Entretanto, com a mudança 
econômica, acabou a instabilidade financeira e os números da evo-
lução são impressionantes. Nos últimos 25 anos a área de produção 
de grãos no Brasil cresceu 50% e a produtividade 274%. Ou seja, 
alta produtividade por hectare. Já na produção de frango o cresci-
mento nas duas últimas décadas foi de 400%. A participação de 
técnicos tanto de nível superior quanto técnico foi absolutamente 
fundamental para evolução do agronegócio. Sem isso nós não te-
ríamos avançado. A gestão, por sua vez, foi mais complicada pois 
os instrumentos não estavam disponíveis. Anteriormente, a inflação 
não deixava a incapacidade de gestão aparecer.  Com os recursos 
financeiros e ambientais, a gestão ficou bem mais complexa. 

Enfim, o que quero dizer é que com os dois planos econômicos 
o agronegócio fez um ajuste que os outros setores não fizeram. E é 
isso que nos permite crescer hoje. O aumento de crédito e as políticas 
públicas que permitiram uma maior agregação de valor, somados aos 
produtores rurais eficientes que implementaram a tecnologia e a ges-
tão, fizeram com que o Brasil desse um salto. E sem os profissionais das 
ciências agrárias, a tecnologia que existia não teria chegado ao campo. 

Eu costumo dizer que a agropecuária é uma atividade que apro-
xima os homens de Deus. Porque Deus nos deu a vida, mas quem 
permite que a vida continue é o produtor rural, produzindo comida, 
roupas, calçados, remédios, tudo. Então, a agropecuária é uma par-
ceria entre Deus e o produtor rural, em um templo que é a natureza. 
Mas o avalista dessa parceria é o profissional das ciências agrárias, 
o veterinário, o zootecnista, o agrônomo, o engenheiro florestal e 
outros que avalizaram esse o contrato.

V&Z:  O agronegócio vem sustentando a economia do país. 
Podemos dizer que foi sempre assim?

RR: Não foi sempre assim. Até os anos 70 o Brasil era importa-
dor de alimentos, com uma agricultura pouco profissional e pouco 
eficiente. Em 1973 a Embrapa foi criada e a produção se expandiu 
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depois dos anos 80, com políticas públicas. O governo militar tinha uma 
visão estratégica de ocupação do território e então houve um projeto 
para que isso acontecesse. A agropecuária deu saltos depois disso. 
Mas o upgrade veio mesmo com os ajustes realizados nos anos 90.

V&Z: A onda da competitividade que o senhor mencio-
nou tem tornado os produtores rurais homens de negócios. 
Qual é impacto disso para o desenvolvimento do agronegócio?

RR: A sua pergunta é interessante porque ela tem um contra-
ponto. Ao mesmo tempo em que os homens do campo estão apren-
dendo a fazer gestão por meio da inserção no mercado (e o papel 
das cooperativas tem sido essencial), o tema da sustentabilidade, 
da preservação dos recursos naturais ficou substancial porque o 
mundo hoje exige que os sistemas de produção sejam sustentáveis. 

Assim, o produtor passou a entender os mecanismos de susten-
tabilidade como um fator de competitividade e isso deu a ele uma 
visão de negócio sofisticada. E sem dúvida essa visão trouxe ao 
país uma nova realidade sobre agricultura. 

Sempre ouvimos os economistas dizendo que o Brasil não sabe 
vender, o agronegócio não sabe vender, e é verdade. Até os anos 
90, as pessoas vinham comprar nossa produção. Nós aprendemos 
a vender depois do Plano Collor e Plano Real, quando os setores fo-
ram obrigados a se organizar. Para buscar os mercados, os produto-
res recorreram às cooperativas que, por sua vez, ganharam um es-
paço enorme nessa época.  Passou-se a a buscar o mercado global. 

tudo isso promoveu uma nova postura do setor e os números 
são impressionantes. Em 2004, o agronegócio exportou 39 bilhões 
de dólares. Em 2014, chegou a 97 bilhões de dólares. E nesse pe-
ríodo nós tivemos a crise econômica, mesmo assim o mercado cres-
ceu. E qual é o motivo? O motivo é a visão de negócio que o setor 
passou a ter em função da abertura que o Brasil sofreu na tríplice 
colisão que comentamos.

V&Z: E as cooperativas têm papel fundamental nesse 
processo?

RR: Fundamental por duas razões. A primeira é que elas redu-
zem custo. Hoje uma informação recorrente é que de que o custo 
de produção de um produtor cooperativado é pelo menos 5% me-
nor do que os custos do não cooperativado. Em segundo lugar, ela 
agrega valor, faz no coletivo o que ninguém pode fazer sozinho. As 
cooperativas hoje representam quase 50% do valor da produção 
agrícola brasileira. é um número espetacular, sendo que 80% dos 
cooperados no Brasil são pequenos e médios produtores. Para eles 
é a única alternativa.

 V&Z: O senhor é também embaixador especial da FAO 
para o cooperativismo. No que consiste este trabalho?

RR: Uma das coisas que tem preocupado o mundo contempo-
râneo é a incapacidade dos governos de resolver os problemas das 
suas sociedades. isso porque com a economia globalizada, o que 

ENTREVISTA ESPECIAL
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vem de fora interfere no que está dentro. A recente situação da 
Grécia é um caso típico. Um país pequeno, cuja crise já afetou a 
União Europeia, afetará a Ásia e vai chegar aqui. Hoje a economia 
global interfere na economia interna de cada país.

Quando o governo é bom, ainda ajuda alguma coisa, mas quan-
do é ruim, é um desastre. E aí a sociedade reage porque hoje a 
informação é muito rápida, instantânea. 

As pessoas têm uma necessidade de participar da governança 
dos processos, mas não é fácil. Se você elegeu aquele governo, terá 
de aguentá-lo durante o período em que ele tiver que governar. En-
tão como as pessoas participam da governança sem ser meramente 
protestar na rua? A sociedade tem que se organizar e eu confio 
muito que o cooperativismo é o braço econômico da organização da 
sociedade. é onde as pessoas estão cuidando da governança do seu 
grupo próprio, da sua economia, do seu setor. 

Na cooperativa é possível participar da governança de maneira 
construtiva. Por isso que muitos países democráticos se somam às 
cooperativas porque eles entendem que a cooperativa é um parcei-
ro na organização da sociedade. O que diferencia um país desenvol-
vido de um país não desenvolvido é o grau de organização da socie-
dade. Quanto mais organizada for a sociedade, mais democrática 
e transparente ela é e menos sujeita a qualquer tipo de corrupção. 

O cooperativismo é um mecanismo de organização da socieda-
de e o que eu prego, como embaixador da FAO, é a ideia que eu levo 
para o mundo inteiro é essa, a de que o cooperativismo é uma ma-
neira de organização natural das pessoas e como as cooperativas 
ajudaram certas sociedades democráticas a sair das dificuldades 
que a globalização impõe.

V&Z: A que o senhor atribui o outro lado dessa moeda, ou 
seja, do enfraquecimento de algumas cooperativas?

RR: Esse é um tema controverso. Há uma discussão universal 
de qual é a melhor cooperativa: a pequena que fica na base, na 
qual todo mundo participa, ou a grande que fique de cima olhan-
do diversos cenários? E a resposta não existe. Eu fui presidente 
da Aliança Cooperativa durante 20 anos e nesse período fui a 81 
países ver o agronegócio cooperativo no mundo inteiro. E os dois 
modelos são relevantes. Na Holanda, por exemplo, as cooperativas 
são altamente especializadas. Existe uma cooperativa que recebe o 
leite, a outra que transporta, uma de serviços veterinários, de cré-
dito e assim por diante. trata-se de cooperativas locais altamente 
especializadas que cuidam do interesse específico do produtor. Já 
na Dinamarca as cooperativas fazem tudo. E são sucesso também. 
tudo isso na verdade depende de vários os fatores. 

O primeiro fator é que a cooperativa faça o que o cooperado 
precisa. O primeiro fundamento é que ela seja necessária. Em se-
gundo lugar, a cooperativa é uma empresa e tem que ter resultado, 
precisa ser viável economicamente. Em terceiro, é necessário ter 

um espírito associativista muito claro. Por exemplo, na Dinamarca 
não tem lei para cooperativa por que não precisa, está no DNA do 
dinamarquês. 

Em geral, o que explica o desaparecimento das cooperativas é 
quando a cabeça se separa do corpo. Ou seja, quando a gestão se 
distancia daquilo que o cooperado quer. E aí perde o sentido, deixa 
de ser uma necessidade.

V&Z: Quanto o senhor acha que o agronegócio poderia 
ser melhor se nós tivéssemos mais infraestrutura?

RR: Aqui de novo não é um tema isolado.  O agronegócio não 
tem estratégia no Brasil. A última estratégia que nós tivemos foi no 
governo Geisel, quando foi criada Embrapa e houve aquela expan-
são para o centro-oeste; o Alysson (Paulinelli) era ministro e tinha o 
apoio militar. Mas nunca mais teve estratégia.

Mas nem se colocar Jesus Cristo como ministro da Agricultu-
ra resolve. Porque quem faz rodovia é o Ministério do transporte, 
quem faz porto é o Ministério dos Portos, quem cuida de Política 
de Comércio é o MiDiC, quem cuida dos acordos internacionais é o 
itamaraty, quem cuida do financiamento é o Ministério da Fazenda 
e os bancos. E aí vêm os interesses políticos que não são interes-
ses da nação agrícola. O que eu quero dizer é que os instrumentos de 
política agrícola estão dispersos em vários ministérios. São mais de 
30 agências que interferem no agronegócio sem uma visão coletiva do 
problema. Quando estive no Ministério, criei as câmaras setoriais que 
direcionavam as ações por setor. Está pronto, mas não funciona. 

Então tem que ter estratégia, não só de governo, mas também 
do parlamento, porque legislações precisam ser alteradas. O Judi-
ciário precisa entender melhor a agropecuária. é uma estratégia 
de estado e não de governo.  Em qualquer lugar desenvolvido do 
mundo agricultura tem política de renda, tem preço mínimo de ga-
rantia, tem crédito rural, tem seguro rural e tem regra de comércio. 
Mas estou confiante porque eu confio muito na Kátia Abreu, acre-
dito que ela pode dar esse upgrade de estratégia que nós estamos 
precisando.

V&Z: O Projeto Sou Agro, iniciado em 2012, buscava des-
pertar na sociedade o reconhecimento da importância do 
setor para o país. O senhor acredita que a sociedade já tem 
essa percepção?

RR: Eu acho que vem mudando de maneira positiva, mas é pre-
ciso mais. Nós temos vícios de origem nessa história. Eu sempre 
digo que a maior mentira da história do Brasil foi contada pelo Pero 
Vaz de Caminha. Quando ele disse que “nessa terra se plantando 
tudo dá”, é a maior mentira. O Brasil é um país de terra ruim, nós 
temos apenas 7% de terra fértil. Então nós somos o que nós somos 
por causa de tecnologia, por causa dos nossos técnicos, cientistas 
e estudiosos que conseguiram superar as dificuldades climáticas ”
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e de solo. Nós vencemos a corrida mundial da segurança alimen-
tar, mas essa mentira histórica ficou no imaginário da população 
brasileira, ou seja, que qualquer um que plantar consegue fruto. 
A própria visão do Jeca tatu, é uma visão de 100 anos atrás. isso 
não existe mais, mas no imaginário da população é assim. Como 
estou há 50 anos nessa luta, compreendi que só vamos ter políticas 
públicas eficazes se a sociedade, em sua maioria, assim quiser. E a 

maioria da sociedade hoje é urbana, quase 80% das pessoas vive 
na cidade e enquanto essa maioria não entender que faz parte do 
campo, nunca vai ter política pública. A sociedade urbana precisa 
compreender que está ligada umbilicalmente à sociedade do campo. O 
produtor rural brasileiro hoje é um empresário moderno e competitivo, 
mas ainda existe uma visão distorcida do agro brasileiro.

ENTREVISTA ESPECIAL

V&Z: O que o senhor espera do agronegócio nos próxi-
mos anos? Quais perspectivas o senhor enxerga diante des-
sa crise?

RR: Nós temos que separar as coisas em curto, médio e longo 
prazos. No longo prazo vejo um horizonte brilhante. isso porque um 
estudo da OCDE e da FAO aponta que até 2020 é preciso aumentar 
em 20% a produção de alimentos do mundo.E para isso, o Brasil 
precisa acrescer em 40% sua produção. A demanda é projetada 
com base no aumento da população e na melhoria da renda, entre 
outros fatores. E nós podemos alcançar esse patamar, pois temos 
gente e tecnologia. Falta política e estratégia, mas nós temos as 
condições básicas para o crescimento. O mundo está chamando o 
Brasil e isso é inédito. Assim, se tivermos uma estratégia adequa-
da, a perspectiva é de um bom crescimento nos próximos 10 anos.

Já no curto prazo está complicado. Estamos limitados por fal-
ta de estrutura, estratégia e políticas adequadas. Além disso, os 
custos de produção para a próxima safra cresceram muito. Mesmo 
com o Plano Safra, as taxas de juros vão crescer porque o câmbio 
decolou. Enfim, os custos de produção estão crescendo e os preços 
estão caindo, afetados pelo esfriamento na economia de países 
como a China e Grécia, que mexem com o mercado. 

Para o próximo ano o horizonte é de margens estreitas, eu diria 
até um pouco arriscado. E se alguém me perguntar o que fazer, eu 
respondo: cortar os custos. invista e gaste somente o necessário. é 
tempo de economia. Se o investimento pode ficar para o ano que 

vem, então deixe para o ano que vem. O fato é que nós estamos 
vivendo um momento complicado tanto na economia interna quanto 
internacional, então é momento de deixar a barba de molho. é um 
momento que considero delicado e é preciso tomar muito cuidado 
para não dar um passo maior que a perna. Ainda assim, essa preo-
cupação não é grande na área de carnes, uma vez que a demanda 
no mundo ainda continua aquecida; um pouco até resultado dos 
Estados Unidos em 2012. 

V&Z: O senhor acha que já vivemos algum momento pa-
recido com o atual?

RR: Sim, vivemos. Eu fui ministro em 2003, nessa época os pre-
ços estavam lá em cima. E eu falei com meus filhos que o céu cairia 
na minha cabeça. E caiu mesmo.

A agropecuária no mundo inteiro é uma atividade muito volá-
til. Meus filhos são agricultores e eu sempre falo com eles: nun-
ca plantem ou iniciem um projeto quando os preços estiverem em 
alta, porque em seguida a tendência é que eles caiam. E se plantar 
quando os preços estiverem em baixa, você terá prejuízo. Resulta-
do: observe a média histórica dos preços para trabalhar. tem que 
se pensar no longo prazo, a agricultura não é um uma atividade na 
qual se fica rico de um ano para outro, mas não se fica pobre de um 
ano para o outro. Pensando no longo prazo, analisando os preços 
médios, tendo bom senso, o patrimônio vai crescer.

Falei com os meus filhos em 2003 que os preços estavam su-

“ ”
“Eu sempre digo que a maior mentira da história do Brasil foi con-

tada pelo Pero Vaz de Caminha. Quando ele disse que “nessa terra 

se plantando tudo dá, é a maior mentira”. O Brasil é um país de 

terra ruim, nós temos apenas 7% de terra fértil. Então nós somos o 

que nós somos por causa de tecnologia e por causa dos técnicos”
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bindo e isso funciona como um trem subindo o morro. A locomotiva 
é o preço agrícola. Quando o preço agrícola sobe, sobem também 
defensivos, adubo, mão de obra, transporte, sobe tudo. Mas o que 
acontece é que logo depois do morro, a locomotiva começa a des-
cer, ou seja, os preços agrícolas começam a cair, mas os custos 
ainda são altos. Em agosto de 2004 eu fiz um discurso e falei com 
os produtores, mostrei que a curva estava se invertendo, os preços 
caindo, os estoques aumentando e com a pressão muito grande, 
acabaríamos tendo problema. E foi um desastre.Estou achando que 
nós estamos vivendo um momento muito parecido com aquele. A 
diferença é que hoje o produtor está um pouco mais capitalizado, 
naquela época dependia-se muito do governo. E por isso estamos 
resistindo, mas alguns setores não vão aguentar. 

V&Z: Com base no que senhor comentou sobre o longo 
prazo, podemos falar para os profissionais que estão entran-
do no mercado que que tenham boas expectativas?

RR: Uma coisa extremamente relevante é o efeito gerado pelas 
tecnologias que nós comentamos, o qual eu chamo de changing 
mind. O produtor brasileiro está mudando sua cabeça. Antigamen-
te, para plantar 100 hectares, o produtor usava 100 dinheiros, para 
comprar uma tecnologia 100, por isso plantava 100. Quando o dinheiro 
começou a diminuir, o produtor usou menos tecnologia, mas produziu 
ainda menos. Ou seja, menor produtividade que fez com que ele per-
desse rentabilidade. Agora o produtor rural está entendendo que se ele 
perde 20 de crédito, diminui 20 na área, mas usa 100 de tecnologia. é 
uma mudança de mentalidade que significa que o produtor sabe que 
hoje ele só produz competitivamente com uso de tecnologia. 

Não estou dizendo que é uma verdade universal, percebida 
por todos, mas está acontecendo, é uma tendência. E isso faz com 
que o papel do técnico se torne ainda mais importante. Eu acredito 
que esta busca por tecnologia será um processo muito interessan-

te. inclusive, nesse momento, estamos analisando aqui no Centro 
um projeto de renda amplo para agricultura que envolve crédito, 
seguro, garantia de preço e cobrança. é um estudo muito grande 
que ficará pronto no início do ano que vem. Estamos discutindo al-
gumas métricas diferentes através das quais seja mais beneficiado 
o produtor que utilizar mais tecnologia. A ideia é casar crédito com 
avanço tecnológico. 

Em outras palavras, a função do técnico vai ganhar outra dimen-
são. Os bons profissionais vão ganhar cada vez mais espaço para 
que esse processo de transformar tecnologia em produtividade e 
renda seja universal.

V&Z: Alguma outra consideração? 
RR: Uma coisa que eu tenho visto no exterior durante minhas 

viagens e me impressiona é que eu sou muito jovem perto dos 
agricultores lá fora. No Brasil, onde vou sou sempre o mais velho 
da plateia. Lá fora, sou sempre o mais jovem. O quero dizer é que 
não existem mais jovens atuantes na agropecuária na Europa e nos 
Estados Unidos. O produtor europeu está envelhecendo, tanto que 
hoje 30% da produção agrícola da Europa é baseada em arrendamen-
to. é um fenômeno, as empresas europeias estão arrendando as áreas. 
No Brasil, nós temos essa vantagem, aqui é todo mundo jovem.

Nós temos que ter uma juventude competente. Eu dei aula até 
dois anos atrás e eu notava que na sala de aula havia uma juven-
tude preparada, claro que não são todos os alunos, mas existe li-
derança, de 10 a 15 alunos que você vê que vão fazer a diferença.
Eu destaco isso no Brasil, a juventude preparada que nós temos no 
campo. isso é fundamental para o avanço.

* Natália Fernandes Nogueira Lara, jornalista - Mtb nº 11.949/MG, 
especialista em Gestão Estratégica da Comunicação (PUC Minas), MBA em 

Gerenciamento de Projetos (FGV). Assessora de Comunicação do CRMV-MG.
”

“ ”
“O que diferencia um país desenvolvido de um 

país não desenvolvido é o grau de organização 

da sociedade. Quanto mais organizada for a so-

ciedade, mais democrática e transparente ela é e 

menos sujeita a qualquer tipo de corrupção.”
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RESUMO
A cetose é uma desordem metabólica relacionada ao metabolismo energético 
que acomete mamíferos. O diagnóstico da forma subclínica desta doença é 
uma ferramenta gerencial primordial, tanto para a saúde animal, como para 
a econômica do sistema de produção pecuária de leite. O diagnóstico precoce 
permite o tratamento mais rápido, evitando desta maneira, além das perdas 
ocasionadas por essa doença, à ocorrência de outras patologias. Neste traba-
lho foi avaliada a concentração de corpos cetônicos totais (mmol/L) em vacas 
de propriedades leiteiras de criação intensiva de Minas Gerais, utilizando-se 
uma ferramenta de fácil uso, prática e de baixo custo. A prevalência de cetose 
subclínica em sistema de produção de leite tanto no Brasil quanto em Minas 
Gerais foi alta, sendo sua ocorrência bastante significativa acima de duas se-
manas após o parto.
Palavras-chave: Bovinos de leite, cetose, prevalência, diagnóstico, Brasil, 
Minas Gerais.

ABSTRACT
Ketosis is a metabolic disorder related to energy metabolism that affects 
mammals. The diagnosis of subclinical form of this disease is a primary ma-
nagement tool for both animal health and to the economy of livestock for milk 
production system. Early diagnosis allows for faster treatment, thus avoiding, 
in addition to the losses caused by this disease, the occurrence of other disea-
ses. It was evaluated the concentration of total ketone bodies (mmol / L) in 
cows of dairy farms to intensive farming of Minas Gerais, using a user-friendly 
tool, practical and inexpensive. The prevalence of subclinical ketosis in dairy 
production system in Brazil and in Minas Gerais was high, and its very signifi-
cant occurrence up to two weeks after delivery.
Key-words: Dairy cattle, ketosis, prevalence, diagnosis, Brazil, Minas Gerais.
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1. INTRODUçÃO 
é surpreendente e gratificante a evolução que a pecuária lei-

teira teve nos últimos anos. Melhorias na seleção genética, no ma-
nejo nutricional, sanitário e reprodutivo levaram a pecuária leiteira 
a ter dados produtivos competitivos. todavia, como em qualquer 
setor, as mudanças são rotineiras e importantes para evolução, re-
sultando em novos desafios. Seria desmotivador e monótono para 
os pesquisadores e técnicos da área se soubessem tudo sobre vaca 
de leite. 

Quanto ao manejo sanitário sabe se que problemas relaciona-
dos à mastite e ao casco em fazendas de leite existem e que o pe-
ríodo de transição é um desafio para a saúde da vaca. tanto a saúde 
como a doença de uma vaca se iniciam neste período.  Dentre os 
desafios deste período, destacam-se duas patologias metabólicas, 
a hipocalcemia e a cetose, que quando presentes são fatores pre-
disponentes para a ocorrência de outras patologias. 

Nos últimos anos temos estudado um pouco mais sobre a ceto-
se. Com esse intuito, dividimos nossos estudos em quatro partes, 
a saber: 

1- identificar e validar um método prático e barato para o diag-
nóstico de cetose subclínica no campo; 

2- Conhecer a prevalência desta patologia no país; 
3- Quantificar seus impactos no sistema de produção; 
4- Avaliar medidas de tratamento e controle. 
Neste artigo, serão abordados os resultados observados na par-

te 1 e 2 desta pesquisa.

2. CONSIDERAçÕES GERAIS SOBRE CETOSE 
A cetose é uma desordem metabólica relacionada ao metabo-

lismo energético que acomete mamíferos. toda vez que o animal 
entra em déficit energético, dependendo do tempo que permanece 
este quadro, o animal pode ter cetose. Em vacas leiteiras, geral-
mente ocorre durante o período de transição, principalmente, no 
pós-parto, mas pode ocorrer em qualquer fase da lactação, desde 
que haja déficit de energia. Além da ocorrência em vacas em lac-
tação, cetose acomete vacas secas, bezerras, doadoras, e recente-
mente observamos até em vacas de corte durante o período repro-
dutivo. Em breve esses dados serão publicados. Nada de novidade, 
pois cetose é uma patologia associado a déficit energético, ou seja, 
toda vez que a demanda de energia é maior que o suprido pela 
alimentação, a animal pode ter cetose.

Se o déficit energético é alto, as vias metabólicas vão se sa-
turando e como consequência passa a ocorrer armazenagem de 
triglicerídeos (tG) no tecido hepático e aumento das concentrações 
de corpos cetônicos, que leva a ocorrência de esteatose hepática 
e cetose. 

A cetose pode se manifestar de duas maneiras: cetose subclí-
nica e clínica. A cetose clínica caracteriza-se por rápida perda de 
escore corporal, diminuição da produção, fezes secas, anorexia, 
ocasionalmente sinais nervosos quando a concentração de corpos 

cetônicos nos fluidos corporais é muito alta (SOUZA E SOUZA, 2012).
Já a cetose subclínica é caracterizada como estágio inicial 

da cetose clínica, sem alterações clínicas, mas com elevação dos 
corpos cetônicos sanguíneos. As alterações mais observadas são 
hipoglicemia (até 90% da glicose pode ser desviada para síntese de 
lactose) e cetonemia, principalmente Beta Hidroxibutirato (BHBA). 
Além dessas alterações, observa-se também elevação dos níveis de 
colesterol e aumento de enzimas sinalizadoras de lesão no fígado 
como Aspartato transaminase (ALt) e Fosfatase Alcalina (ALP) de-
vido ao aumento da mobilização de gordura corporal e possíveis da-
nos hepáticos causados pelos corpos cetônicos (DUFFiELD, 2011). 

Um ponto é importante a ser considerado quanto a classificação 
de cetose clínica e subclínica se baseia na concentração de corpos 
cetônicos. Os dados de referência recomendam a seguinte classi-
ficação: Normal - 0 até 1,1 mmol/L; 1,2 a 3,4 mmol/L subclínica e 
acima de 3,5 mmol/L clínica. Contudo, temos observados que vários 
animais tem apresentado concentração de corpos cetônicos acima 
de 3,5 mmol/L sem nenhuma manifestação clínica. 

Quando a concentração de corpos cetônicos aumentam as per-
das se iniciam, pois este metabólico  influência o metabolismo do 
animal, provocando processos inflamatórios no fígado (SHi et al., 
2014), interferindo no funcionamento das células endoteliais com 
aumento do fluxo de sangue nas veias porta e hepáticas e dimi-
nuição da secreção de citocinas em resposta a infecções (HO et 
al., 2013), alterações no metabolismo de minerais, ácidos graxos 
e hidratos de carbono (ZHANG et al., 2013), dentre outros efeitos 
negativos.  

Em função destas alterações fisiológicas no animal, o aumento 
nas concentrações de corpos cetônicos, frequentemente, está as-
sociado com maior risco de desenvolver doenças características da 
produção leiteira, como mastite, metrite, laminite e deslocamento 
de abomaso. Além disso, as perdas ocasionadas por animais que 
desenvolvem quadro de cetose incluem custos associados à morte, 
descarte, serviços veterinários, medicamentos, mão-de-obra, dimi-
nuição na produção de leite e na taxa de concepção. 

3. PREVALêNCIA DE CETOSE NO BRASIL 
Em vários países do mundo a prevalência de cetose subclínica 

tem variado de 8% a 34%. No Brasil, os resultados eram incon-
sistentes para cetose subclínica. todavia, Souza et al. (2015) ava-
liaram a concentração de corpos cetônicos de 732 vacas da raça 
Holandesa, com média de produção de 32,98kg/dia de leite, prove-
niente de dez propriedades leiteiras em sistema intensivo de pro-
dução no país. Dos 732 animais avaliados, 448 (61,20%) apresen-
taram concentração de corpos cetônicos normais. Já 284 animais 
(38,80%) apresentaram cetose subclínica (tabela 1). Neste estudo, 
cinco animais apresentaram concentração de corpos cetônicos aci-
ma de 3,5mmol/L, mas foram considerados como subclínicos, pois 
não apresentavam nenhum sinal clínico no dia do teste.

Para a análise da concentração de corpos cetônicos os animais 
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foram agrupados em quatro extratos segundo os dias em lactação 
(DEL) que se encontravam. As concentrações médias de corpos ce-
tônicos observadas foram de 1,07; 1,15; 1,06 e 1,34 mmol/L; res-
pectivamente para vacas com DEL menor que 15 dias; entre 16 a 
30 dias; entre 31 a 45 dias; maior que 46 dias. A concentração e 
prevalência de corpos cetônicos foram maiores nas vacas com DEL 
acima de 46 dias (P=0,001) (tabela 2 e 3).

ARTIGO TéCNICO 1

Tabela 1. Taxas de prevalência total (%) de cetose (normal ou subclínica) 
em população de 732 vacas leiteiras em sistemas intensivos de produção 

de leite de dez propriedades leiteiras localizadas no Brasil, 2015. 
Fonte: Souza et al. (2015).

VARIáVEIS N OBSERVADOS PREVALêNCIA, %

Animais normais 732 448 61,20

Cetose subclínica 732 284 38,80

VARIáVEL ESTUDADA DIAS EM LACTAçÃO, DEL EPM= P=

<15 16-30 31-45 >45

Corpos cetônicos totais 
(mmol/L) 

1,07a 1,15a 1,06a 1,34b 0,022 0,0001

Tabela 2. Dias em lactação (DEL) sobre valores médios da concentração de corpos cetônicos totais (mmol/l) 
em vacas de dez propriedades leiteiras intensivas brasileiras, 2015.* Fonte: Souza et al. (2015)

abc – letras minúscula diferentes na mesma linha, as médias são diferentes. 
* - EPM: erro padrão da média; P: probabilidade. 

Tabela 3. Taxas de prevalência específicas (%) de cetose (subclínica e clínica) em população de vacas leiteiras em sistemas intensivos de 
produção de leite, agrupadas por dias em lactação, de dez propriedades leiteiras localizadas no Brasil, 2015. Fonte: Souza et al. (2015)

VARIáVEIS ESTUDADAS DIAS EM LACTAçÃO

Menor que 15 dias Entre 16 e 30 dias Entre 31 e 45 dias Maior que 45 dias

Número total de observações 222 211 151 148

Número de animais normais 151 140 103 54

Número de animais positivos 71 71 48 94

Prevalência de animais positi-
vos, %

31,98 33,65 31,79 63,51

Duas considerações pode se inferir deste estudo de prevalência de 
cetose no Brasil. O primeiro é que a prevalência foi alta (38,79%) e o se-
gundo dado que chamou a atenção é que vacas com DEL elevado apre-
sentaram concentração e prevalência superior de corpos cetônicos.

4. PREVALêNCIA DE CETOSE EM MINAS GERAIS
Em 2011, começou-se a traçar um perfil da ocorrência dessa 

patologia nas propriedades do estado de Minas Gerais. trabalhan-
do com animais de produção média de 29,7 litros/dia manejados 
em sistema de intensivo de produção, no município de Esmeraldas/
MG, Lima et al. (2011) observaram prevalência de 81% de cetose 
subclínica em animais avaliados nas duas primeiras semanas após 
o parto e no pico de produção de leite.

Rabelo et al. (2013) avaliaram 24 propriedades leiteiras do esta-
do de Minas Gerais, localizadas nas regiões Central, Centro Oeste 
e triângulo Mineiro, aferindo animais com produção média de 20 
litros/dia. Em 19 das 24 fazendas avaliadas tinham vacas com qua-
dro de cetose subclínica. Neste mesmo estudo, foi feito um ques-
tionário com os proprietários ou responsáveis e 91,67% deles rela-

taram não ter histórico do problema na propriedade, reafirmando 
que a cetose ainda é um problema extremamente desconhecido nas 
propriedades. Foram avaliados 152 animais provenientes destas 
propriedades, sendo 63 (41,5%) positivos para cetose subclínica. 

Em 2014, foram avaliadas 326 vacas da raça Holandesa, com 
média de produção de 27,55 Kg/dia e manejadas em sistema intensivo 
de produção, provenientes de cinco fazendas localizadas no Estado de 
Minas Gerais (SOUZA et al., 2015). Foi feita análise das concentrações 
de corpos cetônicos totais e taxas de prevalência específicas por dias 
em lactação. Dos 326 animais avaliados, 156 (47,85%) apresentaram 
concentração de corpos cetônicos normais. Já 170 animais (52,29%) 
apresentaram concentrações de corpos cetônicos acima de 1,2 mmol/L, 
ou seja, positivos para cetose subclínica. Nenhum animal apresentou 
sinais de cetose clínica (tabela 4 e 5).

Para a análise da concentração de corpos cetônicos os animais 
foram agrupados em quatro extratos segundo os dias em lactação 
que se encontravam; menor que 15 dias; entre 16 a 30 dias; entre 31 
a 45 dias; maior que 46 dias. Os dados foram analisados pelo o tes-
te t de “Student”, a 5% de probabilidade (SOUZA et al.,2015). Vacas 
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menores que 15 dias apresentaram médias de corpos cetônicos de 
1,28 mmol/L; enquanto vacas entre 16 a 30 dias de 1,36 mmol/L, 
vacas entre 31 a 45 dias de 1,19 mmol/L e maior que 45 dias de 
1,34 mmol/L. Não foi observada diferença significativa (P=0,345) 
para as médias das concentrações de corpos cetônicos totais em 
função dos dias em lactação das vacas (tabela 6). A média geral 
dos corpos cetônicos em vacas foi de 1,30 mmol/L, média está con-
siderada alta.

Tabela 4. Taxas de prevalência total (%) de cetose (normal ou subclínica) 
em população de 326 vacas leiteiras em sistemas intensivos de produção 
de leite de cinco propriedades leiteiras localizadas no Estado de Minas 

Gerais, 2014. Fonte: Souza et al. (2015)

Variáveis N Observados Prevalência, %

Animais normais 326 156 47,85

Cetose subclínica 326 170 52,25

Tabela 5. Taxas de prevalência específicas (%) de cetose (subclínica e clínica) em população de vacas leiteiras em sistemas intensivos de produção 
de leite, agrupadas por dias em lactação, de cinco propriedades leiteiras localizadas no Estado de Minas Gerais, 2014. Fonte: Souza et al. (2015)

VARIáVEIS ESTUDADAS DIAS EM LACTAçÃO

Menor que 15 dias Entre 16 e 30 dias Entre 31 e 45 dias Maior que 45 dias

Número total de observações 79 65 63 119

Número de animais normais 44 32,00 35 45

Número de animais positivos 35 71 28 74

Prevalência de animais positi-
vos, %

44,30 50,77 44,44 62,18

Tabela 6. Dias em lactação (DEL) sobre a concentração de corpos cetônicos totais (mmol/L) 
em vacas de cinco propriedades leiteiras intensivas de Minas Gerais, 2014.*

abc – letras minúscula diferentes na mesma linha, as médias são diferentes. 
* - EPM: erro padrão da média; P: probabilidade. Fonte: Souza et al. (2015)

VARIáVEL ESTUDADA DIAS EM LACTAçÃO, DEL EPM= P=

<15 16-30 31-45 >45

Corpos cetônicos totais (mmol/L) 1,28a 1,36a 1,19a 1,34a 0,033 0,345

5. DIAGNóSTICO
Normalmente, as patologias com manifestação subclínicas ge-

ram maior prejuízo nos sistemas de produção em relação à clínica, 
uma vez que possuem maior prevalência e, na maioria das vezes, o 
diagnóstico não é feito ou, quando realizado, é tardio.

O diagnóstico de cetose clínica consiste basicamente de infor-
mações do histórico do animal, exame clínico e complementares. 
Já o diagnóstico de cetose subclínica é feito apenas através de 
exames complementares por testes que avaliam a concentração de 
corpos cetônicos no leite, urina e sangue. Os testes de urina e leite 
são rápidos, todavia são semi quantitativos, já que a concentração 
de corpos cetônicos é estimada pela cor. Além disso, os corpos ce-
tônicos por serem bastante voláteis nestas amostras, os resultados 
podem dar falso negativo.

Desta forma, em função da maior estabilidade e predominância 
entre os corpos cetônicos, o BHBA sanguíneo tem sido a análise de 
escolha. E com a evolução tecnológica de aparelhos portáteis bio 
sensíveis, a análise de cetonas no sangue tornou se mais prática. 

Até pouco tempo, os aparelhos portáteis utilizados no Brasil 

eram da linha humana. Apesar de apresentar bons resultados, por 
não se tratar de um aparelho de uso específico para bovinos, os 
técnicos da área tinham dificuldades de adquirir o aparelho e fitas.

Contudo, recentemente, foi desenvolvido um aparelho especí-
fico para linha veterinária, sendo hoje no Brasil o único aparelho 
disponível o Ketovet®. Além de ser específico para bovinos, este 
aparelho possui como vantagem o fácil manuseio, necessita de pe-
quena quantidade de sangue, resultado em 5 segundos, além de 
facilidade de adquirir o aparelho e a fita.

Souza et al. (2015) avaliaram a eficiência de aparelho portátil 
específico para dosagem de BHBA do sangue de bovinos com o mé-
todo padrão de mensuração por bioquímica úmida. Para isso, foram 
utilizadas 98 vacas da raça Holandesa, sendo 68 em lactação, em 
diferentes fases, e 30 animais não lactentes. Duas amostras de 
sangue foram coletadas da artéria ou veia coccígea. Na primeira foi 
determinada a concentração de BHBA por teste laboratorial através 
do método padrão de mensuração por bioquímica úmida. Na segun-
da amostra a concentração de BHBA foi determinada utilizando o 
aparelho portátil KetoVet®. A média da concentração dos corpos 
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cetônicos totais no sangue foi de 1,02 mmol/L, sendo obtidas as 
médias de 0,95 mmol/L para as análises realizadas pelo laboratório 
de referência e 1,09 mmol/L para o Ketovet. A correlação da con-
centração de corpos cetônicos observados no teste labora-
torial bioquímico e no aparelho portátil Ketovet® foi positi-
va e com coeficiente de determinação igual a 0,86. Conclui-se 
que o uso do aparelho portátil KetoVet® foi preciso quando com-
parado ao método padrão de mensuração por bioquímica úmida.

Para análise, inicialmente é feito um pique na veia ou artéria coccí-
gea, encostando a ponta da fita na gotícula de sangue (Figura 1).

O aparelho reconhece o sangue e apresenta um cronômetro em 
cinco segundos, que é o tempo levado para ele expressar o resulta-
do da concentração de cetona no sangue em mmol/L.

Os valores de referência que atualmente recomenda-se são de 
0 a 1,1 mmol/L, animais normais; e acima de 1,2 mmol/L, animais 
com cetose subclínica (Figura 2).

O diagnóstico de cetose subclínica é uma ferramenta gerencial 
primordial para a saúde animal e também econômica do sistema de 
produção. O diagnóstico precoce permite o tratamento mais rápi-
do, evitando desta maneira, além das perdas ocasionadas por essa 
doença, à ocorrência de outras patologias.

6. CONSIDERAçÕES FINAIS
A prevalência de cetose subclínica em sistema de produção de 

leite tanto no Brasil quanto em Minas Gerais foi alta, sendo sua ocor-
rência bastante significativa acima de duas semanas após o parto. 

Hoje, tem-se uma ferramenta de fácil uso, prática e de baixo custo 
para o monitoramento de cetose subclínica em propriedades rurais.

Em breve serão apresentados os resultados referentes ao que 
a cetose causa no sistema de produção, quantificando as perdas 
econômicas e possíveis medidas de controle e tratamento.
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Figura 2. Leitura da concentração de corpos cetônicos (mmol/L).
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Vacas com níveis normais de corpos cetônicos.
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RESUMO
A exploração pecuária de bovinos leiteiros tem seus aspectos críticos que co-
meçam na primeira fase de vida dos animais, na fase de bezerros. As pesquisas 
têm indicado a necessidade de serem considerados os aspectos do Bem-Estar 
Animal e os seus benefícios econômicos que resultarão para esta atividade 
produtiva. Neste artigo os autores assinalam os aspectos críticos da criação 
de bezerros leiteiros sob o ponto de vista do Bem-Estar Animal, nutrição e a 
utilização de abrigos que levem em consideração o comportamento natural dos 
animais. Recomendam ser necessário que a continuação de pesquisas sobre 
este tema e que esse tipo de informação seja divulgado e chegue ao cenário 
rural, para que ocorram mudanças do modo de criação de bezerros para maio-
res benefícios do sistema de exploração da produção leiteira em nosso país.
Palavras-chave: Criação de bezerros, bem-estar animal, rebanhos leiteiros.

ABSTRACT
The livestock of dairy cattle has its critical aspects that start in the first phase 
of life of the animals, the calves phase. Research has indicated the need to 
consider aspects of Animal Welfare and its benefits to the productive activity. 
In this article the authors point out the critical aspects of the creation of dairy 
calves from the point of view of the Animal Welfare, nutrition and the use of 
shelters that take into account the natural behavior of animals. Recommend 
it necessary for the researchers on this topic. The results should be disclosed 
and reach the rural setting to occur changes calves creation for greater benefits 
from exploitation of dairy production system in our country.
Key-words: Creation of calves, animal welfare, dairy cattle.
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1. INTRODUçÃO 
No Brasil grande parte da criação de bezerras é feita em siste-

mas de abrigos individuais chamados de “casinhas tropicais”. Ou 
seja, as bezerras ficam presas por uma corda com acesso restrito 
ao pasto (quando tem), ração e água em cochos individuais e sem 
acesso às outras bezerras, do 1º dia de vida ao 60º dia (isso pode 
variar dependendo do manejo da fazenda; existem fazendas que 
deixam estes animais nesses abrigos até o 90º dia).

2. CRIAçÃO DE BEZERRAS EM ABRIGOS
Os bovinos são animais gregários, quando os bezerros são se-

parados das mães, logo depois ou algumas horas depois do nasci-
mento – o que gera grande estresse –, e colocados em abrigos indi-
viduais, sendo impedidos de expressar seu comportamento natural, 
de cuidar um do outro, de brincar e de correr.

Na fase de aleitamento se usam os abrigos individuais, pois 
se acredita que trarão algumas vantagens ao produtor em relação ao 
custo de implantação e à facilidade no manejo. Segundo a Embrapa Pe-
cuária Sudeste ( informativo “Casinha tropical”), as vantagens são:

1) Permitir  que o bezerro seja criado individualmente;
2) ter acesso controlado a leite, ração e água;
3) Ser leve e de fácil mobilidade;
4) Proporcionar melhor controle sanitário dos animais;
5) Dispensar o uso de cama ou estrado;
6) Ser de baixo custo;
7) Reduzir  a incidência de pneumonias e diarreias, doenças 

comuns em bezerros criados em ambientes mal arejados e úmidos 
(Embrapa Pecuária Sudeste).

Entretanto, para alguns pesquisadores, o abrigo individual não 
é a melhor opção quando se considera o comportamento do animal. 
Segundo Paranhos da Costa & Silva (2011)  “A criação em casinhas 
tropicais consiste no alojamento dos bezerros de forma individual 
ao ar livre, com acesso a um pequeno abrigo individual. Este tipo 
de criação os bezerros têm mobilidade limitada, uma vez que, ficam 
amarrados, com acesso ao abrigo (casinha) e a uma pequena área 
externa. Este tipo de instalação facilita o aleitamento, o controle 

da quantidade de ração ingerida, a aplicação de medicamentos e 
a identificação de problemas. Porém, priva o animal de expressar 
parte de seus comportamentos naturais.” 

Nesse tipo de abrigo individual, ainda se observa o uso de bal-
des para aleitar os bezerros – apesar de já existir tecnologia, como 
sugadores do tipo mamadeira – o que se caracteriza na restrição do 
comportamento de sugar, tão importante para os bezerros, que em 
vida natural sugaria as tetas da mãe. 

As consequências de tal privação são o aumento da frequên-
cia de estereotipia oral (BERGERON et al., 2006), caracterizado por 
sugar outras bezerras e partes das instalações, e o rolamento de 
língua, aliados à possível redução no ganho de peso (DE PASSiLLé, 
2001). Ainda, a presença de estereotipia constitui um bom indicador 
de redução no grau de Bem Estar Animal (BEA) segundo Broom & 
Johnson (1993). Outros exemplos de comportamentos de alta moti-
vação  que podem ser restritos em sistemas produtivos são: o pas-
tejo, a relação mãe-filho e a formação de grupos sociais naturais.

Nesse mesmo sentido, alguns estudos têm mostrado resulta-
dos positivos com menos mortes, menor uso de antibióticos (PARA-
NHOS da COStA & SiLVA, 2011) quando bezerros, anteriormente 
mantidos em baias individuais e com pouca interação social com 
o humano, passaram a ser criados coletivamente e receber intera-
ções positivas dos tratadores. 

POSSÍVEIS SOLUçÕES AO ABRIGO INDIVIDUAL
1) Se a fazenda possuir este tipo de abrigo recomenda-se a ade-

quação dessa instalação (construção em linha e realocação sema-
nal das bezerras), conforme mostrado na figura 2).

 Os benefícios poderiam ser:
•Maior contato social;
•Maior disponibilidade de sombra;
•Maior área para descanso;
•Menor desgaste da área;
•Melhor limpeza e desinfecção da área;
•Maior espaço para movimentação.

Figura 1. Exemplo de abrigo individual (também conhecido como casinha 
tropical) para bezerras que serão utilizadas na fazenda para reposição. 

Fonte: Embrapa Pecuária Sudeste

Figura 2. Sistema de criação de bezerras no interior de São Paulo que pre-
coniza maior liberdade das bezerras, bem como a interação entre bezerras 

e maior possibilidade de uso da área. Fonte: NUPEA.
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2) Se a utilização dos abrigos individuais ainda for a primei-
ra opção, deve-se avaliar a possibilidade de soltar os bezerros por 
algumas horas durante o dia, para que possam brincar e interagir 
entre si (Manual de Boas Práticas de Manejo – Bezerros Leiteiros 
- PARANHOS da COStA & SiLVA, 2011). Ainda, o enriquecimento 
ambiental é uma ferramenta que deve ser levada em consideração. 
Em um estudo, Ninomya e Sato (2009), observaram que o enrique-
cimento ambiental para bezerros aumentou o comportamento de 
limpeza e diminuiu o comportamento agonístico, concluindo que 
enriquecer o ambiente para bezerros criados em sistema confinado 
pode melhorar o BEA.

3. OUTROS PROBLEMAS CRÍTICOS NA CRIAçÃO DE BE-
ZERROS NO BRASIL

1. MAChOS:
Para alguns autores os machos são discriminados no sistema de 

produção da pecuária bovina leiteira.  Segundo Bond et al. (2012), 
“Como não podem ser inseridos no ciclo produtivo para reposição, 
os machos são tratados como um subproduto do sistema de produ-
ção. As alternativas mais utilizadas atualmente são a criação de 
vitelo ou o abate na primeira semana de vida, assim como a cria 
para consumo na própria fazenda.”

Para outros autores,  como Xiccato et al. (2002)  “A produção de 
vitelo nos métodos tradicionais oferece restrições severas ao bem
-estar dos animais. Métodos alternativos foram desenvolvidos, com 
melhorias ao bem-estar dos animais, como alojamento em grupos 
e fornecimento de dieta sólida”. Porém, existem poucos estudos 
quanto à viabilidade de tais sistemas no contexto brasileiro (COStA 
et al., 2001; ROMA JUNiOR. et al., 2008), sendo que as questões 
relativas ao bem-estar não são abordadas ou são brevemente men-
cionadas. Os animais vendidos para o abate na primeira semana de 
vida podem sofrer restrições de bem-estar, principalmente devido 
ao baixo preço pago por eles. Por serem animais de baixo valor e 
que não geram lucro direto à propriedade, na prática, costumam ser 
relegados a um segundo plano. Os bezerros podem sofrer restrições 
alimentares, algumas vezes, severas e podem ser alojados em am-
bientes estéreis e pouco confortáveis até o momento do transporte. 
Uma vez que o bezerro é gerado no contexto da atividade leiteira, o 
seu bem-estar é de responsabilidade de todos aqueles envolvidos 
na cadeia produtiva, incluindo produtores, responsáveis técnicos, 
processadores, comerciantes e consumidores.

Além da visão mais ética em relação aos bezerros, sabe-se que 
para a produção de leite, a manutenção de gestação e o nascimento 
de machos é um dos fatores de diminuição da produtividade e au-
mento dos custos de produção. Um método que deve ser conside-
rado para atender às demandas éticas e de produção é a sexagem 
de espermatozoides, objetivando-se mais nascimentos de fêmeas.

2. PROCEDIMENTO DE MUTILAçÃO: 
A descorna (mochamento) é um exemplo disso. Acredita-se que 

o melhor momento de retirada dos botões córneos dos bezerros 

seja antes dos três meses de idade, utilizando-se anestésicos e 
analgésicos. Entretanto, são diversas as formas existentes para que 
o procedimento seja feito, e em todas elas o processo é doloroso, 
pois não respeita o sofrimento dos animais. São alguns deles: cure-
tagem, o uso de serra, cisalhamento, ferro quente e pasta cáustica 
(SYLVEStER et al., 1998).

Se a fazenda acredita ser necessário a descorna, do ponto de 
vista do BEA, é extremamente necessário que esse processo seja 
feito na época e de maneira correta, como citado anteriormente.

3. ALEITAMENTO ARTIFICIAL: 
Convencionalmente, os bezerros são separados da mãe logo 

após o nascimento e recebem quantidade restrita, 10% do peso vivo, 
de dieta líquida durante toda a fase de aleitamento. Nesse momento 
são observados crescimento lento e comportamento depressivo, sob 
manejo convencional, características que podem ser atribuídas à falta 
de nutrientes na dieta líquida (BittAR & SiLVA, 2013).

Visitando fazendas de leite, é comum ouvir que devem ser for-
necidos quatro litros de leite ou sucedâneo por dia para bezerras 
durante a fase de aleitamento, entretanto essa “regra geral” pode 
não atender às demandas desses animais de maneira apropriada.

Segundo um estudo feito por Lee et al (2009), mesmo fornecen-
do a mesma quantidade (começando com cerca de sete  litros de 
leite por dia, procedendo o desaleitamento gradual) de sucedâneo e 
leite integral para bezerros, o desempenho daqueles que receberam 
leite foi melhor.

Ainda, outro estudo (KHAN et al, 2007) comparando dois gru-
pos: 1) bezerras que receberam 10% de seu peso vivo em leite e  2) 
bezerras que receberam 20% de seu peso vivo em leite. Os resul-
tados mostraram que bezerras que receberam mais leite durante o 
aleitamento, tiveram maior ganho de peso, uma maior ingestão de 
matéria seca, maior eficiência alimentar, melhor funcionamento do 
rúmen e menor ocorrência de quadros de diarreia.

4. SOMBREAMENTO EM ABRIGOS INDIVIDUAIS: 
Muitas vezes, a sombra projetada não parece suficiente para os 

bezerros (Figura 3).

Em alguns casos, o material utilizado na confecção da casinha 
é ineficiente em proteger o bezerro do sol: “(...) em climas quentes 

Figura 3. Tipos de abrigos tropicais para bezerros utilizados em fazendas leiteiras 
no Brasil. Parece existir a possibilidade de sombra insuficiente em algum mo-

mento da criação. Fonte: Milkpoint e Embrapa Gado de Leite, respectivamente.
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os animais de raças europeias estão preferindo ficar ao calor do 
sol forte, ao invés de ficar na sombra escaldante de um abrigo de 
telhas de alumínio”, escreveu um profissional no Milkpoint (2012) 
(Figura 4).

4. CONSIDERAçÕES FINAIS
Algumas pesquisas têm indicado que é possível ter benefícios 

econômicos e considerar o bem-estar de bezerros criados em fa-
zendas leiteiras, utilizando abrigos que levem em consideração o 
comportamento natural dos animais. é necessário que as pesquisas 
continuem e que esse tipo de informação seja divulgado e chegue 
ao cenário rural, para que a mudança seja feita.

é necessário que o produtor e profissionais se posicionem em 
relação ao bem-estar das bezerras e dos outros animais jovens. As 
bezerras de hoje serão as novilhas de amanhã e as lactantes do 
futuro. Uma bezerra bem cuidada pode ser uma vaca mais saudável 
e mais produtiva. é sempre importante a atenção de todos.
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RESUMO
A seleção do sexo da cria no início do processo reprodutivo, através de biotec-
nologias hoje desenvolvidas, oferece vantagens produtivas no setor agrope-
cuário permitindo obter ganho genético mais rápido e aumento da produtividade 
de rebanhos. Uma das formas de se obter esta vantagem é através da sexagem 
do embrião anterior a sua inovulação e desenvolvimento intrauterino, evitando-se 
perda de tempo em produzir uma cria de sexo indesejado. A questão é inserir o 
uso da técnica dentro de um processo que se torne exequível com menor custo. 
Neste contexto, a sexagem de embriões por analise de DNA, agregada à produção 
in vitro de embriões, são ferramentas que permitem alcançar esta meta. O objetivo 
deste trabalho foi de validar, em laboratório, o processo de produção in vitro de 
embriões e a sexagem por biópsia-PCR, a fim de viabilizar comercialmente o 
produto final.
Palavras-chave: embrião, sexagem, produção in vitro, biópsia, PCR.

ABSTRACT
Selecting the sex of the offspring at the beginning of the reproductive process 
through nowadays biotechnologies, offer productivity advantages in the agri-
cultural sector avoiding waste of time to produce an unwanted sex offspring 
which results in faster genetic gain and increased livestock productivity. One of 
the ways to obtain this advantage is using embryo sexing technology prior the 
embryo transfer and intrauterine development. The question is to insert the use 
of this technique within a feasible process at a lower cost. In this context, em-
bryo sexing by DNA analysis, associated to in vitro production of embryos, are 
tools that allow the achievement of this goal. The objective of this study was to 
validate the process of in vitro embryo production and sexing by biopsy-PCR in 
the lab in order to produce viable embryos for commercial purpose.
Key-words: embryo sexing, in vitro production, biopsy, PCR.
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1. INTRODUçÃO 
O Brasil ocupa, atualmente, posição de destaque entre países 

que aplicam comercialmente e em larga escala as diversas biotec-
nologias da reprodução animal. O crescente desenvolvimento da 
produção de embriões in vitro proporcionou o avanço de biotecnias 
paralelas à indústria de transferência de embriões. Neste contex-
to, as técnicas de micro-manipulação embrionária e de diagnostico 
genético pré-implantacional passaram a ser utilizadas como impor-
tantes ferramentas, permitindo intensificar e acelerar ainda mais 
os processos de melhoramento genético dos animais de produção 
(BAViStER, 2002; FABER et al., 2003). 

O controle da proporção dos sexos nas espécies domésticas é, 
potencialmente, de grande interesse comercial para a agropecuá-
ria. A determinação do sexo dos animais tem sido fonte de estudos 
para pesquisadores desde a década de 80. A utilização de técnicas 
de sexagem é destinada aos sistemas de produção no qual a ren-
tabilidade do empreendimento depende de um maior numero de 
reprodutores de um sexo. Dentre as principais técnicas biotecnoló-
gicas aplicadas à reprodução animal, a sexagem de embriões vem 
se destacando e tem sido amplamente estudada (SCHRÖDER et al., 
1990; PEURA et al., 1991; HOSSEPiAN DE LiMA et al., 1993; APPA 
RAO et al., 1994; GARCiA, 1995) e utilizada para fins comerciais 
(NiVOt & LiEGEOiS, 1991; tHiBiER & NiBARt, 1995). A sexagem de 
embriões tem envolvido técnicas como a cariotipagem e, ultima-
mente, protocolos envolvendo a Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR), onde se amplificam sequências específicas de DNA presen-
tes somente no cromossomo Y, têm sido utilizados.

SEXAGEM DO EMBRIÃO BOVINO ATRAVéS DE ANáLISE 
DO DNA

A determinação do sexo de embriões, antes da transferência, tem 
sido o desejo de muitos produtores desde a utilização comercial da 
transferência de embriões na década de 70 (tHiBiER & NiBARt, 1995).

  Alguns métodos foram descritos para determinação do sexo 
de embriões. Eles podem ser classificados como invasivos ou não 
invasivos, de acordo com a realização de biopsia para obtenção de 
células embrionárias. Os métodos mais precisos são os invasivos e 
incluem a visualização dos cromossomos sexuais pela análise cito-
genética ou pela determinação de uma sequência de DNA específi-
ca do cromossomo Y, após sua amplificação por biologia molecular 
(SCHRÖDER et al., 1990; GARCiA, 2001; MARA et al., 2004; KUBiS-
CH & JOHNSON, 2007). As técnicas não invasivas baseiam-se na 
detecção sorológica do antígeno de histocompatibilidade H-Y, res-
ponsável pela organogênese testicular e pela atividade enzimática 
ligada ao cromossomo X (WACHtEL, 1984; MONK & HANDYSiDE, 
1988; VAN VLiEt et al., 1989).

 USO DA PCR NA SEXAGEM COMERCIAL DE EMBRIÕES 
BOVINOS

 A sexagem de embriões que envolve a técnica de biologia mo-
lecular baseia-se na detecção de sequências especificas de DNA. O 
conhecimento de regiões especificas do cromossomo Y possibilitou 

a identificação do sexo. Os métodos empregados primeiramente foram 
à hibridização in situ (FiSH) (BEttERiDGE et al., 1981; VAN VLiEt et al., 
1989) e as análises citogenéticas (KiNG, 1984; VAN VLiEt et al., 1989; 
SCHRÖDER et al., 1990). Essas técnicas foram utilizadas até o desen-
volvimento da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 

A PCR é fundamentada na amplificação do DNA in vitro pela 
utilização de enzimas termo resistentes como a taq Polimerase. A 
região a ser amplificada é flanqueada por primers (iniciadores), que 
realizarão a replicação da região do DNA buscada (BREDBACKA 
et al., 1995). Essas regiões facilitam a operação quando se tratam 
de sequências únicas ou com pouco numero de cópias e também 
sequências com elevado numero de cópias repetidas. Existem se-
quências altamente específicas do cromossomo Y, porém, o baixo 
numero de cópias dentro do genoma acaba prejudicando seu uso 
na determinação do sexo de embriões. Várias sequências do cro-
mossomo Y possuem elevados números de cópias e são aplicáveis 
na determinação do sexo de animais e humanos (PALMA, 2001).

 A PCR é uma técnica extremamente sensível e demanda cuida-
dos específicos, normalmente inexistentes em laboratórios de cam-
po, o que pode resultar na degradação dos reagentes. é necessária 
uma adaptação das condições de apresentação, acondicionamento 
até o local de utilização e armazenamento. Os reagentes devem 
permitir a extração do DNA pela lise celular, para isso utilizam-se 
soluções basicamente com MgCl2 e proteína quinase. Essa solu-
ção, contendo o material biopsiado, é incubada à temperatura de 
55oC por alguns minutos e após, eleva-se a temperatura à 95oC 
para inativação da proteína quinase. Outra solução deve permitir a 
amplificação do DNA sendo constituída de taq polimerase, dNtP’s, 
e primers específico-Y e autossômico. é importante a utilização de 
amostras controles para validação da amplificação, compostos por 
células machos, fêmeas e controle negativo, pois avalia a contami-
nação, presença da amostra nos tubos e correto funcionamento da 
solução de amplificação. O produto da amplificação é submetido 
à eletroforese em gel de agarose. O brometo de etídio contido no 
gel é visualizado sobre luz ultravioleta (SOUZA, 2007). A formação 
de duas bandas no gel de agarose é interpretada como embrião 
macho, quando não há formação da banda referente às regiões 
macho-especificas e apenas formação da banda autossômica, esse 
resultado é relativo a uma fêmea (LOPES et al., 2001).

 O tempo tomado na realização da PCR em trabalhos com fertili-
zação in vitro (FiV) não afeta a técnica, pois a biópsia pode ser feita 
com antecedência no estádio embrionário de 16-32 células. Luz et 
al. (2000) comprovaram que embriões produzidos in vitro podem ter 
o sexo determinado com acurácia de 100% pela técnica de PCR, 
quando se utiliza primers específicos e autossômicos. Sessenta e 
um por cento dos embriões inovulados, submetidos à biópsia e ana-
lisados pela técnica de PCR, evoluíram para uma prenhes normal, 
o que não diferiu estatisticamente dos 67,5% de prenhes obtidos 
após a inovulação de embriões não-micromanipulados. Em experi-
mento similar, Park et al. (2001) demonstraram a possibilidade de 
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identificar o sexo de embriões FiV de 8-16 células pela remoção de 
um, dois, quatro ou oito blastômeros. A eficiência de sexagem da 
PCR foi de 92; 94,3; 96,3 e 100% respectivamente. 

Face ao exposto, o presente trabalho teve como objetivo ava-
liar, em larga escala, a viabilidade e a proporção do sexo de embriões 
bovinos produzidos in vitro, em um laboratório comercial de produção 
in vitro de embriões bovinos. Objetivou-se também descrever a meto-
dologia e o processo empregado na aplicação da sexagem embrionária.

2. MATERIAL E MéTODOS
Este trabalho foi desenvolvido a partir da análise de uma rotina 

comercial de uma empresa privada especializada na produção in 
vitro de embriões bovinos, localizada em Belo Horizonte (MG), no 
período de março a outubro de 2006. Foram utilizados 784 embriões 
produzidos em laboratório oriundos de ovários de abatedouro. Os 
ovários de vacas e novilhas mestiças encaminhadas ao abate foram 
acondicionados para o transporte em frascos contendo solução salina a 
0,9% acrescida de antibióticos, e mantidos em garrafa térmica a 35ºC. 
No laboratório, folículos foram aspirados com seringa descartável de 
10 ml conectada as agulhas 25 x 7 mm (22G) (Figura 1). O líquido folicu-
lar obtido foi transferido para tubos de 15 ml e mantidos em estufa a 
38,5oC, por 20 minutos, para a sedimentação dos oócitos.

SELEçÃO E MATURAçÃO IN VITRO (MIV)
Após o período de sedimentação, o sobrenadante foi descar-

tado e, sob estereomicroscópio, os oócitos recuperados foram la-
vados em três gotas de meio tCM-199 (Gibco BRL; Grand island, 
NY, EUA) tamponado com Hepes, suplementado com 10% de soro 
fetal bovino (SFB) (Gibco BRL; Grand island, NY, EUA), 0,20 mM de 
piruvato de sódio (Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA) e 83,4 μg/mL 
de Amicacina (instituto Biochimico, Rio de Janeiro, Brasil). Foram 
considerados adequados para a maturação in vitro os complexos 
cummulus oophorus de graus i e ii (excelente e boa qualidade, res-
pectivamente), segundo o manual da iEtS (1998).

Na sequência, grupos de 15 a 25 oócitos foram transferidos 
para placas de Petri de 60 x 15 mm (tPP, Suécia) mantidos dentro 

de incubadora (thermo Forma, EUA) (38,5°C com atmosfera de 5% 
CO2 em ar e umidade máxima), sob óleo mineral (D’Altomare, Santo 
Amaro, SP, Brasil), em gotas de 100 μL de meio de maturação in 
vitro (MiV), constituído por meio tCM-199 suplementado com 10% 
de SFB, 1 μg/mL FSH (Folltropin, Bioniche Animal Health, Belleville, 
Ont., Canadá), 50 μg/mL hCG (Profasi, Serono, São Paulo, Brasil), 1 
μg/mL estradiol (estradiol 17-b, Sigma E-8875, EUA), 0,20 mM de 
piruvato de sódio (Sigma P-4562, EUA) e 83,4 μg/mL de amicacina 
(instituto Biochimico, Rio de Janeiro, Brasil), durante 24 horas.

PREPARO DO SêMEN E FERTILIZAçÃO IN VITRO (FIV)
Após a maturação in vitro (MiV), os oocistos foram colocados 

em gotas de 90 μL de meio tALP, suplementado com 0,6 % de al-
bumina sérica bovina (BSA - Fraction V, Sigma, EUA), 50 μg/mL de 
gentamicina, 22 μg/mL de piruvato, e 10 μg/mL de heparina. Sêmen 
de um touro da raça Nelore foi utilizado. As palhetas foram descon-
geladas por 20 segundos em água aquecida à 35oC, depositadas 
em tubo cônico de 15 mL e centrifugadas a 900 G por 30 minutos 
através de gradiente descontínuo de Percoll 45-90% (Sigma, EUA). 
Após a centrifugação, o sêmen foi diluído para 2x106 espermatozoi-
des vivos/mL em meio tALP-FiV (meio de fecundação) e adicionado 
às gotas de fecundação, a 38,5o C e atmosfera de 5% CO2 em ar e 
umidade máxima, por 20 a 22 horas.

CULTIVO IN VITRO (CIV)
Após a FiV, os oocistos submetidos à fertilização foram culti-

vados (grupo máximo de 25 por micro gota) em gotas de 100 μL de 
meio de cultivo, constituído por meio SOF acrescido de 2,5% SFB 
e 0,5% de albumina sérica bovina (BSA), livre de ácido graxo e 1 
mM de glutamina, sob óleo mineral. A osmolaridade foi mantida 
em 270 – 280 mOsmol e o pH em 7,4. Os mesmos foram mantidos 
em incubadora (38,5o C com 5% CO2 e 5% O2 em ar e umidade 
máxima). No dia três (D3) após a FiV, todos os embriões com quatro 
células ou mais foram considerados como clivados e, no dia cinco 
(D5) foi realizada a substituição de 50% do volume das gotas de 
cultivo por meio de cultivo novo. No dia sete (D7) após a FiV, os em-
briões considerados excelentes (grau i), segundo o manual da iEtS 
(1998), foram selecionados e classificados de acordo com o estádio 
de desenvolvimento (Figura 2).

Figura 1. Aspiração manual de folículos ovarianos

Figura 2. Embriões (blastocistos) de sete dias produzidos in vitro
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MICROMANIPULAçÃO EMBRIONáRIA 
Os embriões com desenvolvimento mais adiantado (blastocis-

tos) foram submetidos à biopsia no sexto dia (D6) após a fertilização in 
vitro, enquanto que os embriões com desenvolvimento tardio (mórulas) 
foram mantidos no cultivo e à biopsia no dia seguinte (D7).

 A biopsia foi realizada utilizando-se dois micromanipuladores 
e dois microinjetores mecânicos (MM Micromanipulator, NY, USA) 
adaptados a um microscópio invertido (CK2, Olimpus, tokyo, Ja-
pan), em aumento de 100 X. A técnica empregada foi a de micro-as-
piração de células embrionárias, com auxilio de duas micropipetas: 
a chamada de “holding” (imobilizadora) e a de micro-aspiração, 
fabricadas com capilares de borosilicato utilizando equipamento 
de estiramento computadorizado (Puller 773, Campden instrument 
Limit, USA), Microforja (MF-9, Narishige, tokyo, Japan) e esmeri-
lhador (EG-40, Narishige). A micropipeta “holding” foi utilizada para 
o posicionamento e a imobilização do embrião, enquanto que a de 
micro-aspiração (diâmetro externo = 30 μm e diâmetro interno = 25 
μm, ângulo da extremidade = 30°) foi utilizada para a aspiração de 
células embrionárias viáveis. Quando foi possível a identificação e 
diferenciação do trofoblasto e do embrioblasto, o embrião foi posi-
cionado de tal forma que fossem aspiradas células do trofoblasto. 
As micropipetas de micro-aspiração foram substituídas a cada biop-
sia, evitando o risco de contaminação (Figura 3).

Após realização da biopsia, as células aspiradas foram transferidas 
para tubo de polipropileno de 0,2 mL, (Axygen, Union city, USA) devida-
mente identificado, contendo 2 μL de água ultrapura (Sigma).

 Cada lote de embriões transferidos para placa de micro-mani-
pulação foi composto por no máximo 10 embriões, evitando a per-
manência destes fora da estufa de CO2 por mais de 30 min. Após a 
realização das biópsias, os embriões foram transferidos para gotas 
isoladas e identificadas com 50 μl do mesmo meio de cultura uti-
lizado anteriormente, cobertas com óleo mineral (Sigma Chemical, 
MO, USA) em placas de Petri (25mm, Corning). As placas foram 
retornadas para estufa de CO2, onde os embriões biopsiados foram 
cultivados durante 6 a 12h, até o momento da reavaliação e enva-
samento para transferência.

 REAçÃO EM CADEIA DA POLIMERASE 
Em cada amostra de biopsia embrionária foram adicionadas 20 

μg de proteinase K (USB, Cleveland, Ohio, USA), e após centrifuga-
ção, as células foram incubadas a 56 °C por 10 min, para lise das 
membranas, em seguida foram colocadas a 95 °C por 10 min, para 
a inativação da proteinase K (USB). Os tubos foram, na sequên-
cia, resfriados a 4 °C no final do procedimento de lise, quando foi 
acrescentado 20 μL da solução de PCR do sistema de sexagem de 
embriões bovinos fornecidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA - Cenargen, Brasília, Distrito Federal, Bra-
sil), totalizando volume final de 25 μL. Este sistema é constituído 
por dois pares de oligonucleotídeos, sendo um responsável pela 
amplificação de região Y-específica (= 220 pb) e outro pela região 
autossômica (= 280 pb).

A PCR foi realizada em termociclador (Westburg) com 5 min de 
desnaturação a 95 °C, seguidos por 35 ciclos de desnaturação a 95 
°C (30 seg), apelamento a 57 °C (1 min), extensão a 72 °C (30 seg) e ex-
tensão final a 72 °C por 5 min, sendo o tempo total de amplificação 
de aproximadamente 2,5h. Para cada reação, foram incluídos: con-
trole negativo sem amostra de DNA, uma amostra contendo DNA 
conhecido de macho e uma com DNA de fêmea (controle positivo).

ELETROFORESE
Finalizada a amplificação, 10 μL da amostra foram homogenei-

zados com 2 μL de azul de bromofenol (Sigma) e depositados dentro 
do poço do gel de agarose a 2% (Pronadisa, Madrid, Spain) prepa-
rado com tBE (tris-borate/EDtA electroforesis buffer) incluindo 0,5 
μg/ml de brometo de etídeo (Gibco, NY, USA). O tempo de corrida 
da eletroforese horizontal foi de 30 min e a visualização do gel foi 
realizada com transiluminador ultravioleta (ECX-20. M, Vilber Lour-
mat, Marne La Vallee, France). A amplificação dos dois fragmentos 
na mesma amostra revela embrião macho, enquanto a amplificação 
de um único fragmento autossômico (280pb) representa embrião 
fêmea (Figura 4). As amostras com ausência de amplificação foram 
classificadas como “indeterminado”. A eficiência da PCR foi avalia-
da pela proporção dos embriões devidamente sexados (machos + 
fêmeas) em relação ao total submetido ao processo de sexagem.

VIABILIDADE EMBRIONáRIA APóS A BIOPSIA 
Após identificação do sexo, todos os embriões micro-manipu-

lados foram reavaliados quanto ao estádio e qualidade de acordo 

Figura 3. Aspiração do blastômero de embrião no dia 6, após a fertilização.

~ ~
~

~
~

Manipulação de embriões
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com o manual da iEtS (1998). Desta forma, foi possível avaliar a 
viabilidade embrionária pós-biópsia, determinando a taxa de mor-
talidade dos embriões.  

 

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram micromanipulados para a retirada de biópsia o total de 

784 embriões bovinos oriundos de oocistos coletados de vacas e/ou 
novilhas abatidas em frigorífico, resultando na identificação de 378 
embriões machos (48,21%) e 361 embriões fêmeas (46,05%) (P < 
0,05). Destes 784 embriões produzidos  submetidos à sexagem, 45 
(5,74%) foram classificados como indefinidos (falha na identificação 
do sexo destes embriões) (Figura 5). Desta forma, a eficiência da 
técnica de sexagem por PCR foi de 94,3% (tabela 1).

A taxa de embriões inviáveis (degenerados) pós-biópsia cor-
respondeu a 10,6% (83) (tabela 2). A avaliação foi realizada 4 a 
12 horas após a micromanipulação, considerando como viáveis os 
embriões re-expandidos (Figura 6) e degenerados aqueles que não 
apresentaram reorganização de sua blastocele.

Entre as técnicas utilizadas para sexagem de embriões, como a 
cariotipagem ou o cultivo de embriões com anticorpos anti-H-Y (AVERY 
et al., 1992; GARCiA, 1993; HOSSEPiAN DE LiMA et al., 1993), a PCR 
destaca-se por ser a única que oferece possibilidade de 100% de acu-
rácia na determinação do sexo (APPA RAO et al., 1994), além de ser 
bastante rápida (SCHRÖDER et al., 1990), conferindo resultados de se-
xagem em até 5 horas após a biópsia embrionária sem necessidade de 
congelação do embrião (tHiBiER & NiBARt, 1995).

O índice de amplificação obtido neste trabalho (94,3%) foi 
semelhante aos índices obtidos por outros autores (AVERY et al., 
1992; GARCiA, 1993; PEiPPO & BREDBACKA, 1995). A aplicação da 
sexagem comercial de embriões bovinos produzidos in vitro em lar-
ga escala reportada neste trabalho corrobora com a viabilidade da 

Figura 5. Embriões micromanipulados submetidos à biópsia para sexagem

Tabela 1. Produção de embriões in vitro submetidos à PCR

(N)       (%)

Amplificados 739       94,3 (Ci 92,4 – 95,8)

Não amplificados 45        5,7 (Ci 4,2 – 7,6)

total 784 100,0

Figura 6. Embriões biopsiados, submetidos a cultivo e re-expandidos

  Tabela 2. Embriões in vitro biopsiados e re-expandidos

(N)       (%)

Viáveis 701 89,4 (Ci 87,0 – 91,5)

Degenerados 83 10,6      (Ci 8,5 – 12,9)

total 784 100,0

Figura 4. Determinação de sexo em embrião e biópsias.

*Legenda:
Poço 1: Marcador 100pb
Poço 2: embrião 5 (fêmea)
Poço 3: biópsia 5  A  (fêmea)
Poço 4: embrião 6 (fêmea)
Poço 5: biópsia 6  A (fêmea)
Poço 6: embrião 7 (macho)
Poço 7: biópsia 7 A (macho)
Poço 8: embrião 8 (fêmea)
Poço 9: biópsia 8 A (fêmea)
Poço 10: embrião 9 (macho)
Poço 11: biópsia 9 A (macho)
Poço 12: embrião 10 (fêmea)
Poço 13; biópsia 10 A (fêmea)
Poço 14: embrião 11 (não amplificado)
Poço 15: biópsia 11 A (não amplificado) 
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técnica demonstrada em artigo publicado por Hasler et al. (2002), 
onde foram submetidos ao processo de sexagem 1.181 embriões, 
obtendo-se taxa de 53,0% de embriões machos.

Portanto, a técnica de biópsia de blastômeros desenvolvida 
neste projeto apresentou-se viável e com excelentes índices de so-
brevivência de embriões produzidos in vitro e sexados pelo método 
da biópsia embrionária, podendo ser uma técnica alternativa na 
transferência de embriões previamente sexados. Faz-se necessário, 
no entanto, a continuidade deste experimento numa maior ampli-
tude, avaliando os resultados de gestações positivas e negativas 
após a transferência destes embriões biopsiados em receptoras 
previamente preparadas e selecionadas.
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RESUMO
A mastite em novilhas apresenta como consequência direta a redução considerável da 
capacidade futura de produção de leite, aumento da contagem de células somáticas 
após o parto e ocorrência de casos clínicos de mastite.  A prevalência da mastite nesta 
categoria animal varia de 29 a 75% dos quartos (anterior ao parto), e de 12 a 57% dos quar-
tos (pós-parto). Para o estabelecimento de um programa efetivo de controle de mastite, as 
estratégias para a prevenção e o controle da mastite em novilhas devem ser baseadas nos 
fatores de risco ou proteção e dados epidemiológicos. Portanto, o controle da mastite deve 
ser adaptado para cada rebanho. incluem como medidas de controle da mastite o manejo 
adequado da fazenda, a não ocorrência da mamada entre bezerras, o controle eficiente de 
moscas, a manutenção das bezerras e novilhas em ambiente limpo e higiênico e segregadas 
das vacas multíparas, o monitoramento adequado da nutrição, a redução da ocorrência de 
edema de úbere pela otimização do manejo pré-parto, a redução do estresse próximo ao 
parto, o uso de selantes de teto quando há alto risco de mastite por patógenos ambien-
tais durante o período peri-parto, e o uso da antimicrobianoterapia quando necessário. 
Um aspecto a ser também considerado nos programas de controle da mastite é a sele-
ção de animais resistentes à mastite, apesar da sua baixa hereditariedade.
Palavras-chave: infecção intramamária, novilha, contagem de células somáticas, 
prevenção.

ABSTRACT
Heifer mastitis leads to a considerable negative effect on future production, an in-
crease in milk somatic cell count after parturition and an augment in the occurrence of 
clinics cases of mastitis. The prevalence of intramammary infections ranges between 
29 and 75% of quarters before parturition, and the immediate prevalence postpartum 
ranges between 12 and 57% of quarters infected. Strategies to prevent and control 
mastitis in heifers should be based on risk or protective factors identified and tested 
through sound epidemiological research. Thus, the control strategies should be adap-
ted to each herd. Farm-specific interventions that should be place on any farm are: 
improve general udder health management, control cross-suckling in calves, implement 
an effective and efficient fly control, keep young and primigravid heifers in a clean and 
hygienic environment and separate from multiparous animals, avoid any nutritional de-
ficiency, minimize the risk of negative energy balance before and after calving, reduce 
the incidence of udder edema, minimize stress around calving, consider the use of teat 
sealants prepartum where a high risk of environmental mastitis, and use prepartum an-
timicrobial treatment in heifers under certain conditions only.  Furthermore, an aspect 
that should also be regarded in mastitis control programs is the selection of resistant 
animals, although the heritability of clinical and subclinical mastitis is relatively low.
Key-words: intramammary infection, heifer, somatic cell count, prevention.
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1. INTRODUçÃO 
A mastite é o processo inflamatório da glândula mamária, sen-

do caracterizada como uma doença complexa de caráter multifatorial, 
envolvendo diversos patógenos, o meio ambiente e o animal. No en-
tanto, a importância da mastite em novilhas começou a ser evidenciada 
apenas na década de 80, apesar do primeiro relato de mastite em novi-
lhas ter ocorrido em 1942. Acreditava-se que as infecções intramamá-
rias em novilhas eram baixas, ou até mesmo inexistentes, já que estes 
animais não são ordenhados até a primeira parição, e o processo de 
ordenha ser considerado como um dos principais fatores de risco para 
infecção intramamária por patógenos contagiosos. No entanto, relatos 
de casos mastite nesta categoria animal são frequentes.

Levantamentos de prevalência de infecções intramamárias 
em novilhas variam de 29 a 75% dos quartos (anterior ao parto), 
e de 12 a 57% dos quartos (pós-parto). Desta forma, considerando 
que o desenvolvimento da glândula mamária ocorre principalmen-
te durante a primeira gestação, a infecção intramamária durante 
este período pode prejudicar o seu desenvolvimento, afetando a 
produção de leite nas lactações futuras. Pelo supracitado fica claro 
que não se pode esperar o início da lactação para a implementa-
ção de medidas de controle desta enfermidade, já que a infecção 
pode ocorrer antes do início da produção de leite (CERQUEiRA et al., 
2009; De VLiEGHER et al., 2012).

2. ETIOLOGIA DAS MASTITES EM NOVILhAS
A mastite em novilhas difere da mastite em vacas multíparas 

em vários aspectos, a exemplo da resposta imune da glândula ma-
mária e dos agentes etiológicos envolvidos na mastite. Mais de 130 
microrganismos são relatados como agentes etiológicos da infec-
ção intramamária em bovinos. Um aspecto universal da mastite em 
novilhas é que a infecção intramamária é frequentemente causada 
pelos estafilococos coagulase-negativos, que podem persistir du-
rante toda a lactação. Dentre os patógenos de maior importância, 
estudos relatam o Staphylococcus aureus como o patógeno mais 
frequentemente isolado, embora outros apontem as bactérias 
Gram-negativas. Em vacas multíparas, apesar de alguns autores 
apontarem os estafilococos coagulase-negativos como o principal 
patógeno causador da mastite bovina, isto não é um aspecto uni-
versal, como ocorre em novilhas (COStA et al., 1996; CERQUEiRA 
et al., 2009; FOX, 2009; SCHUKKEN et al., 2009; De VLiEGHER et 
al., 2012). Por exemplo, estudos brasileiros incriminam o Coryne-
bacterium bovis e o S. aureus como os patógenos causadores da 
mastite bovina mais frequentemente isolados de amostras de leite 
coletadas assepticamente (SOUZA et al., 2009a). isto provavelmen-
te está relacionado, pelo menos em parte, a resposta imune que 
difere entre vacas multíparas e primíparas, sendo que vacas multí-
paras apresentam menor fagocitose de S. aureus pelos neutrófilos 
sanguíneos e lácteos que as vacas primíparas, assim como menor 
viabilidade e capacidade microbicida desta população leucocitária 
(MERHZAD et al., 2009).

A incidência da mastite clínica nos primeiros dias após o parto 
é maior em vacas primíparas que em vacas multíparas. O período 
pós-parto (até duas semanas após o parto) em novilhas representa 
mais de 30% dos casos de mastite clínica que ocorre durante a 
lactação. Os principais patógenos isolados de mastite clínica em 
novilhas são S. aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus 
uberis e Escherichia coli. No entanto, quando comparado com as 
vacas multíparas, as novilhas apresentam maior incidência de ca-
sos de mastite clínica por S. uberis e estafilococos coagulase-nega-
tivos, e menor incidência por S. aureus. Em sistemas de manejo a 
pasto, o S. uberis pode ser considerado o patógeno mais frequente-
mente isolados de amostras de leite coletadas assepticamente de 
novilhas (De VLiEGHER et al., 2012).

3. DIAGNóSTICO
A detecção definitiva da mastite é baseada no isolamento de 

patógenos por meio da coleta asséptica das amostras de leite. No 
entanto, a ocorrência da mastite pode não ser acompanhada pelo 
isolamento do agente etiológico por várias razões: (1) o micro-orga-
nismo pode ser eliminado intermitentemente ou ser eliminado em 
baixas concentrações; (2) algumas enzimas e proteínas lácteas (ex. 
lisozima e lactoferrina) podem dificultar a detecção do patógeno e 
(3) a infecção pode se suportada por compostos bioativos liberados 
pelas células inflamatórias que podem prejudicar a sobrevivência 
bacteriana. Desta forma, o isolamento bacteriano pode não ser 
identificado em mais de 20% das amostras (PYÖRÄLÄ, 2003; DELLA 
LiBERA et al., 2011; SOUZA, 2015). 

No entanto, a mastite ocasiona mudanças na composição do 
leite, sendo alguns componentes mais marcantes que outros, po-
dendo ser utilizados como ferramenta para a detecção do processo 
inflamatório. A resposta inflamatória está associada aos patógenos 
causadores da mastite bovina, sendo classificados em patógenos 
de maior e menor importância de acordo com a patogenicidade do 
agente etiológico envolvido e a extensão da resposta inflamatória. 
Sabendo que estas alterações ocorrem durante o processo inflama-
tório, testes indiretos como a contagem de células somáticas (CCS), 
o California Mastitis test (CMt), as proteínas de fase aguda, a ati-
vidade da NAGase (N-acetyl-b-D-glucosaminidase), a concentração 
hidrogeniônica (pH), a condutividade elétrica, o conteúdo de clore-
tos e lactose podem ser utilizados no diagnóstico desta enfermida-
de. Dentre estes testes, destaca-se a CCS e o CMt que avaliam a 
celularidade do leite e são considerados os testes indiretos mais 
confiáveis e amplamente utilizados no diagnóstico desta enfermi-
dade (PYÖRÄLÄ, 2003; DELLA LiBERA et al., 2011).

No entanto, dependendo do patógeno envolvido e consequen-
temente a extensão da resposta inflamatória, a sensibilidade e a 
especificidade destes testes indiretos podem ser reduzidas, como 
no caso dos patógenos de menor importância, entre eles os esta-
filococos coagulase-negativos, que geralmente levam ao discreto 
aumento da celularidade do leite, podendo gerar um resultado fal-
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so-negativo nestas provas (PYÖRÄLÄ, 2003; SCHUKKEN et al. 2009; 
SOUZA, 2015; tOMAZi et al., 2015). 

A CCS determina todos os tipos celulares presente no leite, 
que incluem as células epiteliais, os linfócitos, os macrófagos e os 
neutrófilos. Assim, a CCS diferencial permite a caracterização das 
populações celulares presente no leite, e desta forma possibilita a 
detecção da mastite logo no início do processo infeccioso, quando a 
CCS ainda é baixa, devido ao expressivo aumento na porcentagem de 
neutrófilos no leite durante o processo infeccioso da glândula mamária 
(KOESS & HAMANN, 2008; MiRA et al., 2013). A CCS diferencial é tam-
bém importante na fase de colostro (GOMES et al., 2011), já que a CCS 
durante este período é alta, o que impossibilita a detecção da mastite 
utilizando os valores de corte de CCS previamente estabelecidos para 
vacas primíparas em lactação (< 100.000 células/mL).

O exame clínico através da inspeção, palpação e avaliação das 
características da secreção mamária também pode ser utilizado 
como ferramenta no diagnóstico da mastite. Por exemplo, é pro-
posto que secreção fina, aquosa com coágulos e flóculos  estão 
relacionadas à infecção intramamária em novilhas, enquanto que 
secreções similares à consistência de mel apresentam está relacio-
nado à saúde da glândula mamária. Porém, não é incomum as al-
tas CCS e o isolamento bacteriano em amostras de leite coletadas 
assepticamente proveniente de mamas sem alterações no exame 
clínico (PYÖRÄLÄ, 2003).

Pelo supracitado, fica claro que para o diagnóstico da mastite e 
estabelecimento de um programa eficaz de controle deve englobar 
a CCS e o exame bacteriológico, que apesar de serem consideradas 
as ferramentas mais confiáveis no diagnóstico desta enfermidade, 
podem não detectar significativo número de infecções intramamá-
rias quando não utilizados em conjunto.

IMPACTO DA MASTITE EM NOVILhAS
Os custos da mastite em novilhas foram calculados em outros 

países, sendo estimado em C31,30 por novilha, com grande varia-
ção deste valor entre rebanhos (4,25 - 82,85 euros) segundo Hujips 
et al. (2009). Novilhas com alta CCS no início da primeira lactação 
geralmente apresentam alta CCS durante toda a sua lactação, e 
maior risco de exibirem casos de mastite clínica durante o primeiro 
mês de lactação e maior probabilidade de serem descartadas. Por 
outro lado, novilhas com baixa CCS produzem mais leite que aque-
las com alta CCS, que é frequentemente associada ao isolamento 
dos patógenos de maior importância.

No entanto, infecções intramamárias por estafilococos coagula-
se-negativos não afetam a produção de novilhas ou até mesmo está 
associada a maior produção de leite. isto pode ser explicado, pelo 
menos em parte, pelo fato de animais infectados por patógenos 
de menor importância, como os estafilococos coagulase-negativos 
e Corynebacterium bovis, serem, na fase inicial da lactação, me-
nos propensos a desenvolver mastite clínica. Portanto, apresenta 
menor perda de leite associada à mastite clínica (PiEPERS et al., 
2009a; SCHUKKEN et al., 2009; De VLiEGHER et al., 2012; BLAGitZ 

et al., 2013; PiEPERS et al., 2013). No entanto, não há consenso 
quanto á redução da produção de leite nos quartos infectados por 
estafilococos coagulase-negativos (tOMAZi et al., 2015). Ademais, 
o impacto da infecção por estafilococcos coagulase-negativos na 
CCS em vacas primíparas parece ser maior que em vacas multípa-
ras (SCHUKKEN et al., 2009).

Outro fator que pode explicar tal fato é que animais com maior 
mérito genético apresentam maior produção de leite e são mais 
susceptíveis à mastite. Em relação à mastite clínica em novilhas, 
esta pode durante as primeiras semanas após o parto levar a re-
dução de até 5% na produção de leite durante toda a lactação e 
também a uma maior probabilidade de serem descartadas precoce-
mente (De VLiEGHER et al., 2012).

No Brasil, Vargas (2004), ao avaliar o custo-benefício da im-
plementação de medidas de controle como a antimicrobianotera-
pia de vaca seca, associada ou não à vacinação contra a mastite 
ambiental (Escherichia coli cepa J5), em novilhas provenientes de 
rebanho holandês de alta produção bem manejado, observou cus-
to-benefício favorável a aplicação destas medidas de controle. Ele 
observou, principalmente, uma menor incidência de mastite clínica 
e, consequentemente, a redução no uso de antimicrobianos durante 
a lactação e menor volume de leite descartado.

4. CONTROLE E PREVENçÃO
O desenvolvimento da glândula mamária ocorre principalmen-

te durante a primeira gestação, e a infecção durante este período 
prejudica o seu desenvolvimento afetando a produção de leite nas 
lactações futuras. Neste contexto, as novilhas são mais susceptí-
veis à mastite no final da gestação, que está associado ao rápi-
do crescimento desenvolvimento da glândula mamária. Este fato 
merece atenção ao considerar o controle desta enfermidade nesta 
categoria animal (FOX et al., 2009; NiCKERSON et al., 2009; De 
VLiEGHER et al., 2012). 

Para o estabelecimento de um programa efetivo de controle de 
mastite, as estratégias para a prevenção e o controle em novilhas 
devem estar baseadas nos fatores de risco ou proteção identifi-
cados, e dados epidemiológicos. Assim, a presença de edema de 
úbere, edema de teto e/ou sangue no leite ao parto são geralmente 
considerados como fatores de risco para a ocorrência de mastite 
clínica, como a mastite clínica por S. aureus, durante as primeiras 
semanas após o parto. Por outro lado, a ordenha das novilhas ante-
rior ao parto reduz o risco da ocorrência da mastite, possivelmente 
associado à redução do edema de úbere. Além disso, o fator raça 
também está associado à susceptibilidade à mastite, por exemplo, 
é sugerido que animais da raça holandesa são mais susceptíveis à 
mastite (De VLiEGHER et al., 2012).

Em geral, rebanhos com alta incidência de mastite nas vacas 
multíparas também apresentam alta incidência em novilhas. Sabe-
se que incidência da mastite clínica em novilhas está positivamente 
associada com a mastite clínica em vacas quando estas duas cate-

=
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gorias animais são manejados juntas em sistema a pasto. Acredita-
se que as novilhas podem ser reservatórios de patógenos, como o 
S. aureus, para as vacas adultas. Por outro lado, as novilhas podem ser 
infectadas após o parto quando ordenhadas com vacas lactantes elimi-
nando patógenos. Este fato enfatiza a importância do exame microbio-
lógico na detecção de animais que eliminam, por exemplo, S. aureus, e 
que, portanto devem ser segregados e/ou tratados com antimicrobia-
nos (CERQUEiRA et al., 2009; De VLiEGHER et al., 2012).

A higiene da área de parto também está associada ao aumento 
do número de novilhas com alta CCS e maior risco de apresentarem 
mastite clínica por patógenos ambientais, após a parição. Animais 
com maior escore de sujidade para úbere e pernas apresentam 
maior incidência de mastite. Novilhas com úbere mais penduloso 
também estão mais susceptíveis a apresentarem tetos e úberes su-
jos e consequentemente possuem maior risco à mastite.

Considerando ainda a higiene, a desinfecção dos tetos anterior 
ao parto está associada com o menor risco de infecções intrama-
márias por patógenos ambientais ao parto, e pode ser considerada 
uma medida a ser implementada, especialmente quando o S. uberis 
está envolvido nos casos de mastite. Estes dados demonstram a 
importância da higiene, manejo e conforto na prevenção da mastite 
em novilhas (De VLiEGHER et al., 2012).

Outro fator importante é o controle de moscas (ex. Haematobia 
irritans) que está associado à transmissão de S. aureus para as no-
vilhas. Não é por acaso que rebanhos que tem um programa efetivo 
de controle de moscas apresentam menor porcentagem de novi-
lhas com mastite que rebanhos sem controle de mosca. Do mes-
mo modo, novilhas provenientes de rebanhos sem controle ou com 
controle ineficiente de moscas são mais susceptíveis a patógenos 
contagiosos durante o início da lactação. Feridas nos tetos também 
são consideradas como fonte de S. aureus, e não é por acaso que 
novilhas com o teto colonizado por S. aureus apresentam 3,3 vezes 
maior risco de ter uma infecção intramamária por este patógeno ao 
parto quando comparado com as novilhas sem o teto colonizado por 
S. aureus (De VLiEGHER et al., 2012).

Sabe-se que o Streptococcus agalactiae podem ser transferidos 
para o úbere das bezerras pela ingestão de leite contaminado por 
este agente e posterior mamada entre as bezerras mantidas sobre 
o mesmo ambiente. Fato que enfatiza a importância da manutenção 
das bezerras em baias individuais e a não ingestão de leite conta-
minado por S. agalactiae. No entanto, não há nenhuma evidência 
da relação entre a ingestão de leite proveniente de animais com 
mastite por outros patógenos e/ou com alta CCS pelas bezerras e a 
ocorrência de mastite bovina em bezerras mantidas em baias indi-
viduais. Assim, novilhas que ingeriram leite de vacas com mastite 
quando bezerras não apresentam maiores problemas de mastite 
que aquelas que ingeriram leite proveniente de vacas saudáveis ou 
substitutos do leite (De VLiEGHER et al., 2012). No entanto, deve-se 
ter em mente que a ingestão de leite com alta CCS ou proveniente 
de casos de mastite clínica não ser recomendado devido à possibi-

lidade de transmissão de Mycobacterium avium spp. paratubercu-
losis (BARKEMA et al., 2009).

tetos considerados abertos, ou seja, que perderam precoce-
mente o tampão de queratina antes do parto, é fator de risco para a 
mastite ao parto. Assim, é proposto que até 80 dias antes do parto 
todos os animais apresentam o canal do teto fechado, enquanto 
mais da metade dos tetos pode apresentar-se  abertos aos 60 dias 
antes do parto (KRÖMKER & FRiEDRiCH, 2009). Assim, é estimado 
que 85% dos casos de mastite clínica durante os 100 primeiros dias 
de lactação e 74% dos casos de mastite clínica na primeira lacta-
ção, são provenientes de tetos considerados abertos aos dez dias 
antes do parto em vacas multíparas. Espera-se que o mesmo reflita 
em novilhas. Assim, outra medida a ser considerada, é a utilização de 
selantes de tetos que pode reduzir a prevalência da mastite subclínica 
pós-parto e a incidência de patógenos causadores de mastite clínica. 
Deve-se lembrar, ainda, que casos de mastite clínica ocorrem mais fre-
quentemente em rebanhos com animais de alta produção de leite e 
com baixa CCS de tanque (De VLiEGHER et al., 2012).

Outra estratégia amplamente utilizada e reconhecida para o 
controle de várias enfermidades é a vacinação. No entanto, não há 
vacinas comerciais existentes que previnem a ocorrência de novas 
infecções intramamárias. Estas vacinas reduzem a severidade dos 
casos de mastite clínica, e consequentemente minimizam a redu-
ção na produção de leite ocasionada por estes casos clínicos. Além 
disso, a vacinação pode aumentar a taxa de “cura” das infecções 
intramamárias já existentes, especialmente quando associada à 
antimicrobianoterapia e, portanto, pode ser uma estratégia para 
reduzir o número de animais infectados e a duração da infecção. 
Neste contexto, é importante salientar que a taxa de infecção em 
um rebanho depende diretamente do número de animais infectados 
e da duração da infecção, assim quanto menor a duração da afec-
ção e o número de animais infectados, menor será o risco de novas 
infecções (SOUZA, 2015).

Um aspecto a ser também considerado nos programas de con-
trole da mastite é a incorporação da seleção de animais resistentes 
à mastite, apesar da baixa hereditariedade da mastite clínica e sub-
clínica. Embora, o conhecimento de genes relacionados diretamen-
te ou indiretamente com a saúde da glândula mamária é limitado 
(De VLiEGHER et al., 2012).

NUTRIçÃO
A nutrição apresenta um importante papel no controle da mas-

tite bovina, sendo sugerido que novilhas com perda excessiva de 
peso após o parto, consequentemente com elevada concentração 
b-hidroxi-butirato, apresentam maior risco de desenvolverem ede-
ma de úbere, e consequentemente maior risco para a mastite clíni-
ca. Desta forma, estratégias para minimizar a perda de peso após 
o parto e mobilização de gordura apresentam como ferramenta im-
portante na tentativa de reduzir o risco da mastite em novilhas. No 
entanto, a utilização de ionóforos (ex. monensina) pode reduzir o 
risco de mastite clínica em vacas multíparas, porém o seu uso em 
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novilhas resulta em maior escore corporal ao parto e menor con-
centração de b-hidroxi-butirato e ácidos graxos não esterificados, 
apesar de não necessariamente refletir na menor prevalência de 
mastite subclínica ao parto ou menor incidência de mastite clínica 
(De VLiEGHER et al., 2012).

A suplementação com selênio e vitamina E pode aumentar a ca-
pacidade microbicida e fagocítica dos neutrófilos, a primeira linha 
de defesa celular na glândula mamária, que pode levar a redução 
nos casos de mastite clínica (PiEPERS et al., 2009b; SOUZA et al., 
2012). Em novilhas criadas a pasto, a suplementação com selênio 
um mês antes do parto resultou em uma leve redução na prevalên-
cia das infecções intramamárias e na CCS ao parto, embora não 
afetou a ocorrência de novas infecções intramamárias ou casos de 
mastite clínica (PiEPERS et al., 2009b).

Ademais, a suplementação com selênio ou com ácidos graxos 
de cadeia média, pode levar a maior viabilidade dos neutrófilos, cé-
lulas que formam a primeira linha de defesa celular na glândula ma-
mária em novilhas próximo ao parto, que, a priori, está relacionada 
à maior capacidade microbicida e fagocítica desta população celu-
lar e, consequentemente, pode melhorar o status imune destes animais 
(PiEPERS et al., 2009b; SOUZA et al., 2012; PiEPERS & De VLiEGHER, 
2013). Além destes microelementos, atenção deve ser dada ao cobre, 
zinco, vitamina A e b-carotenos que podem também estar associados 
à saúde da glândula mamária. Porém, toda suplementação deve ser 
monitorada e focada principalmente em rebanhos com deficiência 
destes microelementos, já que existem diferenças entre rebanhos e 
regiões (De VLiEGHER et al., 2012). 

5. ANTIMICROBIANOTERAPIA ANTERIOR AO PARTO
A antimicrobianoterapia anterior ao parto em novilhas geral-

mente resulta em “cura” bacteriológica dos quartos infectados, em-
bora a redução da CCS e maior produção de leite nem sempre são 
observados após a implementação desta prática. Os estudos que 
apresentam resultados positivos com a antimicrobianoterapia, em 
termos da redução dos casos de mastite clínica e da produção de 
leite, apresentavam alta prevalência dos patógenos considerados 
de maior importância, enquanto que aqueles que não observaram 
efeito positivo geralmente apresentavam alta prevalência de esta-
filococos coagulase-negativos anterior ao parto.

Outro fator, é que a terapia antimicrobiana anterior ao parto 
apresenta maior sucesso em rebanhos bem-manejados, já que em 
rebanhos não bem manejados, os animais curados podem se rein-
fectar. Desta forma, a implementação da antimicrobianoterapia. an-
terior ao parto em todas as novilhas, não pode ser universalmente 
recomendada, especialmente considerando-se o risco do uso indis-
criminado de antimicrobianos, e sua utilização deve ser restrita a 
supervisão de veterinários dentro do contexto da fazenda.

O uso da antimicrobianoterapia em novilhas pode também ser 
estratégico em fazendas com sérios problemas com mastite em 
novilhas na tentativa de reduzir o número de animais infectados, 

e consequentemente reduzir a fonte de infecção (BARLOW et al., 
2009; NiCKERSON et al., 2009; De VLiEGHER et al., 2012; PASS-
CHYN et al., 2013; PASSCHYN et al., 2014).

 Em novilhas, do ponto de vista prático, a administração 
de antimicrobianos pela via parenteral deve ser preferida em re-
lação à infusão pela via intramamária. Especial atenção deve ser 
dada a escolha do antimicrobiano, para poder atingir concentrações 
inibitórias mínimas adequadas para os patógenos causadores de 
mastite no tecido mamário, já que a administração pela via sistêmi-
ca depende da passagem da droga para o tecido mamário. Assim, 
vários fatores relacionados ao fármaco devem ser considerados, 
como exemplo, pode-se citar: a capacidade de ligação a proteínas, 
a base do veículo, a carga iônica, a constante de dissociação (pka), 
a concentração hidrogeniônica (pH), a lipossolubilidade e o tempo 
de meia-vida. Assim, drogas que apresentam alta taxa de ligação 
às proteínas plasmáticas podem ficar confinadas ao sistema cir-
culatório. Como exemplo, podem ser citados os aminoglicosídeos, 
como a gentamicina e neomicina, que são contraindicados quando 
utilizados pela via sistêmica, já que apresentam alta polaridade, 
não atravessando de forma satisfatória as barreiras celulares entre 
a circulação sistêmica e mama. Por outro lado, alguns antimicrobia-
nos como alguns macrolídeos e penetamatos podem atingir concen-
trações adequadas no úbere (SOUZA et al., 2009b).

 O tratamento no dia do parto também pode ser uma es-
tratégia que pode reduzir o risco da ocorrência de casos de masti-
te clínica durante as primeiras semanas após o parto e a mastite 
subclínica durante os primeiros 100 dias de lactação, resultando, 
assim, em maior produção de leite. O uso da antimicrobianoterapia 
em novilhas sempre deve ser visto com bastante cuidado devido 
ao risco da presença de resíduos de antimicrobianos no leite (De 
VLiEGHER et al., 2012).

6. ABORDAGEM PRáTICA PARA O CONTROLE E PREVEN-
çÃO DA MASTITE EM NOVILhAS

Em contraste para as vacas multíparas, um programa para o 
controle da mastite em novilhas ainda não foi bem estabelecido. Pode-
se considerar que a mastite em novilhas é um grande problema quando 
mais que 15% das novilhas têm mastite clínica no periparto, ou quando 
mais de 15% dos animais apresentam CCS > 150.000 entre o 10º e 35º 
dia após o parto (De VLiEGHER et al., 2012).

Fica claro que a estratégia de controle deve ser adaptada a 
cada rebanho. Dentre os pontos de controle pode-se citar:

1. Melhorar o manejo da fazenda na tentativa de reduzir a pres-
são de infecção das vacas multíparas para as primíparas;

2. Evitar a mamada entre bezerras;
3. Controle eficiente de moscas;
4. Manter as bezerras e as novilhas em um ambiente limpo e 

higiênico, e segregadas das vacas multíparas;
5. Monitorar adequadamente a nutrição destes animais, como 

evitar a deficiência de microelementos como o selênio;
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6. Minimizar o risco da ocorrência do balanço energético nega-
tivo anterior e posterior ao parto com um adequado manejo nutri-
cional de transição destes animais;

7. Reduzir a ocorrência de edema de úbere pela otimização do 
manejo pré-parto;

8. Reduzir o estresse próximo ao parto;
9. Considerar o uso de selantes de teto quando há alto risco 

de mastite por patógenos ambientais durante o período periparto;
10. Usar a antimicrobianoterapia somente sob as seguintes condições:
a. Sempre com a supervisão de um medico veterinário avalian-

do o contexto da fazenda;
b. Após identificação do problema e dos patógenos de maior 

importância como causadores de mastite, não utilizar esta prática 
quando os estafilococos coagulase-negativos forem os principais 
agentes etiológicos envolvidos;

c. A escolha do antimicrobiano deve ser baseada em testes de 
susceptibilidade;

d. Sempre verificar risco de resíduos antimicrobianos;
e. implementação de melhorias do manejo ao mesmo tempo, e 

descontinuar a antimicrobianoterapia quando medidas eficazes de 
manejo forem estabelecidas.
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A CONTROLE DA DOR AGUDA 
EM EQUINOS*

ACUtE PAIN CONtROl IN EqUINE

AUTOR
Stelio Pacca Loureiro Luna1

RESUMO
Neste artigo o autor faz uma análise da importância da dor em animais, espe-
cialmente na espécie equina, nos aspectos relacionados ao bem-estar animal e 
procedimentos para o seu controle. 
Palavras-chave: Dor, equinos, controle.

ABSTRACT
In this article the author analyzes the importance of pain in animals, especially 
in the equine species, the aspects related to the animal welfare and procedures 
for its control.
Key-words: Pain, horses, control
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1. INTRODUçÃO 
A importância da dor em Medicina Veterinária foi despertada 

apenas recentemente, dado tanto à questões de ordem ética, como 
pelos melhores resultados em termos de prognóstico, quando a 
mesma é tratada de forma adequada. é considerada juntamente 
com a pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e respira-
ção, o 5º sinal vital. Entretanto a dor ainda não é tratada apropria-
damente tendo em vista a falta de conhecimento e de objetividade 
no tratamento, a falha de prescrição e o receio de efeitos adversos.

2. A DOR 
A dor tem uma abrangência biopsico-social, mesmo em ani-

mais, e sua detecção é primordial para se elaborarem condutas 
adequadas. Existem varias formas de avaliação da dor, sendo que 
em condições clínicas, predominam os métodos subjetivos. Em ter-
mos de tratamento, a dor deve sempre ser abordada de uma forma 
multidisciplinar. Muitas vezes não basta o tratamento farmacológi-
co, sendo necessária uma associação de métodos para se atingir 
um resultado mais adequado.

Define-se dor como uma experiência sensorial e emocional de-
sagradável, que é associada ou descrita em termos de lesões teci-
duais. Os estímulos são carreados a partir dos nociceptores pelas 
fibras A delta e C. é importante reconhecer os mecanismos pelos 
quais a dor ocorre para melhor preveni-la e interferir no seu curso dian-
te das várias formas de tratamento. inicialmente ocorre ativação dos 
nociceptores (A delta e C), fenômeno conhecido por transdução, segui-
do de transmissão do impulso pelo nervo aferente, modulação do im-
pulso na medula, com a deflagração de vários mecanismos, encerrando 
com a percepção no córtex cerebral. Desta forma podemos interferir 
em uma ou mais etapas, para o combate da mesma. idealmente o que 
se postula na atualidade é uma associação de métodos, atuando desta 
forma, se possível, em todas estas etapas.

2.1. CLASSIFICAçÃO DA DOR
A dor pode ser classificada em nociceptiva (somática ou vis-

ceral), neuropática e psicogênica. Para que ocorra a sensação da 
dor deve haver a nocicepção, caracterizada pela transmissão de 
impulsos em resposta a um estímulo nocivo e a percepção da dor, 
que seria a consciência da dor. A nocicepção ocorre mesmo em um 
paciente inconsciente, entretanto, a dor não é percebida se o pa-
ciente estiver inconsciente, como por exemplo, durante a anestesia. 
Porém quando o indivíduo desperta, em casos que a nocicepção não 
foi evitada, a dor torna-se presente, daí a importância de se preve-
nir a nocicepção com anestésicos locais, AiNES, opioides e outros 
métodos, mesmo num animal anestesiado.

2.2  CONTROLE DA DOR
Dentre os analgésicos disponíveis, como métodos de analgesia 

preventiva periférica, pode se lançar mão de anestésicos locais que 
previnem o estímulo nocivo, AiNES que reduzem produção de pros-
taglandina e a sensibilização das terminações nervosas e opioides 
periféricos (ex: articulações), que reduzem o efeito de neuropeptí-

deos locais. Para se realizar a analgesia preventiva central, pode-se 
utilizar opioides que agem na pré e pós-sinapse, reduzindo a libe-
ração de neurotransmissores e causando hiperpolarização da mem-
brana do núcleo dorsal da rafe. Adicionalmente têm-se os antago-
nistas de NMDA na medula espinhal (ex: quetamina) que previnem 
a excitação induzida pelo glutamato e agonistas adrenorreceptores 
alpha-2, que agem em receptores da medula espinhal.

3. OPIOIDES
Os opióides reduzem os efeitos psicológicos da dor, podendo 

causar excitação, apresentam estabilidade cardiovascular, leve se-
dação, depressão respiratória e diminuem a motilidade gastroin-
testinal. Os agonistas totais apresentam um efeito teto mais alto 
e os parciais e agonistas/antagonistas apresentam um efeito má-
ximo reduzido em relação aos totais. Dentre os opióides temos os 
agonistas puros, os agonistas parciais e os agonistas/antagonistas 
(mi), que possuem poucos efeitos adversos. Os opióides além de 
causar sedação, são indicados principalmente nas primeiras horas 
após a cirurgia, entretanto é ideal que sejam associados com anti
-inflamatórios não esteróides.

4. AINES
Os AiNES são inibidores da enzima ciclooxigenase COX, que é 

responsável por funções homeostásicas, tais como proteção gás-
trica, tornando a camada de muco espessa e prevenindo a erosão 
ácida da mucosa; proteção renal, contribuindo para autoregulação 
do fluxo sanguíneo renal e estabelecendo um equilíbrio entre agre-
gação plaquetária e trombose. Quando estes fármacos são utiliza-
dos, além de reduzirem a inflamação, também afetam os efeitos 
homeostásicos, dai a importância do uso de fármacos que inibam 
predominantemente a COX induzida (COX-2) e liberada em grandes 
quantidades pela inflamação ao invés da COX constitutiva (COX-
1), que é responsável pela homeostase. Seu efeito periférico se dá 
por inibição da COX com diminuição da síntese de prostaglandina e 
redução da excitabilidade das fibras nervosas, levando a um efeito 
anti-inflamatório. Centralmente, atuam no hipotálamo, apresentan-
do efeito antipirético e fraca ação analgésica. Seus efeitos adver-
sos pela inibição da prostaglandina ocorrem no trato Gi, induzindo 
úlceras; no rim, causam perda da autoregulação do fluxo sanguíneo 
renal, insuficiência renal e necrose papilar; no fígado, podem levar 
a toxicidade parenquimatosa e finalmente no sangue, podem cau-
sar discrasias sanguíneas, com aumento do tempo de sangramento.

5. OUTROS FáRMACOS
A cetamina, como antagonista de receptor NMDA, previne a 

liberação de glutamato e em doses subanestésicas produz analge-
sia. Além de poder ser utilizada para indução de anestesia, pode-se 
realizar infusão no trans e pós-operatório.

Os anestésicos locais (lidocaina, bupivacaina e ropivacaina) in-
terrompem a condução elétrica de nervos periféricos, prevenindo 
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a propagação do impulso para o corno dorsal da medula e sensi-
bilização central e o que resulta no bloqueio regional, podendo ser 
usados no pré, trans ou pós-operatório. Dentre os mecanismos de 
analgesia produzidos pela lidocaina estão supressão dos neurônios 
nociceptivos da medula espinhal, redução da descarga nervosa das 
fibras nervosas periféricas e depressão cortical, podendo reduzir a 
CAM dos anestésicos inalatórios, potencializar a anestesia intra-
venosa e produzir analgesia pós-operatória. Normalmente usam-se 
“bolus” de 1,5 mg/kg, seguido de infusão de 0,25 mg/kg/min.

Os adrenorreceptores alfa-2 agonistas (xilazina, detomidina, 
dexmedetomidina) atuam no corno dorsal da medula; nas vias adre-
nérgicas descendentes, com efeito analgésico sistêmico. Produzem 
maior analgesia visceral que somática.

Outros métodos de analgesia incluem analgesia epidural, trans-
dermal (adesivos de fentanil), acupuntura, tENS e fitoterapia. Deve-
se também empregar métodos de apoio, como imobilizar a área, 
bandagem, tratar a causa, reduzir inflamação e edema, sempre ten-
do uma abordagem multidisciplinar.

***

*Artigo publicado no Suplemento Especial da Revista V&Z em abril de 2015.
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Opióides mais frequentemente utilizados em grandes animais:

Morfina
0,1 a 0,2 mg/kg iM

Analgesia de 2 a 4 horas
Pequeno efeito cardiovascular

Metadona
0,1-0,2 mg/kg – iM

Potência similar à morfina.

tramadol
2 mg/kg - iV, iM

Considerado analgésico fraco (duração 8 horas) 
Alta seletividade por receptores mu, porém, baixa afinidade.

Buprenorfina
0,005 a 0,01 mg/kg –SC, iM, iV

33 vezes mais potente que a morfina (porém se considera que sua eficácia analgésica é menor que a da morfina) 
Longo período de latência
Longa duração de ação: 8-10 hs

Butorfanol
0,1 a 0,4 mg/kg – SC, iM, iV

3 a 5 vezes mais potente que a morfina (porém de eficácia analgésica limitada em comparação à morfina) 
O efeito na CAM dos anestésicos inalatório é limitado.

Equino com cólica
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EXAME RADIOGRáFICO NO 
DIAGNóSTICO DA DISPLASIA 
COXOFEMORAL EM GATOS 
DOMéSTICOS
RADIOGRAPHy IN tHE DIAGNOSIS OF HIP DySPlASIA IN CAtS
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RESUMO
A Displasia Coxofemoral é uma alteração na formação da articulação da cabe-
ça do fêmur com o acetábulo. é a doença ortopédica mais comum em cães, no 
entanto, são escassos os relatos e pesquisas envolvendo gatos. A prevalência 
da doença na população felina parece ser subestimada, devido à sintomatolo-
gia ser mais discreta. A etiologia permanece desconhecida embora a afecção 
acometa com maior frequência gatos de raças puras, principalmente aquelas 
mais pesadas como Maine Coon, Persa, Himalaia e Britânico de pelo curto. O 
diagnóstico é realizado por meio do exame radiográfico, embora não se tenha 
definido um esquema de classificação para a espécie. Os valores do ângulo de 
Norberg e Índice de Distração ainda não foram estabelecidos. Os achados ra-
diográficos diferem daqueles comumente observados nos cães e as alterações 
mais representativas envolvem a borda acetabular crânio-dorsal e são menos 
evidentes na cabeça e colo femorais.
Palavras-chave: displasia coxofemoral, felinos, exame radiográfico.

ABSTRACT
Hip dysplasia is a change in the formation of the joint head of the femur in the 
hip socket. It is the most common orthopedic disease in dogs, however, the 
reports and studies involving cats are rare. The prevalence of the disease in 
the cat population seems to be underestimated, because symptoms are more 
discreet. The etiology remains unknown although the disorder most frequently 
affects pure breeds of cats, especially those heavier as Maine Coon, Persian, 
Himalayan and British Short Hair. Diagnosis is made through radiographic exa-
mination, although we have not defined a classification scheme for the specie. 
The value of the Norberg angle and distraction index has not been established. 
Radiographic findings differ from those commonly observed in dogs and the 
most significant changes involve skull dorsal acetabular that are less evident in 
the femoral neck and head.
Key-words: hip dysplasia, cats, radiographic examination.
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1. INTRODUçÃO 
A displasia coxofemoral (DCF) é uma alteração na formação da 

articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo. é a doença or-
topédica mais comum em cães, ocorrendo com maior frequência 
em raças de portes médio e grande, embora já tenha sido diag-
nosticada em todas as raças. é relatada também no homem e em 
outras espécies domésticas e silvestres (tÔRRES, 2003). Os relatos 
e pesquisas envolvendo gatos, no entanto, são poucos (KELLER et 
al., 1999; MEDEiROS JÚNiOR et al., 2007; MiLKEN, 2007). 

A etiologia da DCF nos felinos permanece desconhecida (RABiN 
et al., 1994; MiLKEN, 2007). Nos cães, embora ela não esteja total-
mente definida, é considerada uma enfermidade de origem genéti-
ca, caráter poligênico e hereditário, etiologia multifatorial e natu-
reza quantitativa. Fatores ambientais como excesso de exercícios, 
alimentação desbalanceada, confinamento e fatores hormonais 
podem influenciar na sua manifestação genética (tÔRRES, 1993).

Os sinais clínicos são mais discretos nos gatos que quando 
começam a demonstrar sintomas, já apresentam lesões de grande 
intensidade (RABiN et al., 1994; MEDEiROS JÚNiOR et al., 2007; 
MiLKEN, 2007). O diagnóstico definitivo é feito por meio do exame 
radiográfico. A DCF felina também difere da canina, com relação 
aos achados radiográficos. (PAtSiKAS et al., 1998; KELLER et al., 
1999; MiLKEN, 2007).

Esta revisão tem como objetivo abordar a etiopatogenia e os 
aspectos clínicos e radiológicos da DCF no gato doméstico. 

2. DESENVOLVIMENTO 
2.1. EPIDEMIOLOGIA 
A literatura aponta para o fato de que a prevalência da doen-

ça na população felina é subestimada, devido à sintomatologia ser 
mais discreta e não se ter o costume de se realizar avaliações radio-
gráficas nesta espécie, assim como é habitualmente feito nos cães. 
O comportamento mais sedentário dos gatos dificulta a identifica-
ção dos sinais clínicos pelos proprietários. Além disso, a espécie 
apresenta um esqueleto mais leve e massa muscular mais forte, o 
que pode mascarar a sintomatologia, mesmo em uma articulação 
incongruente (GAtti & ALVAREZ, 2000). O temperamento típico da 
espécie muitas vezes dificulta a contenção, tornando o exame clíni-
co trabalhoso (MEDEiROS JÚNiOR et al., 2007).

Em estudo retrospectivo na América do Norte, HAYES et 
al.(1979) relataram 14 gatos com DCF. Verificou-se maior frequência 
em animais de raças puras (8/14). A prevalência foi de 1 gato para 
cada 180 cães displásicos. Gatos de raça foram diagnosticados 
como displásicos em uma taxa quatro vezes maior que em gatos 
sem raça definida (SRD). Um relatório publicado pela Orthopedic 
Foundation for Animals (OFA) constatou que 21,1% dos gatos da 
raça Maine Coon apresentavam evidências radiográficas de displa-
sia (KELLER et al., 1999). 

Em outro estudo realizado na Universidade da Pensilvânia com 
78 gatos, verificou-se que 25 (32%) deles eram displásicos. Des-

tes, 11/17 eram SRD e 14/61 eram de raças puras (LANGENBACH 
et al., 1998). MiLKEN (2007), em experimento conduzido na região de 
Uberlândia, Brasil, avaliou uma amostra de 100 gatos, 50 SRD e 50 da 
raça Persa. Foram observados sinais radiográficos compatíveis com a 
DCF em 23% dos gatos, dentre os quais 7 eram SRD e 16, Persas.

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, na Universidade 
do Missouri, com 684 gatos de 12 raças revelou frequência total de 
6,6% de DCF. A prevalência foi de 5,8% (35/603) em gatos SRD e de 
12,3% (10/81) em gatos de raça. Não houve diferença estatistica-
mente significativa entre ambos os grupos (KELLER et al., 1999). Por 
outro lado, investigações realizadas na cidade de São Paulo, Brasil, 
em 50 gatos SRD demonstraram 40% de positividade para a doen-
ça, por meio do exame radiográfico. Os altos índices encontrados 
podem resultar do ambiente e manejo a que estavam submetidos 
os animais. Além disso, não há controle de acasalamento e grande 
parte dos proprietários ainda é contrária à esterilização, principal-
mente nos machos, facilitando a disseminação congênita da DCF 
(MEDEiROS JÚNiOR et al.,  2007).  

A literatura é divergente com relação à predileção sexual. Ha-
yes et al. (1979) em uma amostra de 14 gatos com DCF, verificou 
maior frequência em fêmeas (9/14). Na mesma linha, Rabin et al. 
(1994) constataram a doença em 3 fêmeas de uma mesma ninhada, 
assim como,  Patsikas et al. (1998) relataram três casos de DCF, 
dentre os quais 2 eram fêmeas. Outros autores relatam ausência 
dessa predileção nos felinos, assim como se observa em cães (KEL-
LER et al., 1999; MiLKEN, 2007). 

2.2. ETIOPATOGENIA
Sabe-se que nos cães a DCF possui origem genética, caráter 

hereditário, natureza quantitativa, herança poligênica e multifato-
rial.  Este tipo de herança é caracterizado por uma associação en-
tre fatores ambientais e genéticos. Fatores externos podem alterar 
ou influenciar a expressão genética da doença. Entre eles pode-se 
citar: supernutrição, sobrecarga muscular, confinamento excessivo, 
menor volume de massa muscular pélvica, quantidade insuficiente 
de vitamina C e influência de hormônios como o estrógeno, a rela-
xina e o hormônio do crescimento (tÔRRES, 1993).  A progressão 
da DCF é influenciada por vários fatores e forças. Ao nascimento, 
a articulação do quadril é normal. No entanto, em indivíduos com 
predisposição genética para a afecção, as modificações iniciam-se 
entre 30 e 60 dias de vida (KELLER et al., 1999). Assim, conforme o 
cão vai se desenvolvendo, a maior velocidade do crescimento ósseo 
em relação ao muscular produz forças capazes de deslocar a cabeça 
do fêmur para fora do acetábulo (MORGAN et al., 2000 citado por 
MiLKEN, 2007). O resultado final é frouxidão articular que culmina 
em Doença Articular Degenerativa (DAD) (tÔRRES, 1993).

A etiopatogenia da doença nos gatos domésticos permanece 
desconhecida. Contudo, muitos trabalhos sugerem que a genética 
influencia na origem da enfermidade, devido à maior frequência da 
DCF em gatos de raça.  As raças mais pesadas, como a Maine Coon, 
Persa, Himalaia e Britânico de pelo curto, são ainda mais acome-
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tidas, sugerindo que o peso possa influenciar no aparecimento de 
DAD e, consequentemente, de DCF (HOLt, 1978; HAYES et al., 1979; 
KELLER et al., 1999).

RABiN et al. (1994) relataram o aparecimento de DCF em uma 
gata SRD de pelo curto. Duas irmãs da mesma ninhada também 
apresentaram sinais radiográficos compatíveis com a enfermidade. 
GAtti & ALVAREZ (2000) relataram um gato de sete meses com 
DCF. Uma análise da árvore genealógica demonstrou alto grau de 
endogamia e a doença foi identificada por análises radiográficas 
em 10 gatos da mesma família. O caráter congênito da doença foi 
considerado possível pelos autores.

2.3. SINAIS CLÍNICOS
Nos felinos, os sinais clínicos são mais discretos do que nos 

cães. Estes são variáveis, podendo estar ausentes. A tolerância à 
lesão também é muito variável. Quando os sinais começam a aparecer 
é possível que a doença já esteja em grau intenso. (RABiN et al., 1994; 
MEDEiROS JÚNiOR et al., 2007; MiLKEN, 2007). Os gatos domésticos, 
principalmente os mais idosos, nem sempre manifestam sinais clíni-
cos, mesmo havendo lesão articular, o que dificulta muito o diagnóstico 
(HARDiE et al., 2002 citado por MEDEiROS JÚNiOR et al., 2007). 

Os sinais clínicos mais relatados são mudança de hábitos, per-
da do apetite, relutância em caminhar, claudicação, sensibilidade 
dolorosa do membro afetado, dificuldade para pular e subir escadas 
e marcha rígida (HOLt, 1978; RABiN et al., 1994; PAtSiKAS et al., 
1998; GAtti & ALVAREZ, 2000; MEDEiROS JÚNiOR et al., 2007, 
MiLKEN, 2007).

HOLt (1978) observou um gato Persa macho, de três anos e 
meio, com inapetência, dificuldade para subir escadas e relutân-
cia em agachar, resultando em disquesia e constipação. O exame 
clínico revelou dor e crepitação durante a extensão dos membros 
posteriores. Os exames radiográficos demonstraram indícios de 
DCF. Em outro caso descrito por RABiN et al (1994) foi relatado em 
uma fêmea SRD de 14 meses que apresentava caminhada rígida 
e dolorosa. Ao exame clínico foram observados dor e desconforto 
à manipulação. Os exames radiográficos revelaram sinais de DCF. 

Um relato de caso descreveu a doença em três gatos.  Dois de-
les, uma fêmea siamesa de um ano e um macho SRD com três anos, 
apresentavam histórico de claudicação dos membros posteriores. 
O macho apresentava também caquexia, pelagem pobre, além de 
feridas na pele, tíbia e tarso. O exame clínico revelou dor e crepi-
tação na extensão dos membros posteriores. Outra gata, também 
siamesa de um ano, apresentava histórico de constipação. O exame 
clínico revelou crepitação na extensão do quadril e o diagnóstico 
de displasia foi determinado acidentalmente. Exames radiográficos 
confirmaram a doença nos três casos (PAtSiKAS et al., 1998). 

2.4. DIAGNóSTICO
O diagnóstico clínico é feito com base na anamnese, na sinto-

matologia clínica e nos exames físicos, principalmente a palpação. 
Deve-se realizar um exame ortopédico específico objetivando-se 
diferenciar a DCF de outras afecções ortopédicas e neurológicas, 

como traumatismos, luxação de patela e necrose asséptica da ca-
beça do fêmur.  Em uma articulação displásica ocorre fibrose de 
cápsula articular, o que faz com que a rotação dos membros dimi-
nua. Os animais sentem dor quando os membros são estendidos. Os 
testes de Ortolani e Barden e o Sinal de Barlow são exames físicos rea-
lizados na articulação coxofemoral que avaliam presença de frouxidão 
articular. Eles podem ser realizados, mas necessitam de anestesia para 
um bom relaxamento muscular, podendo apresentar resultados falsos 
negativos (MEDEiROS JÚNiOR et al., 2007; MiLKEN, 2007).

O diagnóstico definitivo é realizado por meio do exame radio-
gráfico da região do quadril (tÔRRES, 1993; GAtti & ALVAREZ, 
2000; tÔRRES, 2003; MEDEiROS JÚNiOR et al., 2007; MiLKEN, 
2007). A radiografia convencional deve ser realizada em posição 
ventrodorsal, com o animal anestesiado ou com sedação profunda. 
Os membros pélvicos devem ser estendidos e rotacionados me-
dialmente, para que a patela fique sobreposta medianamente em 
relação ao sulco troclear. Os fêmures devem estar paralelos entre 
si e em relação à coluna vertebral e a pélvis em simetria (Figura 
i A) (tÔRRES, 1993; MiLKEN, 2007). O posicionamento adequado 
permite  visibilizar alterações que não seriam visíveis em outras 
posições. Os cães devem ter idade mínima de 24 meses, já que 
95% dos doentes terão evidências radiográficas somente após essa 
idade (tÔRRES, 1993). Nos gatos, não se definiu uma idade mínima 
para realização do exame radiográfico.

No exame radiográfico, o Método de Norberg é utilizado para 
se classificar as alterações radiológicas em diferentes graus de dis-
plasia. Este método quantifica a relação entre a cabeça do fêmur 
e o acetábulo, medindo o ângulo formado por uma linha que une 
os dois centros das cabeças femorais e por outra linha que une o 
centro da cabeça do fêmur de um lado com a borda acetabular crâ-
nio-lateral do mesmo lado. No cão, qualquer medida inferior a 105° 
é considerada indicativo de DCF (tÔRRES, 1993; MiLKEN, 2007).

Em cães livres de DCF o acetábulo deve cobrir no mínimo 50% 
da cabeça femoral, sendo o ângulo de Norberg (AN) maior ou igual 
a 105°. No entanto, gatos normais apresentam acetábulos natural-
mente mais rasos e consequentemente, AN menor que 105° (Figu-
ra i B). Assim, muitos gatos idosos apresentam menos de 50% de 
cobertura do fêmur pelo acetábulo, mas não possuem DAD, sendo 
possível que o arrasamento do acetábulo seja indício de alteração 
osteoartrótica em fase inicial (KELLER et al., 1999). Outra teoria ba-
seia-se no fato de gatos com articulações normais possuírem frou-
xidão articular, mas serem mais resistentes a alterações articulares 
(LANGENBACH et al., 1998). 

A literatura discute os valores do AN para a população felina. 
Em experimento com análises de 293 radiografias definiu-se 98° 
como o valor do AN para felinos sem DCF (KOEPPEL & EBNER, 1990 
citado por MiLKEN, 2007).  Em um relato de caso, três gatos dis-
plásicos foram confinados e medicados. Avaliações radiográficas 
foram realizadas após a melhora dos sinais clínicos e os animais fo-
ram reavaliados alguns anos depois. Dois desses gatos apresenta-
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vam subluxação e a média do AN, durante todo o período de avalia-
ção, variou entre 73° e 100° (PAtSiKAS et al., 1998). LANGENBACH 
et al. (1998), em  experimento com 78 gatos, classificaram 25 deles 
como displásicos. A média do AN para gatos normais foi de 92,4°. 
Gatos displásicos com DAD apresentaram média de 84°, enquanto 
gatos displásicos sem DAD, 95°. MiLKEN (2007), em experimento 
com 100 gatos, classificou 23 deles como positivos. Os valores do 
AN para gatos normais variaram de 93,55° a 98,6°, e para displási-
cos, de 89,75° a 93,02°. 

Os sinais radiográficos relatados em gatos com DCF são: sublu-
xação e achatamento das cabeças femorais, aumento acentuado 
do padrão trabecular ósseo, arrasamento acetabular e alterações 
de proliferação e remodelamento das bordas acetabulares (Figura 
ii). Alterações degenerativas nos colos femorais foram minimamen-
te descritas (HOLt, 1978; RABiN et al., 1994; LANGENBACH et al., 
1998; PAtSiKAS et al., 1998, KELLER et al., 1999; MiLKEN, 2007). 

KELLER et al. (1999) acrescentaram que cabeças femorais em 
forma de “cogumelo” foram encontradas em gatos com alterações 
radiográficas compatíveis com DCF, mas também foram visibilizadas 
em articulações normais.  Logo, este achado radiológico foi consi-
derado uma variação anatômica normal em felinos sem DAD. Os 
autores compararam este achado à Linha Morgan encontrada em 
cães, que é uma formação óssea anormal na região médio-caudal 
do colo do fêmur e que se relaciona à instabilidade articular. Acetá-
bulo raso com leve aumento do padrão trabecular e borda acetabu-
lar cranial pontiaguda e afilada também foram considerados como 
variações anatômicas da espécie, segundo Milken ( 2007). Nos 
gatos a localização das alterações osteoartróticas é diferente da 
observada nos cães. As alterações mais representativas envolvem 
a borda acetabular crânio-dorsal e são menos evidentes na cabeça 
e colo femorais (KELLER et al., 1999). 

Nos cães, o método radiográfico em distração foi proposto ob-
jetivando-se a realização do diagnóstico precoce de DCF. Quando 
realizado aos 4 meses de idade, observa-se 4 a 12% de falsos ne-
gativos (ADAMS, 2000). O animal deve estar anestesiado ou em 
sedação profunda. Com auxílio de um dispositivo denominado dis-
trator, realiza-se um exame radiográfico em decúbito dorsal. é por meio 
desta técnica que se calcula o Índice de Distração (iD). O resultado é 
uma medida direta de instabilidade articular e varia de 0 a 1, sendo que 
quanto mais próximo de zero mais congruente e estável é a articulação, 
e quanto mais próximo de um maior a instabilidade. Valores de iD de 
até 0,35 foram considerados normais. Acima disso, o animal é con-
siderado displásico (SMitH et al., 1990; tÔRRES, 2003). 

Apenas dois experimentos discutiram o iD em felinos. LANGEN-
BACH et al. (1998) avaliaram o iD em 25 gatos displásicos. O valor 
médio foi de 0,51. Este valor é semelhante ao encontrado em raças 
de cães com grande frouxidão articular, como o Labrador Retriever 
(0,5) e Golden Retriever (0,6). A média de iD para gatos com DAD 
foi de 0,6 e para gatos sem DAD, o valor foi de 0,49. Análises es-
tatísticas demonstraram correlação positiva entre iD e DAD.  Foi 

verificado que gatos com DAD têm AN mais baixos e iD mais altos 
que gatos sem DAD. todos os gatos com iD < 0,4 não apresentaram 
DAD. Já MiLKEN (2007) encontrou valores de iD entre 0,06 e 0,4 
para gatos normais e de 0,1 a 0,45 para doentes. Verificou também 
que as médias dos valores de iD, em diferentes classes de DCF, 
aumentam com a gravidade da doença. Foi proposto um esquema 
de classificação para articulações coxofemorais de gatos:

• Grau A – Articulação coxofemoral normal ou excelente: con-
gruência articular excelente. O espaço articular é estreito e regu-
lar. A cabeça femoral arredondada ou em forma de “cogumelo”. A 
borda acetabular cranial apresenta-se pontiaguda ou pontiaguda e 
discretamente afilada. Não são observados sinais de doença dege-
nerativa articular. 

• Grau B – Articulação coxofemoral próxima do normal ou boa: 
congruência articular inferior à da classificação excelente, porém a 
cabeça femoral está bem recoberta pela cavidade acetabular, apre-
sentando um bom encaixe. A cabeça femoral e borda acetabular 
cranial preservam suas características. Não são visibilizados sinais 
de doença degenerativa articular.

• Grau C – Displasia coxofemoral leve: congruência articular 
inferior à da classificação boa, a cabeça femoral está parcialmente 
recoberta pela cavidade acetabular, o que provoca incongruência 
e consequentemente, aumento do espaço articular. Podem ou não 
estar presentes sinais leves de doença degenerativa articular. 

• Grau D – Displasia coxofemoral moderada: congruência arti-
cular ruim, subluxação significativa, a cabeça femoral é mal coberta 
pela cavidade acetabular que se apresenta rasa. Estão presentes si-
nais moderados de doença degenerativa articular, como osteófitos 
e esclerose da borda acetabular cranial, irregularidades da cabeça 
femoral e aumento grosseiro do padrão trabecular. 

• Grau E – Displasia coxofemoral grave: congruência articular 
péssima, luxação ou subluxação significativa, sinais avançados de 
doença degenerativa articular.

3. CONCLUSÕES 
A frequência de DCF felina na literatura é muito variável. Acre-

dita-se que a doença é subdiagnosticada devido a uma sintomato-
logia leve e ao comportamento típico da espécie. A etiopatogenia 
permanece desconhecida, embora os trabalhos demonstrem muitas 
semelhanças com a DCF canina. A base genética e o maior peso 
dos afetados são fatores comuns à etiopatogenia da espécie felina. 
Os aspectos radiográficos diferem daqueles encontrados nos cães, 
tanto nas alterações radiográficas quanto na localização anatômi-
ca das mesmas. Não se definiu um padrão de classificação para 
a articulação coxofemoral felina, não se sabendo, portanto, a real 
aplicabilidade do AN na espécie.  Os valores médios de iD encon-
trados na literatura são muito discrepantes. Assim, novos estudos 
se fazem necessários objetivando-se esclarecer a etiopatogenia e 
os aspectos radiográficos e clínicos da DCF felina para elaboração 
de programas de controle eficazes.
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Figura 1. (A) Felino macho, SRD, adulto e sem displasia coxofemoral, em 
posição padrão para o método radiográfico convencional. (B) Felino SRD, 

adulto, com displasia coxofemoral bilateral grave. A simetria pélvica ocorreu 
em função do alto grau de artrose presentes nas articulações coxofemorais.  

Foram estabelecidos os ângulos de Norberg em ambas as figuras (A e B).

Figura 2. Nesta imagem ampliada, visibiliza-se o achatamento bilateral das 
cabeças femorais e o encurtamento dos colos.  As setas brancas apontam 

para osteófitos nas bordas craniolaterais dos acetábulos.  A seta preta indica 
neoformações ósseas na inserção da cápsula articular (coroa de osteófitos).

Animal acometido pela doença. Fonte: Cornell Center
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ATUALIDADES E PERSPECTIVAS 
PARA O MERCADO DOMéSTICO 
DA CARNE OVINA NO BRASIL
NEWS AND PROSPECtS FOR tHE DOMEStIC MARkEt OF SHEEP 

MEAt IN BRAZIl

AUTOR
Daniel de Araújo Souza 1

RESUMO
O mercado para a carne ovina produzida no país é medido pelo número de cabe-
ças ovinas abatidas sob inspeção federal. Segundo dados oficiais, nos últimos 
10 anos, houve uma  acentuada queda no volume de abates, indicando uma 
retração para o setor. A queda contínua nos abates é um fenômeno nacional. 
Por outro lado houve aumento das importações nacionais de carne ovina.  Estes 
fatos e suas consequências para o mercado são avaliadas neste artigo.
Palavras-chave: Carne ovina, mercado, Brasil.

ABSTRACT
The market for sheep meat produced in the country is measured by the number 
of sheep cattle slaughtered under federal inspection. According to official figu-
res, in the last 10 years there has been a sharp drop in the volume of write-offs, 
indicating a contraction for the sector. The continuing decline in slaughter is 
a national phenomenon. On the other hand there was an increase in national 
imports of sheep meat. These facts and their consequences for the market are 
evaluated in this article.
Key-words: sheep meat, market, Brazil.
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1. INTRODUçÃO 
O Brasil vem ocupando cada vez mais espaço na ovinocultura 

mundial. Segundo a Pesquisa Pecuária Municipal do iBGE, de 2001 
a 2012 houve um aumento no rebanho do país. No primeiro ano 
da Pesquisa havia 14.638,9 cabeças, e ao longo de 12 anos esse nú-
mero sofreu algumas variações e fechou 2012 com 16.789,5 cabeças. 
No estado de Minas Gerais, neste período, o número de cabeças de 
ovinos quase dobrou. Passou de 130,4 mil em 2001, para 226 mil em 
2012, sendo o Norte do estado o responsável pela maior participação. 
No país a exploração da pecuária ovina é destinada, na sua maioria, à 
produção de carne, posto que, não temos tradição da exploração 
leiteira como acontece em outros países, especialmente na Europa.

2. O MERCADO DA CARNE OVINA NO BRASIL
Após o registro de 334,7 mil cabeças ovinas abatidas em 2009, 

o volume de abates sob inspeção federal iniciou um processo siste-
mático de queda que perdura até o presente, de forma que o ano de 
2014 fechou com um volume oficial de 95,8 mil cabeças (barras em 
azul, valores à esquerda) – o menor valor registrado nos últimos 10 
anos, conforme o Gráfico 1.

Com base nos dados disponibilizados pelo Serviço de inspeção 
Federal (SiF/MAPA) estima-se uma ínfima produção (linha em ver-
melho, valores à direita) de cerca de 1,53 mil toneladas (equivalente 
carcaça) de carne ovina em 2014. Embora não estejam computados 
os abates sob inspeção estadual, é muito pouco provável que estes 
apresentem a capacidade de alterar a curva da produção formal de 
maneira significativa.

Por mais um ano, houve forte retração no volume de abates em 
todos os Estados com participação relevante na produção domés-
tica, porém, sem alterações importantes na configuração da produ-
ção, como apresentado no Gráfico 2.

Como líder tradicional, o Estado do Rio Grande do Sul abateu, 
em 2014, aproximadamente 85,0 mil cabeças, cerca de 12% a 
menos do que em 2013, representando uma redução de 11,6 mil 
animais em sua escala de abates. A Bahia fechou o ano com um 
volume de 3,9 mil unidades e queda de 70,5%, o que representou 
menos 9,3 mil cabeças na produção do Estado, em relação ao ano 
anterior. Por sua vez, São Paulo e Sergipe, apresentaram retração 
de 85,4 e 21,4%, respectivamente, confirmando que a queda contí-

nua nos abates é um fenômeno nacional. Embora os reais motivos 
ainda não estejam completamente claros, a redução drástica da 
produção formal ao longo dos últimos anos envolve tanto fatores 
impactando na oferta de cordeiros para plantas SiFadas quanto nos 
registros oficiais de abate.

Para 2015, os dados até então disponíveis indicam mais um ano 
de retração para os abates sob inspeção federal, havendo uma que-
da de 41,1% no volume de abates entre janeiro e maio em relação 
ao mesmo período de 2014, de acordo com o Gráfico 3.

Em 2014, as importações brasileiras de carne ovina (Gráfico 4) 
atingiram a marca recorde das 9,93 mil toneladas (peso de embar-
que), um incremento de 12% comparado à 2013, com um valor de 
US$ 56,8 milhões de dólares, aproximadamente 23,7 pontos per-
centuais acima dos valores alcançados no ano anterior. A alta mais 
acentuada no valor embarcado é resultado não apenas do cres-
cimento do volume, mas também, da valorização da carne ovina 
no mercado internacional em função da menor oferta global nos 
últimos anos. tendência essa, que deve se manter no médio prazo.

Do total importado em 2014, cerca de 91,4% teve origem no 
Uruguai, enquanto o restante se dividiu entre Argentina, Chile e 
Nova Zelândia, os quais participaram com 5,0, 3,1 e 0,4 pontos per-
centuais, respectivamente.

O rebanho de cria do Uruguai encontra-se relativamente estabi-
lizado desde 2010, porém, a produção de 2013 superou em 43,9% 
àquela de 2012, por meio do aumento no volume de abate em todas 
as categorias, particularmente, de ovelhas. Em 2013, o abate de 
ovelhas cresceu 114,8% em relação ao ano anterior e a categoria 
teve uma participação de 23,1% no volume total de abates, fortale-
cendo as baixas perspectivas de crescimento para o rebanho ovino 
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uruguaio no médio prazo.
No ano agrícola de 2014, o Uruguai exportou 17,2 mil tonela-

das, das quais 52,8% foram direcionadas para o mercado brasileiro, 
30,2% para a China e 10,6% para a União Europeia. Com o aumen-
to da produção uruguaia, o montante embarcado para o Brasil tem 
crescido regularmente nos cinco últimos anos, apresentando uma 
variação positiva de quase 20% desde 2012.

Apesar dos embarques para o Brasil serem dominados por um 
único país, o destino das importações é diverso, como é possível 
observar no Gráfico 5.

Do total embarcado em 2014, quase 91% foi destinado aos Estados 
de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Pau-
lo, seguidos por Pernambuco, Minas Gerais e Paraná, além de Rio de 
Janeiro, Ceará e Bahia (‘Outros’) com uma participação mais discreta.

Em 2015, pela primeira vez desde 2011, observa-se uma baixa 
no volume das importações com redução de 25,4% nos embarques 
entre janeiro e maio (Gráfico 6). Os motivos envolvem o fechamento 
de algumas importantes operações industriais no Cone Sul.

Como o dólar fechou 2014 em uma média de R$ 2,345, os 
preços dos produtos importados, conforme a tabela 1 abaixo, per-
maneceram atrativos para os setores de processamento e varejo, 
considerando os preços ao produtor e ao consumidor praticados no 
mercado interno, e as boas margens trabalhadas por esses elos.

No entanto, com a desvalorização do real desde o final de 2014 
e o dólar já operando em maio de 2015 a R$ 3,04, a viabilidade das 
importações tende a ficar mais comprometida, sobretudo, em um 
cenário doméstico de crescente aumento nos custos de logística e 
de armazenamento, e cujas perspectivas do mercado para o final do 
ano envolvem um dólar cotado a R$ 3,20.

Em 2014, apesar da redução na produção doméstica, a disponi-
bilidade interna formal (Gráfico 7) cresceu quase 5,0% em relação 
a 2013, alavancada pelas importações e alcançando o patamar das 
11,4 mil toneladas.

Nesse contexto, a participação dos produtos importados no 
mercado interno atingiu 86% em 2014, reforçando a dependência da ca-
deia produtiva brasileira do mercado externo, sobretudo a nível de varejo.

Com a retração tanto na produção doméstica quanto nas impor-
tações, as perspectivas para 2015 são de queda na oferta de carne 
ovina no mercado interno e, consequentemente, de alta nas cotações 

PRODUTO - ORIGEM VALORES
US$/KG R$/KG

Ovino refrigerado - Uruguai 4,40 10,32

Ovino congelado - Uruguai 4,66 10,94

Cordeiro refrigerado - Uruguai 5,02 11,77

Cortes com osso, congelado - Argentina 4,18 9,81

Cortes com osso, congelado - Chile 8,48 19,90

Cortes com osso, congelado - Nova Zelândia 10,34 24,26

Cortes com osso, congelado - Uruguai 5,79 13,59

Cortes sem osso, congelado - Argentina 8,04 18,86

Cortes sem osso, congelado - Chile 8,44 19,80

Cortes sem osso, congelado - Nova Zelândia 7,52 17,63

Cortes sem osso, congelado - Uruguai 8,17 19,17

Tabela 1. Valores FOB para produtos cárneos ovinos importados, 2014.
Fonte: Prime ASC, a partir de MDIC.
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do cordeiro, o que tende a afetar, em última instância, o consumo. 
A demanda firme do mercado manteve os preços nominais do 

cordeiro (em R$/kg carcaça) aquecidos em 2014, com os mesmos 
apresentando altas de 4,8% nas praças do Rio Grande do Sul e São 
Paulo, e de 11,4% na Bahia, como demonstrado do Gráfico 8.

Com isso, as cotações encerraram o ano com médias recordes 
de R$ 9,04 no Rio Grande, R$ 10,41 na Bahia e R$ 12,29 em São 
Paulo, registrando variações de 50,1, 123,8 e quase 51%, nas res-
pectivas praças, ao longo dos períodos analisados.

Por sua vez, os preços deflacionados com base no iGP-Di (Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade interna, da FGV) apresentaram 
uma tendência baixista a partir de 2011 e contabilizaram retrações 
de 0,6 e 0,7 pontos percentuais, no Rio Grande do Sul e em São 
Paulo, respectivamente. Por outro lado, na Bahia, o cordeiro não 
sofreu com o efeito da inflação, sustentando uma valorização real 
de 5,5% nas cotações, conforme o Gráfico 9.

No entanto, como as perspectivas atuais do mercado para o 
iGP-Di em 2015 recaem sobre um valor acumulado de 7,07%, é 
possível que a valorização nominal (Gráfico 10) que está ocorrendo 
desde o início do ano seja afetada pela inflação crescente.

Entre o período de janeiro a maio desse ano, os preços nominais 
do cordeiro apresentaram uma variação positiva de 12,8, 7,0 e 25,7 
pontos percentuais com fechamento em médias de R$ 9,95 no Rio 
Grande do Sul, R$ 11,01 na Bahia e R$ 14,50 em São Paulo, respec-
tivamente, de acordo com o Gráfico 10.

Dessa forma, o preço nominal do cordeiro tem mantido um lon-
go ciclo de alta com as cotações atingindo valores médios recordes 
nas principais praças do país, onde, em centros importantes de con-
sumo, como São Paulo e Rio Grande, por exemplo, o aumento nos 

preços tem sido acima da inflação do período. Assim, em relação 
aos preços, o setor produtivo está em ótima fase e esse movimento 
deve se manter durante todo o ano, em função da menor disponibi-
lidade formal de carne ovina no mercado interno como resultado da 
queda na produção doméstica e nas importações.

3. CONSIDERAçÕES FINAIS
O atual cenário econômico de recessão, onde as atuais pers-

pectivas do mercado apontam para um iPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) próximo de 9%, taxa de juros (Selic) 
de 14% a.a., dólar a R$ 3,10 e atividade econômica (Produto interno 
Bruto) em retração de 1,35 pontos percentuais, a situação do consu-
mo formal e, concomitantemente, dos setores varejista e industrial, 
torna-se preocupante. 

Embora os estudos avaliando o perfil do consumidor de carne 
ovina demonstrem que 60 a 70% possuem renda familiar cerca 
de 2x maior ao rendimento real habitual médio do brasileiro (R$ 
2.117,10, segundo iBGE), o desempenho da cadeia produtiva ovina 
deve acarretar prejuízos em 2015, tanto pela menor oferta de pro-
duto quanto pela condição financeira da indústria e do consumidor 
final, pressionados por dívidas, tributos, crédito restrito, inflação 
crescente e incerteza.

Nesta conjuntura, o produtor deve ter prudência em relação ao mer-
cado e investir com coerência para se beneficiar dos preços vigentes.
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Movimentação de Pessoas Físicas
Período de 23 de maio a 
22 de julho de 2015.

Inscrições Primárias
Médicos (as)-Veterinários(as) 

15648 Carina Pinheiro Batista
15649 Bianca Mendes Aguiar
15650 Joao Wellington de Carvalho 
15651 Filipe Alves Bernardes
15652 Gabriel Antônio Correa Rocha
15653 Mariana Cristina do Amaral Barroso
15655 Cintia Mara de Figueiredo
15657 Regis Henrique Barbosa Ferreira
15658 Guilherme Ribeiro Florio
15660 Nilson Martinho Labanca
15661 Mateus Mezadri Dias
15662 Carlos Augusto da Silva Rivelli
15663 Renan Santos Abreu
15664 Daniela Burger de Aguiar
15665 tania Pinto Lins
15666 Pedro Alencar Lopes
15668 Mayla Martins teixeira
15672 Paulo Eduardo de Santana
15675 Michele Moraes Bueno
15676 Lynea Valadão Borges
15677 Guilherme Silva Santos
15680 Giselle Cristina Sasseron
15681 Andre Felipe Rosa Reis
15684 Karen Rhuana Gomes Assunção
15685 Pedro Henrique Mendes Pereira
15686 Ana Paula Muniz
15687 Diego Pereira Cunha
15688 Jessica Pires Ávila Rasmini
15689 Luiz Felipe de Paula Rocha 
15691 Lucas Marcondes Venâncio Paiva
15692 Maycon do Nascimento Paula
15693 Fernanda Stefanie Neves
15697 Glauber Euclides da Silva Villares
15701 Mario Jonathan Pereira
15705 Roanne Yasmin Goncalves Vasconcelos
15706 Wallace Felipe Soares Gondim
15707 Jose Antônio Ribeiro Neto
15710 Laís Carvalho
15711 Leandro Fonseca Almeida
15713 Patrícia Braghini de Paula
15714 thais Aparecida Silva
15731 Patrícia Nogueira Pinto
15732 Emerson Costa de Souza
15733 Paulo Henrique da Rocha

15734 Jonas Goncalves Correa
15736 Victor Hugo Martins Ferreira
15740 Cassio Ferreira Messias Coelho
15753 Joao Pedro Martins Souto

Zootecnista(s) CRMV-MG n°:

1323/Z Jeronimo Avito Goncalves de Brito
2067/Z Maria Claudia Martins Guerra Miranda
2069/Z Henrique torres Ventura
2070/Z Matheus Pinto Coelho Gomes
2073/Z Jose Vieira da Silva Sobrinho

Transferências Recebidas

3367 Joao Hugo de Moura
3884 Virginia Mara Pereira
5787 Sonia Resende do Carmo
13701 Ana teresa Pereira Parreira 
15647 Mariana Marques Cazarim
15674 Gustavo de Oliveira Lima Carneiro 
                    de Albuquerque
15682 Vinicius Barros Vieira Lima
15690 Carina Franciscato
15698 Gabriela Pacheco Mendes
15699 Flavia Cristina Silva
15704 tatiane Cristina Moreira da Silva
15708 Aline Fernandes Neto Salazar
15730 Sergio da Silva Rocha Junior
15743 Samantha Mesquita Favoretto
15754 Maria Eugenia Moraes Araujo
15756 Lorena Gabriela Rocha Ribeiro

Zootecnista CRMV-MG n°:

2071/Z Mariana Alencar Pereira

Inscrições Secundárias
Médicos (as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

15646/S Daniel Augusto Fernandes Ananias
15659/S thalita taina Ribeiro Faria
15669/S Roberta Moratore
15670/S Fernando Merlin da Silva
15694/S thiago Bernardo Pedro
15695/S Eduardo Cesar Bueno Marques
15696/S Alexandre Salgueiro de Moraes
15700/S Silas Barbosa Alves
15703/S Mislene Kagueyama
15715/S Artur Vitorio Cardoso
15718/S Lásaro Jose Pereira Junior

15722/S Philipi Coutinho de Souza
15737/S Gustavo de Rosso Campos
15738/S Lincoln Gomes tavares Santos

Reinscrições 
Médicos (as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

1907 Carlos Cesar Camargo Samora
4050 Rodrigo Otavio de Vasconcellos Lima
4836/S Jose Fernando Morganti Silva
7069 Rodrigo Antunes Calil
8587 Carolina Xavier Baia
9953 Debora Nunes Papa
11191 Geraldo Emilio Albuquerque Ferreira
12272 Gabriela Rosa Lucindo
12435 Maria Clara Grossi Andrade
13776 Debora Oliveira Daher
14260 Fabiola Ludimila Albergaria

Inscrições Provisórias: 
Médicos (as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

15654 Veridianna theodoro Souza Cunha
15656 Afonso Borges Junior
15667 Joao Paulo Oliveira de Sa
15671 Elaine Makishi
15673 Augusto Borges Paniago
15678 Camila Sousa Pádua
15679 Jose Augusto de Andrade
15683 Vinicius Vieira Proença
15702 Leonardo Barbosa Coelho
15709 Fernando Henrique de Resende Silva
15712 Herbert Felipe Silva
15716 Carlos Eduardo Ferreira E Cunha 
15717 tamara Vieira El Aouar
15719 ivanes Pimenta de Oliveira
15720 Ana Clara Aguilar de Almeida
15721 Poliana Alves de Paula
15723 Filipe da Silva Rodrigues Norbin
15724 Kissila de Miranda Pires
15725 Aliny Polesca de Freitas
15726 Fernanda Guimaraes Monteiro
15727 Samantha Matos Portella
15728 Carolina Vitorino Gonzaga de Paiva 
15729 Debora de Almeida Caborges
15735 Ana Carolina Guimaraes Aleixo
15739 Fernanda Rusth Costa teixeira
15741 Camila de Paula Almeida Cordeiro
15742 Patrícia Mara de Aquino Almeida
15744 Clarissa Otoni Rebouças
15745 Natalia Araujo de Andrade

MOVIMENTAçÃO DE PESSOAS FÍSICAS
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15746 Damaris Cardoso de Souza
15747 Camila Mota Rodrigues
15748 Nayara Pereira de Almeida
15749 Leandro Soares Viana
15750 Sérvio Vinicius Goncalves Ribeiro
15751 Caio Guimaraes Ribeiro
15752 Murilo Soares de Sa
15755 Mariane de Souza Nascimento
 
Zootecnista(s) CRMV-MG n°:

2068/Z Filipe Augusto Cordeiro Gomes
2072/Z tiago Guimaraes Soares

Transferências Concedidas
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

4545 isabela Pinto Alvares
4766 Paulo Roberto Blandino de Lima Dias
5521 Carlos Roberto Vieira Junior
6246 Roberto Alves de Freitas
9617 Juliana Evangelista Bezerril
10549 Bruno Zambelli Loiacono
11837 Deborah Maria de Oliveira Souza
11866 ingrid Bitencourt Bohnenberger
11897 Enio Contini
11989 Gabriel Brolo Gouvêa
12026 Ana Leticia Daher Aprigio da Silva
12044 Flavia Campos de Azevedo Lucindo  
                    Pimentel
12123 Luiza de Arruda Barroso
12128 Suellen Franco Lima
12283 Bruna Chiroki
12406 Gabriel Fernando Muller Santos
12495 Mateus Barbosa Arantes
12603 Marcella Gallegos de Souza Campos
13090 Guilherme Dias Araujo
13267 Renata Queiroz Stefani
13326 Jaqueline de Oliveira Sena
13374 Marilia Murad Martins Barbosa
13378 Lucas Belo Rodrigues de Castro
13388 Patrícia tivelli
13399 Daiana Rauber
13448 Adonis Benvenuto Baldasso
13548 Debora Dias de Carvalho
13578 Mariane Pelegrini Domingues
13607 Natalia Alves Fernandes
13697 Mariana Lourenco Veloni
13915 Raquel Lima Andrade
14017 Adriani Ribeiro Dias
14173 Kerfla Ferreira Belicio
14493 Joao Luiz Cansanção de Azevedo

14535 Daniel Antunes Pousa Faria
14639 Lair Covizzi Junior
14955 Raphaela Moreira de Oliveira
15030 Bruna Ribeiro Paiva
15380 Efa Depe

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

572 Francisco Mario Gondim Pires
662 Francisco Ferreira Freire
827 Joao Bosco Goncalves
899 tarcísio Eustáquio Borges Porto
1507 éden Canguçu de Carvalho
1785 Antônio Juarez Carvalho Silva Maia

Falecimentos:
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

1484 Jose Geraldo de Assunção Alves
1589 talvani Botelho de Aguilar

Cancelamentos:
Inscrições Primárias
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

380 Jose tarcísio Pereira
1747 tadeu Jose Vilela
1841 Lindolfo Goncalves Cabral
2563 Homero Jose Freitas Povoleri
4018 Rogerio Xavier Bicalho
6069 Mirela Cristina Silva Dos Santos
6726 Dilmara Aguiar Silveira
7272 Paulo Eduardo Machado Gonçalves
7374 Juliana Munique da Silva
7577 Danielle Almeida Scarpelli
7740 Erika Cristina Nery de Almeida
7911 Bruna Cypreste Michell
8039 Mayra tavares Gil
8167 Fabiana Aragão Rocha
9540 Maria Elisa Jatobá Andrade
9900 Camila Couto da Mata
10046 Debora Brito Goulart
10208 Nayara Liberato Milhoci Lacerda
10373 Leonardo Melo Barbosa
10626 isabela Vasconcelos de Lima
10714 Mauricio Kennes Junior
10759 Lilian Grunewald Rodrigues da Silva
10915 Júlio Augusto Gibram Silva
10989 Luiz Fernando Schneider Loureiro
11221 Ana Carolina Martins Otoni

11354 Guilherme da Cunha Peixoto
11501 Diogo Farias Aidar
12046 Jeane Nascimento Chaves
12181 Natalia Cristina Silva Fernandes
12440 Luana Vieira Pimentel Ribeiro
12732 Karen Esquenazi Wink Dos Santos
12743 Natalia Aparecida de Moraes
12904 Lorena Paulina Nogueira Duarte
13253 Victor Lopes Ribeiro Favaro
14617 Mariana Freire Goncalves Rodrigues 
                    Holanda
14993 Joao Lucas Calice Moreira
15015 Winnie Alves Lopes

Cancelamentos Inscrições Secundárias 
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

4713 Fernando Carlos Guerra
4931 Claudia Aparecida Goncalves Ramos
7494 Janaina Mara Pascoalini
7543 Ana Carolina Vasques Villela
8169 Ana Claudia de Benedictis
9862 Marcio Lino de Vasconcellos
11117 Patrícia Silva de Oliveira
12236 Henrique Haberbeck Brandao
12643 Nathalia Brant Malta Salgueiro
13680 Vanessa Augusto de Mello E Silva
14799 Aristoteles Kawa

Cancelamentos Inscrições Primárias 
Zootecnista(s) CRMV-MG n°:

213/Z Ronaldo Nunes de Oliveira
473/Z Alexandre Luiz Rios Ferreira
576/Z Flávio Lucio de Almeida
622/Z Anézio Borém de Oliveira
890/Z Kadmus Goncalves de Oliveira
1813/Z Andressa da Silva Formigoni
1851/Z Andreza Luzia Santos
1908/Z Nathalia Galvão Freitas
1926/Z thais Moreira da Silva
1939/Z thiago Luiz Ribeiro
1963/Z Claudio Augusto Pinto
1971/Z Daniel Paolinelli Campos

Profissionais no Exterior 
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

14737 Winnie Luiza Dos Santos Climaco



09 de Setembro - Dia do Médico Veterinário
Uma homenagem do CRMV-MG.

Se a gente gosta,  
a gente cuida...

Muito obrigado,
doutor!


