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No dia 18 de dezembro, tomaremos posse para mais um mandato à frente 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). No triênio 2014-2017, 

consolidaremos conquistas importantes, como o processo de modernização 

do Sistema CFMV/CRMVs, mantendo a valorização e o reconhecimento dos 

profissionais Médicos Veterinários e dos Zootecnistas.

O CFMV participará do debate e da formulação de diretrizes de preparação 

dos Médicos Veterinários e dos Zootecnistas para enfrentar os desafios que 

se apresentam, especialmente em relação à construção de um modelo de 

produção de alimentos em qualidade e quantidade suficientes para toda a 

humanidade e de forma sustentável.

Estamos embasados na experiência e nos instrumentos que possuímos para 

realizar o trabalho esperado. Manteremos o planejamento estratégico da 

gestão, bem como o posicionamento firme e claro nos debates nacionais e 

internacionais , ouviremos os colegas e demonstraremos nossa  

competência de Médicos Veterinários e Zootecnistas como  

pilares da saúde humana, animal e ambiental.

a Revista CFMV é quadrimestral e destina-se 

à divulgação de trabalhos técnico-científicos 

(revisões, artigos de educação continuada e 

artigos originais) e matérias de interesse da 

Medicina Veterinária e Zootecnia.a distribuição 

é gratuita aos inscritos regulares no Sistema 

CFMV/CRMVs e aos órgãos públicos. a Revista 

CFMV é indexada na base de dados agrobase.

aGRiS L70  
CDU619 (81)(05)

Errata: 
O texto “Um mundo, uma saúde”, 
publicado na Revista CFMV edição  60- 
especial, também é de autoria da Médica 
Veterinária Sthenia dos Santos albano 
amóra, CRMV-RN nº 0710.

Diferentemente do que foi publicado na 
página 47 da edição 61 da Revista CFMV, 
os números corretos da produção no Sul 
do país são:
Carne bovina - Estimativa 2013 * 
1.297.731
Leite de vaca - Estimativa 2012 ** 
8.886.124
Carne de frango 2012 ***  
3.975.284
Ovos 2011 ****  
11.224.129
Mel 2011 ***  
16.155
 
* tonelada equivalente carcaça | ** Por mil litros 
*** toneladas | **** Caixa de 30 dúzias.  
Fonte: anualpec (2013).

É permitida a reprodução de artigos da revista, desde que seja citada a fonte. Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade dos autores, não representando, necessariamente, a opinião do CFMV. as fotos enviadas serão 
automaticamente cadastradas no banco de imagens do CFMV com o devido crédito.

O futuro está  
em nossas mãos

benedito fortes de Arruda
Presidente do CFMV

EDiTOriAl



José lúcio 
dos Santos

Médico Veterinário que passou do mundo acadêmico 

para o empresarial. Formado em 1976, com mestrado 

em 1981 e doutorado em Ciência Animal, todos pela 

Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Foi docente na Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) onde se aposentou em 2003, e, atualmente, 

é empresário, sócio-fundador e responsável técnico da 

MicroVet, empresa do ramo de biotecnologia com 24 anos 

de existência, que oferece produtos e serviços na área de 

suinocultura ao mercado brasileiro, atende a diversas 

regiões do Brasil e tem sede em Minas Gerais. 

EnTrEViSTA

Como o senhor avalia a sua experiência docente aliada ao 

empreendedorismo?

Posso citar a disciplina, conhecimento, metodologia de es-
tudo e pesquisa, organização e trabalho em equipe. tam-
bém, foi na universidade que tive a convicção da importân-
cia do desenvolvimento e inovação de produtos. Ressalto 
a importância da universidade que desenvolve atividades 
de pesquisa, mas que aplica os resultados obtidos. além 
disso, minha experiência docente facilitou a implementa-
ção de técnicas laboratoriais na empresa e a orientação 
aos suinocultores.

Como foi a transição de professor para empresário?

Na época da fundação da empresa, minha dedicação era 
parcial, pois ainda atuava como professor na UFV. Na oca-
sião, dominava o conhecimento técnico, mas patinava nas 
noções de administração, iSO etc. a empresa já havia par-
ticipado do Programa de Qualidade total do Serviço Bra-
sileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
mesmo assim foram contratados consultores que geraram 
as bases da administração e gestão. O resultado foi ime-
diato e o reconhecimento veio com o Prêmio Excelência 
Empresarial Sebrae/Gerdau, em 2003. 

E a relação com o cliente?

Foi outro grande desafio. Como professor, eu era visto 
pelo proprietário da granja como um consultor, alguém 
que estava lá para ajudar. Depois, como empresário, 
passei a representar uma empresa que estava oferecen-
do melhorias e não apenas querendo vender produtos 
e serviços. É importante continuar participando de con-
gressos nacionais e internacionais, que, além de permi-
tir acompanhar a evolução técnica, favorecem o estabe-
lecimento de contatos com grandes clientes.

Como aliou o conhecimento administrativo ao técnico na 

estruturação da empresa?

a empresa está organizada em departamentos, tais 
como: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Diagnóstico, 
Produção, Controle de Qualidade, Virologia, administra-
ção etc. Coordenando todos os departamentos, temos 

Fotos: arquivo do autor
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EnTrEViSTA JOSé lúCiO DOS SAnTOS

um responsável técnico, um su-
pervisor geral, o setor de Garantia 
da Qualidade e a Presidência. a 
empresa conta com 76 colabora-
dores, sendo 30 com curso de ní-
vel superior e dez pós-graduados 
(especialistas, mestres ou douto-
res). Dos colaboradores da Micro-
Vet, dez são Médicos Veterinários, 
sendo quatro com doutorado.

O que assegura a qualidade dos 

produtos?

Os indicadores de produção e 
crescimento são acompanha-
dos semanalmente e analisados 
uma vez por mês. a cada quatro 
meses, é realizada uma análise 
crítica. Em todas essas fases, po-
dem-se tomar decisões. Uma vez 
por ano, todos os coordenadores 
da empresa se reúnem para dis-
cutir o planejamento, as metas e 
os investimentos do ano seguin-
te. também é importante res-

saltar a participação em progra-
mas como o Qualidade total do 
Sebrae, a certificação pela iSO 
9001 e a adequação às normas 
regulamentadoras do Ministério 
da agricultura, Pecuária e abas-
tecimento (Mapa), que verifica 
as boas práticas de fabricação 
de nossos produtos. a melhoria 
contínua permite a conquista de 
novos mercados.

Como uma empresa com esse per-

fil programa sua expansão?

a empresa deve analisar as opor-
tunidades de mercado, sempre 
respeitando seu tamanho, e, a 
partir daí, tomar decisões em 
relação ao seu crescimento. No 
nosso caso, o departamento de 
P&D tem metas de aprimora-
mento e desenvolvimento, sem-
pre visando a oferecer produtos 
de qualidade. É preciso mirar um 
horizonte que contemple, tam-

bém, um plano de expansão das 
instalações físicas para atender  
à demanda.

Quais são? as principais difi-

culdades para uma empresa da 

área de biotecnologia prosperar  

no Brasil?

Para pequenas empresas, o in-
vestimento inicial e de manu-
tenção é muito alto. além disso, 
falta mão de obra qualificada no 
mercado. Para a empresa pros-
perar, precisa ter força de venda 
e linha de produtos diversifica-
da, pois a concorrência é gran-
de, com importantes empresas 
operando no mercado brasileiro. 
Como estamos em um país de di-
mensão continental, ter uma boa 
logística também é fundamental, 
principalmente para quem está 
no interior.

Como é a sua relação com o 

suinocultor?

Desde a docência, eu sentia ne-
cessidade de aumentar a minha 
expertise no manejo e sanidade, 
pois entendia que, como profes-
sor de sanidade suína e presta-
dor de serviço na área, precisava 
de contato direto com o pessoal 
das granjas e os Médicos Vete-
rinários de campo. iniciamos em 
1995 o projeto de uma granja de 
suínos, a Piglândia, com 250 fê-
meas. ao longo do tempo, con-
firmamos a relevância da granja 
e posso afirmar que esse projeto 
foi muito importante no meu de-

Supervisão de equipamentos e procedimentos resulta em qualidade
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para a empresa 
prosperar, precisa  
ter força de venda  
e linha diversificada  
de produtos.

EnTrEViSTA JOSé lúCiO DOS SAnTOS

Granja Piglândia para testes e observação de produtos

senvolvimento como professor, 
bem como no desenvolvimento 
da empresa. atualmente, a gran-
ja serve de teste e observação  
de produtos.

O senhor possui dois filhos veteri-

nários. Como enxerga o futuro da 

Medicina Veterinária no Brasil?

Em meus filhos, o investimento 
maior foi na qualificação após 
a graduação. Ressaltamos a fal-
ta de mão de obra qualificada e, 
nesse sentido, procuramos mo-
dificar esse indicador receben-
do acadêmicos, tanto na empre-
sa quanto na granja, por meio de 
convênios com instituições de 
ensino de vários estados, pro-
curando introduzi-los na rotina, 
inclusive permitindo que par-
ticipem das reuniões técnicas 
semanais. a granja recebe por 
volta de cinco estagiários por 
ano. atualmente, a decisão do 
futuro profissional é muito pre-
coce. Penso que conhecer bem a 
profissão é importante para não 
frustrar as expectativas. O estu-
dante deve conversar com vários 
profissionais e ler muito sobre a 
profissão. Durante a graduação, 
deve envolver-se em atividades 
de pesquisa, monitoria, estágios 
e visitas técnicas, conhecendo 
as diversas áreas possíveis de 
atuação. Já o profissional deve 
manter-se atualizado por meio 
de leitura e da participação em 
eventos científicos, que permi-

tirão, inclusive, manter uma boa 

rede de relacionamentos. O pro-

fissional que almeja o sucesso 

precisa reconhecer que o mercado 

de trabalho valoriza profissionais 

com residência, pós-graduação, 

atualizado e com conhecimento 

de outros idiomas. 
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A importância da 
parceria público- 

-privada e a pesquisa

agronegócio para a sustentação do Produto interno 
Bruto (PiB) brasileiro, estando a pesquisa intrinsi-
camente ligada à sua manutenção. Pelos resulta-
dos obtidos, principalmente em nutrição e melho-
ramento genético, ambiência e sanidade, diversas 
empresas privadas identificam o Brasil como um 
país que apresenta ótimos resultados em relação 
aos demais, com altos índices de produtividade, e, 
por isso passam a desejar e estabelecer parcerias. 
O grande número de indivíduos trabalhados nas 
metodologias das pesquisas oferece maior confia-
bilidade aos dados e há o interesse em testar no-
vos produtos e em difundir novas tecnologias.

Pelo lado acadêmico, é uma oportunidade de 
inserção na realidade do mundo empresarial e do 
produtor, futuros empregadores. Os alunos podem 
vivenciar a realidade da indústria, trabalhar com 
metas e exigências, o que poderá se tornar um di-
ferencial positivo na disputa pelo mercado de tra-
balho. Qualquer instituição tem igualdade de aces-
so para estabelecer suas parcerias. 

a aproximação entre as partes pode se iniciar 
por meio de propostas de financiamento de pro-
jetos e com a participação em eventos nacionais e 
internacionais. Em uma segunda etapa, as empre-
sas definem objetivos comuns e que nortearão os 

Interação da Universidade Federal 
da Paraíba com empresas gera 

estudos em avicultura e benefícios 
para a indústria, os acadêmicos e a 

cadeia produtiva 

N a Zootecnia, existem diversas áreas em franco 
desenvolvimento, como nutrição, melhoramento 

genético e ambiência. Para atender a essa demanda, é ne-
cessário promover a pesquisa associada à aplicabilidade, 
ou seja, direcionada ao mercado, permitindo atingir me-
lhores resultados de desempenho. Quando realizada nas 
instituições de ensino, além do retorno econômico para os 
produtores e empresários, favorece também o aprendiza-
do e a excelência acadêmica.

Se já houve preconceito à interação público-privada, 
hoje não existe mais, pois todos sabem da importância do 

prODuçãO AniMAl

Fotos: arquivo do autor
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projetos que serão desenvolvidos na universidade. 

Poderão existir etapas sigilosas, mas é importante 

que os resultados sejam publicados, como forma 

de atender ao retorno à sociedade. além disso, o 

pesquisador precisa estar preparado para atender 

a protocolos empresariais, relatórios finais, cumpri-

mento de prazos, bem como ter agilidade na tomada  

de decisões.

ExEMPLO dO nOrdESTE

Na Universidade Federal da Paraíba, o Grupo 

de Estudos em tecnologias avícolas (GEta), do 

Centro de Ciências agrárias, se destaca na intera-

ção público-privada. atualmente, seus trabalhos 

em andamento são frutos de parcerias com em-

presas como alltech, ajinomoto, adisseo, aBVis-

ta, aPC, Biomin, DSM, Evonik Degussa, MCassab, 

Novus, Guaraves, Granjas Fujikura e Planalto e 

Hy-Line. Essas parcerias foram iniciadas há cer-

ca de cinco anos e já envolveram 23 alunos, nos 

diversos níveis acadêmicos (graduação, mestra-

do, doutorado e pós-doutorado). Para a univer-

sidade, os ganhos diretos estão em melhorias 

nas instalações, equipamentos, participação em 

eventos e publicações. Estima-se que, somente 

em 2013, o GEta recebeu recursos consideráveis 

por parte das empresas parceiras.

O GEta tem como principal objetivo apresentar 

resultados práticos que serão direcionados para a 

solução de problemas apresentados pelos produ-

tores. Os resultados são divulgados por meio de 

trabalhos constantes de ensino, pesquisa e exten-

são, envolvendo palestras e reuniões técnicas, bem 

como apresentações em congressos nacionais e in-

ternacionais. É reconhecido também que as ações 

tornam-se possíveis com a disponibilização da in-

fraestrutura e da competência técnica da universi-

dade, além do apoio de outros órgãos nacionais de 

fomento à pesquisa. 

Os dados gerados localmente, como os apre-

sentados pelo GEta, favorecem o desenvolvimento 

da atividade, simbolizado pelos resultados compe-

titivos perante outras regiões produtoras do país. 

É importante que os pesquisadores, líderes de 

grupos de pesquisa, estejam atentos às fatias de 

mercado, principalmente às demandas da iniciati-

va privada. 

AUTOr

fernando Guilherme Perazzo Costa
Zootecnista, CRMV-PB nº 0148/Z, MSc, DSc, Pós doutor. Professor 
associado do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal 
da Paraíba
fperazzo@cca.ufpb.br

1.  Relação de aminoácidos sulfurosos: energia 
metabolizável em dietas para frangos de 
corte e galinhas poedeiras (CNPq).

2.  Exigências nutricionais de lisina e 
aminoácidos ramificados para poedeiras, 
frangos de corte e codornas japonesas (CNPq).

3.  Uso de aditivos nas rações de frangos de 
corte e galinhas poedeiras (ABVista, Adisseo, 
Alltech, DSM).

4.  Uso da treonina industrial em rações de 
frangos de corte criados em condições de 
campo (Ajinomoto/Guaraves).

5.  Avaliação da suplementação de aminoácidos 
industriais em rações de poedeiras leves e 
semipesadas (Ajinomoto).

6. Níveis de valina digestível com e sem o uso 
de L-valina industrial em rações de frangos 
de corte machos de desempenho  
superior (Ajinomoto).

projetos em parceria desenvolvidos   
pelo GETA/ufpB

Os projetos envolvem acadêmicos nas diversas etapas
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ApErfEiçOAMEnTO

Programas de 
Treinamento em Serviço: 
proposta de acreditação
Acreditar significa credenciar, dar crédito, fé pública quanto à qualidade  
dos programas oferecidos

E m 2003, foi criada pelo Conselho Federal de Me-
dicina Veterinária (CFMV) uma comissão assessora 

específica que possuía a finalidade de avaliar Programas 

de Residência em Medicina Veterinária (PRMVs) e outor-

gava certificados de reconhecimento àqueles que alcan-

çavam os indicadores de qualidade, ou seja, um “selo de 

qualidade”. Enfatize-se que essa comissão também pro-

moveu seminários nacionais para discutir as normas e 

requisitos para o funcionamento dos PRMVs, estabeleceu 

parâmetros de qualidade e diretrizes curriculares, além de 

ter orientado e avaliado in loco os programas das institui-

ções de ensino que manifestaram interesse pela avaliação. 

Esse processo de reconhecimento perdurou por dez anos 

e, além de remeter à busca pela qualidade, o trabalho 

desenvolvido pela Comissão Nacional de Residência em 

Medicina Veterinária do CFMV (CNRMV/CFMV) fomentou a 

homogeneização dos programas.

Em 30 de junho de 2005, pela Lei nº 

11.129, o Ministério da Educação (MEC), com 

o Ministério da Saúde, criou a Comissão Nacio-

nal de Residência Multiprofissional em Saúde  

(CNRMS) e, por meio dela, estabeleceu critérios de fun-

cionamento para que o PRMV pudesse ser reconheci-

do, entre eles: duração de dois anos; carga horária de 

5.760 horas; bolsa para os residentes no mesmo valor 

daquela paga à residência médica; e articulação com 

as políticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

atualmente, no Brasil, existem os PRMVs reco-

nhecidos pelo MEC e aqueles que recebem essa 

denominação ou outras, que também realizam 

treinamento em serviço, mas não puderam se ade-

quar às normas estabelecidas pelo ministério; por 

exemplo, não conseguiram viabilizar o pagamento 

de bolsa no valor preconizado pelo MEC.

No CFMV, está em estudo um processo de acre-

ditação dos Programas de treinamento em Serviço 

Supervisionado (PtSs), relativos à Medicina Veteri-

nária, independentemente de serem ou não reco-

nhecidos pelo MEC.

Ser avaliado e contar com a aprovação do ór-

gão responsável pela fiscalização do exercício pro-

fissional dá credibilidade ao programa, ao título 

obtido e é critério de escolha pela sociedade, que 

é usuária do profissional especialista. além disso, 

a avaliação externa orienta a instituição de ensi-

no e pode ser critério de ajuste e reivindicações 

dos administradores do PtS junto à administração  

superior do órgão de ensino.

Arquivo CFMV
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a CNRMV/CFMV tem mantido permanente arti-
culação com o MEC, que influenciou sobremaneira 
o reconhecimento já outorgado pelo ministério, tor-
nando a residência em Medicina Veterinária parte 
do sistema federal de ensino brasileiro, na moda-
lidade lato sensu, à semelhança do que ocorre com  
a Medicina. 

Com o crescimento do número de PRMVs, o CFMV 
enviou ao MEC proposta de diretrizes que, atualmen-
te, se encontra na Câmara técnica n° 6 da CNRMS, 
com as de outras profissões. além disso, como já 
mencionado, na proposta em estudo pretende-se a 
acreditação dos PtSs no âmbito da Medicina Veteri-
nária, tanto daqueles reconhecidos pelo MEC quanto 
dos que não puderam se adequar às normas estabe-
lecidas pela CNRMS, objetivando qualidade por meio 
de processo de adesão voluntária.

POr qUE ACrEdITAr?

Em relação aos cursos de graduação, em ou-
tros países, existem vários organismos acreditado-
res que conferem certificados de qualidade. Como 
exemplo, citam-se a american Veterinary Medical 
association (aVMa), a Canadian Veterinary Medi-
cal association (CVMa) e a association of american 
Veterinary Medical Colleges (aaVMC). Esse siste-
ma é antigo e garante padrões de qualidade com  
reconhecimento internacional.

também na graduação em Medicina Veteriná-
ria, o Brasil participa de um processo de acreditação 
com outros países da américa Latina, denominado 
Sistema aRCU-SUL, com o objetivo de reconhecer 
regionalmente a qualidade acadêmica dos cursos. 
Foi aprovado em novembro de 2006 e inclui, além 
dos países-membros do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul), Bolívia, Chile e Colômbia. alguns cursos 
brasileiros já foram avaliados e acreditados.

Na proposta, o PtS detentor do “selo de acre-
ditação” deverá apresentar padrões de qualidade 
que garantam experiência e amadurecimento em 
diversas habilidades e atitudes compatíveis com a 
formação. O profissional oriundo de um PtS acre-
ditado poderá utilizar o título como parte dos re-
quisitos necessários para obtenção do título de es-
pecialista, emitido por entidade que congregue os 
profissionais que trabalham em área específica de 
conhecimento. atualmente, podem ter seus títulos 
registrados no âmbito do Sistema CFMV/CRMVs a 

academia Brasileira de Medicina Veterinária intensiva, a 
associação Médica Veterinária Homeopática, o Colégio 
Brasileiro de Cirurgia e anestesiologia Veterinária, a as-
sociação Brasileira de Patologia Veterinária, a associação 
Brasileira de Dermatologia Veterinária, a associação Brasi-
leira de acupuntura Veterinária e a associação Brasileira de  
Oncologia Veterinária. 

São cada vez mais relevantes o aprimoramento e a qua-
lificação profissionais. O Médico Veterinário inserido no mer-
cado de trabalho está apto a acompanhar o desenvolvimento 
e a disponibilizar novas informações e tecnologias que in-
fluenciem a efetividade de seu trabalho, bem como atendam 
à demanda da sociedade, cada vez mais exigente e ciente de 
seus direitos como consumidora. 

OS dESAfIOS

É importante a manutenção da garantia da qualidade 
dos PtSs, que servirá para elevar a qualidade dos serviços 
prestados à sociedade e o nível do curso aos matriculados.

algumas áreas de treinamento ainda necessitam ter 
os seus parâmetros de qualidade estabelecidos. Outras 
precisam aperfeiçoá-los. Pontos como duração, tipo de in-
fraestrutura, conteúdos e aptidão institucional devem ser 
estabelecidos. Some-se ainda a necessidade de estabele-
cer parcerias com órgãos públicos e privados para atender 
à demanda em políticas do SUS e do meio ambiente. 

benedito dias de Oliveira filho 
(Presidente)
Médico Veterinário
CRMV-GO nº 0438

COMISSãO nACIOnAL dE rESIdênCIA EM MEdICInA 
VETErInÁrIA  (CnrMV) dO CfMV
comissoes@cfmv.gov.br

Aury nunes de Moraes
Médico Veterinário
CRMV-SC nº 0542

fernando Leandro dos 
Santos
Médico Veterinário 
CRMV-PE nº 1492

Antônio José de Araújo Aguiar
Médico Veterinário
CRMV-SP nº 4982

Carlos Afonso de Castro beck
Médico Veterinário
CRMV-RS nº 4658

Luís Cláudio Lopes 
Correia da Silva
Médico Veterinário
CRMV-SP nº 5993

fábio fernando ribeiro 
Manhoso
Médico Veterinário
CRMV-SP nº 6983

Virgínia bocorny Lunardi
Médica Veterinária
CRMV-RS nº 5258

AUTOrES
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Aspectos da higienização do cavalo são utilizados de forma lúdica e com orientação de Médico Veterinário.

leptospirose preocupa 
a região das Américas

Estimativas apontam para um milhão de casos no mundo.  
O combate é um exemplo de ação integrada, com atuação do  

Médico Veterinário abordando o enfoque de Uma Saúde

fonte de infecção para os seres humanos, principalmente 
pela exposição à água e solo contaminados pela urina de 
animais infectados (WHO, 2003). 

a leptospirose em pessoas, geralmente, se apresen-
ta como doença leve, semelhante à dengue e gripe, mas 
pode evoluir para uma forma mais grave e às vezes fatal, 
com taxa de mortalidade acima de 10% (WHO, 2011). 
Com sintomas não específicos similares aos da dengue, 
malária e influenza, o diagnóstico se torna muito difícil. 
Por isso, os diagnósticos clínico e laboratorial precoces 
permitem salvar vidas, principalmente durante surtos. 

a leptospirose é uma zoonose de poten-
cial epidêmico, de ocorrência mundial, 

com maior incidência em países de clima sub-

tropical ou tropical úmido. Seus surtos, na maio-

ria das vezes, são registrados após fortes chuvas 

e inundações, afetando, principalmente, as po-

pulações mais vulneráveis, tornando a doen-

ça um importante problema de saúde pública.  

a bactéria Leptospira interrogans é patogênica para 

uma grande variedade de espécies animais, tanto 

silvestres quanto domésticas, que servem como 

SAúDE púBliCA

 Agência Brasil

Moreno/Nicaragua Chavez/Nicaragua Chavez/Nicaragua
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assim como nos seres humanos, animais infectados apre-
sentam sintomas variados, desde uma leve febre até per-
da na produção do leite, abortamentos e até infertilidade  
(aCHa; SZYFRES, 2003).  

a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima mais de 
500.000 casos anuais de leptospirose em todo o mundo 
(WHO, 2011), porém uma nova estimativa da carga global 
da doença está sendo desenvolvida pelo Leptospirosis 
Burden Epidemiology Reference Group (LERG), coorde-
nado pela OMS e parceiros. Resultados parciais estimam, 
globalmente, a incidência anual de cerca de um milhão de 
casos e 60.000 mortes (HaGaN et al., 2013). 

LEPTOSPIrOSE E O COnCEITO dE Uma Saúde (One HealtH)

Os seres humanos, geralmente, adquirem a leptospiro-
se por contato direto com a urina de animais infectados ou 
em ambientes contaminados por urina, principalmente em 
épocas de chuvas fortes e inundações, aumentando o ris-
co de ocorrência de graves epidemias. Com o crescimento 
da urbanização, práticas comerciais, desmatamento, turis-
mo e mudanças climáticas, o aumento do número de casos 
acontece em proporções alarmantes.

a leptospirose é um excelente exemplo para aplicação 
do enfoque de Uma Saúde, pois permite abordar, de forma 
integrada, a complexidade das interações entre a saúde 
humana e animal, agricultura, ambiente e outros, utili-
zando uma estrutura interdisciplinar e transetorial para o 
entendimento e ações na interface humano-animal-ecos-
sistema. 

a bactéria Leptospira interrogans é patogênica para os 
seres humanos e animais, com mais de 200 variantes so-
rológicas ou sorovares. as espécies animais consideradas 
as mais importantes fontes de infecção para os humanos 
incluem roedores selvagens e peridomésticos (ratazanas, 
ratos etc.) e animais domésticos. Nas américas, roedores, 
cães, gados e mamíferos silvestres são os portadores mais 
comuns  (COSta et al., 2012). 

Estudos desenvolvidos na américa Central, uma sub-
-região com muitos alertas da doença, apresentaram dados 
preliminares de alta prevalência em gado e animais domés-
ticos. Na Nicarágua, a prevalência foi estabelecida em bovi-
nos (33-56%), equinos (20-76%), suínos (35-51%), caninos 
(41-51%), entre outros animais (JiRON, 2012). Em Hondu-
ras, foi constatada positividade de 62% para leptospirose, 
com os maiores percentuais em bovinos (67%) e equinos 
(63%). Outro estudo realizado em Honduras constatou 
34% de prevalência e os bovinos também apresentaram os 
maiores percentuais (83%), seguidos pelos equinos (72%)  

(ESPiNOZa, 2012).

No Brasil, estudo realizado em 178 rebanhos 
de 22 municípios do estado de Mato Grosso do Sul 
detectou Leptospira em 98,8% das fêmeas de 161 
rebanhos, demonstrando que a leptospirose bovi-
na estava presente em todos os municípios estuda-
dos (FiGUEiREDO et al., 2009). 

Uma revisão bibliográfica publicada recente-
mente, apresenta as principais espécies animais 
envolvidas no ciclo de transmissão da leptospi-
rose no Brasil, incluindo espécies domésticas, de 
criação, sinantrópicas e silvestres, e reforça a im-
portância das investigações sorológicas e do iso-
lamento de Leptospiras em animais domésticos e 
silvestres para melhor compreender a epidemio-
logia da doença no país (ViLGES de OLiVEiRa et 
al., 2013). Na argentina, 57% dos cães de Buenos 
aires e 52% dos ratos da cidade de tandil foram 
soropositivos para Leptospira (RUBEL et al., 1997; 
SCiaLFa et al., 2010).

Esses resultados demonstram a importância 
da leptospirose, principalmente em países tro-
picais e subtropicais, em que populações rurais 
vulneráveis   estão em contato próximo com ani-
mais e dependem deles para renda e alimento. 
Como muitos casos de leptospirose estão liga-
dos à pobreza humana, é importante incorporar 
uma abordagem intersetorial para apoiar projetos 
que, além de diminuir a prevalência da leptospi-
rose por meio de medidas que envolvam pes-
soas e animais, melhorem as condições de vida 
das comunidades de risco, com acesso à água  
potável e saneamento. 

POr qUE A LEPTOSPIrOSE é UMA PrIOrIdAdE  
nAS AMérICAS?

Nas américas e no Caribe, entre 2010 e 
2012, cerca de 26 milhões de pessoas foram 
afetadas por desastres naturais, sendo a maio-
ria por inundações (37%) e tempestades (39%), 
como evidenciado na Figura 1 (EM-Dat, 2014). 
Desde a implementação da versão revisada do 
Regulamento Sanitário internacional (RSi), promul-
gada em junho de 2007, os eventos considerados 
emergências de saúde pública de importância in-
ternacional (potential public health emergency of 
international concern) são registrados pelo Sistema 
de Gestão de Eventos (Events Management Sys-
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tem) que suporta o RSi. a leptospirose está entre os dez 
principais eventos de risco infeccioso registrados no siste-
ma e é o terceiro risco infeccioso para as américas (SCH-
NEiDER et al., 2013).

analisando o banco de dados HealthMap (2013), que 
utiliza diferentes fontes on-line para a vigilância em tempo 
real de ameaças emergentes à saúde pública, 562 alertas 
para leptospirose foram encontrados entre 2010 e 2012 em 
todo o mundo, sendo mais da metade deles (361 alertas) 
localizados nas américas, particularmente no Brasil (158 
alertas), na Nicarágua (47) e na argentina (43) (Figura 2). 

Um estudo realizado pela Organização Pan-a-
mericana da Saúde (OPaS) mostrou que, para as 
américas, 70% das emergências de saúde pública 
de importância internacional ocorrem na interface 
das saúdes humana e animal, incluindo surtos de 
leptospirose (SCHNEiDER et al., 2011) (Figura 3).6%  

Seca

39% 
Inundação

5% 
Terremoto

37% 
Tempestade

5% 
Temperatura 
extrema

2%  
Vulcão

6% 
Incêndio florestal

Eventos 
110

Doenças 
transmissíveis 

não comuns 
aos animais

Zoonose

Zoonose 
/ doenças 

transmissíveis 
comuns aos 

seres humanos 
/ animais

Animal como 
hospedeiro 

essencial

Síndrome 
/ etiologia 

desconhecida

Segurança 
alimentar

Relacionados 
a  produtos / 

outros

Animal como 
eventual 

hospedeiro

9 (8,2%)

11/110 (10,0%)

11/77 (14,3%)

9/110 (8,2%)

9/77 (11,7%)

19/110 (17,3%)

19/77(24,7%)

38/110 (34,5%)

38/77(49,4%)

77 (70,0%) 16 (14,5%) 8 (7,3%)

Desastres naturais nas Américas e no Caribe, 2010-2012

Número e proporção de eventos registrados no Sistema de 
Gestão de Eventos para as Américas, Jun 2007-Dez 2008.

Alertas globais de leptospirose e eventos de inundações, 2010-2012

Fonte: EM-Dat: the OFDa/CRED international Disaster; análise realizada pelos autores.

Fonte: Schneider (2011).

Fonte: HealthMap e Dartmouth Flood Observatory; análise realizada pelos autores.

fIGUrA 1

fIGUrA  3

fIGUrA 2
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Os dados sobre a frequência de inundações 
por país também foram coletados para o mesmo 
período usando a base de dados Dartmouth Flood 
Observatory e correspondem à distribuição de 
alertas de leptospirose coletados pelo HealthMap. 

a região das américas é a que apresenta maior 
percentual de inundações (22,7%), seguida pelo 
Pacífico Ocidental (21,0%), que inclui países como 
as Filipinas, indonésia e Índia, onde surtos im-
portantes ocorrem com frequência (DaRtMOUtH 
FLOOD OBSERVatORY, 2013) (tabela 1). a explo-
ração visual dos dados obtidos evidencia uma 
correlação entre a maior frequência de alertas de 
leptospirose e a frequência de inundações (Figura 
2). Estudos anteriores na região das américas já de-
monstraram que inundações ou chuvas fortes são 
possíveis fatores condutores para surtos da doença 
(CaMPaNELLa, 1999; BaRCELLOS, SaBROZa, 2001; 
LiVERPOOL et al., 2007; SCHNEiDER  et al., 2012). 

algumas áreas do mundo ainda têm poucos re-
gistros de alertas e de casos de leptospirose, como 
a África, provavelmente devido à falta de vigilân-
cia. Contudo, analisando a distribuição geográfica 
de eventos de inundações, juntamente a outros 
indicadores ambientais, epidemiológicos e socioe-
conômicos, poderia ser um primeiro passo para a 
predição de áreas de risco e para aumentar a ca-
pacidade de detecção e condições de resposta em 
caso de surtos em áreas silenciosas. 

rECOMEndAçõES

Para reduzir o impacto de surtos de leptospi-
rose e apoiar países afetados, é necessário uma 

abordagem interdisciplinar e intersetorial da doença, inte-

grando os setores de saúde, agricultura e ambiente, como 

é preconizado no enfoque de Uma Saúde.  Na área de saú-

de humana, é importante melhorar os diagnósticos clínico 

e laboratorial da doença, reforçar as medidas preventivas 

existentes e estudar outras novas, transformar pesquisas 

em ferramentas operacionais para populações e propor-

cionar orientação e capacitação para a preparação e res-

posta a surtos. 

Nos setores de agricultura e ambiente, é preciso com-

preender melhor o impacto da leptospirose em animais, 

assim como a relação entre os seres humanos, animais 

e ecossistemas no ciclo da doença, a fim de alcançar re-

sultados bem-sucedidos e sustentáveis. Para isso, é ne-

cessário identificar as principais áreas de risco, aumen-

tar o conhecimento de possíveis fatores condutores e 

conscientizar os responsáveis pelas políticas públicas 

sobre a importância da doença. Uma abordagem integra-

da entre a saúde pública, a saúde animal e o meio am-

biente é fundamental para prevenir, detectar, responder 

e controlar surtos. O complexo ciclo de transmissão da 

leptospirose e a ausência de ferramentas práticas para 

operar no controle da doença em nível local, tanto por 

parte das autoridades de saúde humana quanto animal, 

continuam grandes desafios (SCHNEiDER et al., 2013).  

Para que a leptospirose deixe de ser uma enfermidade 

desatendida, torna-se necessária a utilização de redes 

multidisciplinares de pesquisadores, como a Rede Glo-

bal de ação ambiental contra a Leptospirose (Global 

Leptospirosis Environmental action Network - GLEaN), 

que identifica temas prioritários de investigação e suge-

re pesquisas operacionais relevantes para o avanço no  

controle da doença. 

região Inundações % Alertas de leptospirose %

África 67 15,8 7 1,2

Américas 96 22,7 361 64,2

Europa 52 12,3 39 6,9

Mediterrâneo Oriental 40 9,5 3 0,5

Pacífico Ocidental 89 21,0 81 14,4

Sudeste da Ásia 79 18,7 71 12,6

Total 423 100,0 562 100,0

Alertas globais de leptospirose e inundações por região, 2010-2012

Fonte: Dartmouth Flood Observatory e HealthMap.

TAbELA 1
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brASIL

pAíSES COM O MAiOr núMErO DE AlErTAS nAS AMériCAS

ArGEnTInA

nICArÁGUA

O Brasil mantém um extenso sistema de vigilân-

cia para a leptospirose e a doença humana é de no-

tificação compulsória. É o país das américas com o 

maior número de alertas. No período de 2007 a 2012 

foram notificados 99.675 casos em todo o país, com 

22.233 casos confirmados (média anual de 3.705 

casos) (BRaSiL, 2014). No mesmo período, foi regis-

trado um total de 2.108 óbitos (9,4% de letalidade)  

(CaLDaS, 2013).  

a maioria dos casos ocorre em áreas urbanas, 

principalmente em regiões de baixa renda, enquan-

to um número menor de casos está localizado em 

áreas rurais e relacionada à profissão (KO et al., 

1999). Devido às dificuldades de diagnósticos clíni-

co e laboratorial com frequente subnotificação, de  

modo geral, estima-se que o número total de casos 

seja bem maior. Verifica-se que predominam as for-

mas mais graves da doença, caracterizadas pela tría-

de icterícia, hemorragia e insuficiência renal aguda 

(DaMaSCO et al., 2011). 

O Brasil possui vasta experiência no enfrenta-

mento de surtos dessa doença, no controle de roe-

dores e no desenvolvimento  de um programa de 

vigilância para a leptospirose, além de contar com a 

Fiocruz como Centro Colaborador da OMS. Em 2007, 

o Ministério da Saúde lançou o Projeto de Municipa-

lidades Prioritárias, com o objetivo de reduzir a taxa 

de letalidade da leptospirose e reforçar o controle e 

vigilância da doença em seis municipalidades: Rio 

de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Salvador/Ba, Curitiba/

PR, Recife/PE e Belém/Pa (CaLDaS,  2013). Em rela-

ção à leptospirose em animais, no momento não há 

um sistema de notificação de casos no país.

Na argentina, a maioria dos casos de leptospirose é 
registrada nas províncias de Santa Fé, Entre Rios e Bue-
nos aires. Entre 40 e 100 casos da doença são notifica-
dos anualmente na província de Buenos aires (SEiJO et 
al., 2002). a província de Santa Fé, por estar localizada 
perto do rio Paraná, que enche com frequência durante 
a época de chuvas, e devido à alta soroprevalência em 
hospedeiros animais, teve surtos importantes, como os 
ocorridos em 2007 e 2010 (GiDEON, 2010).

O Programa Nacional de Controle à Zoono-
ses, liderado pelo Ministério da Saúde da argenti-
na, trabalha para disseminar informações sobre a 
prevenção, controle e tratamento da leptospirose 
no país, assim como educa a população sobre os 
sintomas e a transmissão da doença. além disso, 
o país conta com um sistema de vigilância para a 
leptospirose, que é considerada uma doença de  
notificação obrigatória.

Desde 1995, surtos de leptospirose vêm ocor-

rendo com frequência na Nicarágua. Entre 2004 e 

2010, foram notificados 1.980 casos. León foi o de-

partamento com o maior percentual (26,4%), se-

guido por Chinandega (15,4%) e Manágua (8,8%), 

o departamento mais populoso e onde a capital 

nacional está localizada. Juntos, esses três depar-

tamentos representam 50,6% do total de casos 

de leptospirose no período (NiCaRÁGUa 2012;  

SCHNEiDER et al., 2012). 

as atividades de prevenção e controle da doença 

acontecem em todo o país, que conta com um Plano 

Nacional intersetorial de Leptospirose. além disso, o 

país está trabalhando de forma ativa para prevenir e 

responder a surtos de leptospirose. Recentemente, foi 

feita uma caracterização das áreas de risco da doen-

ça e aquelas regiões determinadas como de alto risco 

estão sendo priorizadas, principalmente durante de-

terminados períodos do ano, antes e durante a época 

de chuvas. 
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O artigo reduzido, em forma de pôster, foi agraciado com o prêmio 

de honra ao mérito na “2nd GRF One Health Summit 2013”, na 

cidade de Davos, Suíça, de 17 a 20 de novembro de 2013. 
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SAúDE púBliCA

O conceito de 
uma Saúde 
e sua aplicação 

Excelente oportunidade para atuar na abordagem integrada dos 
desafios do mundo atual globalizado, com grandes desigualdades 
sociais, crises econômicas e frequentes desastres naturais

N as últimas décadas, surgiram doenças como 
a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB 

ou “vaca louca)”, Ebola e Síndrome Respiratória agu-

da (SaRS), agravadas, no final de 2003, pela ameaça 

da influenza aviária como uma nova possível pande-

mia com importante repercussão econômica. Perdas 

econômicas globais de bilhões de dólares foram esti-

madas devido à interrupção do comércio e diminuição 

do turismo, além dos problemas sociais enfrentados 

(KUO, 2008; NEWCOMB, 2008). a constante ameaça de 

novas pandemias que poderão ser originadas na inter-

face animal-humana representa uma necessidade fun-

damental de colaboração intersetorial, principalmente 

na vigilância, gestão de risco, biosegurança e comuni-

cação (WHO, 2004). O conceito de Uma Saúde surgiu 

nesse contexto.

Esse conceito procura integrar as saúdes humana 

e animal e o meio ambiente para a predição e controle 

de doenças na interface humano-animal-ecossistema 

(COKER, 2011; RaBiNOWitZ, 2013). também é defini-

do como esforços colaborativos entre múltiplas disci-

plinas, trabalhandolocal, nacional e globalmente para 

alcançar uma ótima saúde para as pessoas, animais e 

ambiente (FRaNK, 2008).  Esse enfoque reconhece a 

necessidade de líderes das saúdes pública, animal e 

ambiental desenvolverem pesquisas, criarem evidên-

cias e orientarem os tomadores de decisões de políti-

cas públicas sobre a colaboração entre setores com o 

objetivo de diminuir o surgimento e ressurgimento de 

doenças zoonóticas (KaKKaR, 2011). Para isso, Médicos 
Veterinários, clínicos, sanitaristas, Zootecnistas, biólo-
gos, ambientalistas, agrônomos e outros profissionais 
devem atuar de forma conjunta.

O Regulamento Sanitário internacional (RSi) da 
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008) leva em 
consideração que, no mundo globalizado, as doenças 
têm o potencial de facilmente transcender fronteiras 
geopolíticas, como também a importância de prevenir 
a disseminação de doenças com menor interferência no 
trânsito de pessoas e no comércio.

Durante a Conferência Ministerial internacional 
de Nova Délhi sobre a influenza aviária e Pandêmica 
(2007), foi recomendado que fosse desenvolvida uma 
estratégia de médio prazo para abordar as doenças in-
fecciosas emergentes. Em resposta, a OMS, a Organiza-
ção Mundial da Saúde animal (OiE), a Organização das 
Nações Unidas para alimentação e agricultura (FaO), o 
Fundo das Nações Unidas para a infância (UNiCEF), o 
Banco Mundial e o Coordenador do Sistema das Nações 
Unidas para a influenza (UNSiC) desenvolveram uma co-
laboração multi-institucional voltada a prevenir, detec-
tar, controlar, gerenciar e eliminar doenças na interface 
humano-animal (FaO-OiE-WHO, 2008; FaO-OiE-WHO 
Colaboration, 2010). a colaboração conjunta entre es-
ses organismos internacionais se concentra em prestar 
apoio aos países-membros para coordenar, monitorar e 
informar, maximizando o apoio e evitando a duplicação 
de esforços (BVa, 2010). 
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uma biodiversidade inigualável. Para a utilização do 

enfoque de Uma Saúde, poderíamos sugerir algumas 

doenças que vêm sendo trabalhadas nos diferentes ní-

veis de governo e setores dos países da região. a in-

fluenza é uma das principais, com várias iniciativas que 

ocorreram durante a preparação para a pandemia de 

2009 e depois para o fortalecimento da colaboração 

técnica. também são possibilidades a inocuidade dos 

alimentos e as enfermidades transmitidas por vetores, 

como, por exemplo, a febre amarela e a peste, além  

da leptospirose. 

Com base na aplicação da definição operativa de Uma 

Saúde elaborada pelo Grupo de Stone Montain, como exer-

cício analisamos uma das doenças na interface humano- 

animal-ecossistema presentes na região e que os autores 

vêm trabalhando em cooperação técnica internacional, 

que é a raiva humana transmitida por morcegos. Foram 

definidos seus componentes e sugeridas possíveis ações 

integradas para a predição e controle (Figura 1). 

O conceito não se restringe a zoonoses; sua possível 

aplicação é bem mais ampla, principalmente em relação 

a alimentos, ambiente e desenvolvimento sustentável. 

Entre os eventos de maior destaque global, está o Fórum 

Enfoque de Uma Saúde pelo Grupo de 
Stone Montain,  segundo Rabinowitz 
(2013)

É viável integrar esforços 
nas saúdes humana, animal 
e ambiental para predizer e 
controlar certas doenças na 
interface humano-animal-
ecossistema. 

Enfoques integrados que 
consideram componentes 
das saúdes humana, animal e 
ambiental podem melhorar  
a predição e controle de  
certas doenças.

1
2

Componentes

Humano: casos/óbitos como 
problema de saúde pública; pes-
soas mordidas com risco de con-
trair a doença; requer atenção 
do sistema de saúde.

animal: morcegos infectados e 
casos em animais, principalmente 
gado, com perdas econômicas.

Ecossistema: abundância de 
abrigo e alimentação para os 
morcegos, propiciando aumento 
de sua população; ocorrência de 
mudanças no processo produ-
tivo/ambiente, como garimpos, 
desmatamentos, retiradas de 
animais que favoreçam a mu-
dança dos hábitos alimentares 
dos morcegos.

Ações integradas

 intercâmbio de informação sobre vigilância em nível local (saúde e agricultura), 

tanto de casos de raiva em humanos e em animais (evidencia a presença do 

vírus) quanto de agressões de morcegos (risco de ocorrência de surto caso haja 

presença do vírus na população de morcegos).

 apoiar das autoridades em nível central na predição/identificação de áreas de 

maior risco.

 Em áreas de maior risco (como na amazônia legal), o setor ambiental deve informar 

ao da saúde e da agricultura sobre a ocorrência de eventos que podem predizer o 

aumento das agressões por morcegos (garimpos, desmatamentos e outros).
 identificação de áreas de vulnerabilidade social e de difícil acesso aos serviços 

em que as pessoas possam estar sendo agredidas por morcegos e desenvolvi-
mento de ações preventivas.

 Elaboração de materiais de informação e educação para áreas de risco, assim 
como capacitações para os funcionários dos três setores nos distintos níveis, 
orientando a vigilância coordenada, investigação de possíveis surtos e ações de 
prevenção e controle. 

rAiVA huMAnA TrAnSMiTiDA pOr MOrCEGO hEMATófAGO

a região das américas, com cerca de um bi-

lhão de habitantes, é a maior exportadora de 

carne bovina e de aves do mundo, assim como 

possui a maior reserva florestal do planeta com 

Componentes e ações integradas de doenças na interface humana-animal-ecossistema na Região das Américas

fIGUrA  1
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de mudanças climáticas, esgota-

mento de recursos, degradação do 

solo, insegurança alimentar e com 

os desafios do desenvolvimento. 

Compartilhar conhecimento, edu-

cação, melhoria da governança, 

responsabilidade corporativa e 

alocação de investimentos é fun-

damental (GLOBaL RiSK FORUM;  

aMMaNN, 2013).

Médicos Veterinários vão es-

tar na linha de frente da promo-

ção da investigação, avaliação das 

práticas baseadas em evidências 

e criação de programas inovado-

res para reduzir a incidência das 

zoonoses. Esta é uma oportunida-

de para desenvolver centros de 

excelência, educar e treinar dife-

rentes disciplinas, colaborar com 

diversas áreas e, por fim, criar uma 

abordagem de custo eficaz para 

diminuir a prevalência de doen-

ças na interface humano-animal 

(aVMa, 2008; KiNG 2008). a OiE 

vem promovendo os princípios de 

Localização de surtos de raiva humana transmitida por morcegos nas Américas

 Cerca de 1 bILHãO  
de pessoas

 Mais de 150 espécies  
de morcego

 Mais de 500 MILHõES  
de cabeças de gado

 Mais de 100 MILHõES  
de cães

Perspectiva holística de Uma Saúde 

fIGUrA  2
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de Uma Saúde (One Health Sum-
mit), que vem sendo organizado 
anualmente pelo Global Health 
Forum (GRF), em Davos. Na visão 
dos organizadores, atualmente, 
o gerenciamento da saúde exige 
uma perspectiva holística de Uma 
Saúde, na qual se reconhecem as 
complexas interações entre saú-

de humana, pecuária, saúde de 
animais de estimação e silvestres, 
clima, ecossistemas, agricultura, 
sistemas de produção de alimen-
tos e desenvolvimento humano  
(Figura 2). Somente por meio de 
uma abordagem integrada será 
possível assegurar uma gestão 
sustentável da saúde numa época 
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Uma Saúde como um dos componentes principais 
do currículo veterinário. Em 2011, a associação das 
Universidades Veterinárias americanas publicou o 
Guia para a Educação Médica Veterinária no Sécu-
lo XXi, no qual Uma Saúde é uma das três compe-
tências principais para os estudantes veterinários  
(PaUL, 2014).  

No caso do Brasil, com o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e a criação dos Núcleos de apoio à Saúde da 
Família (NaSFs), dos quais uma série de profissionais 
faz parte, inclusive o Médico Veterinário (COMiSSãO 
NaCiONaL Da SaÚDE PUBLiCa VEtERiNaRia, 2009), 
foram ampliadas as redes de serviços, assim como 
a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.  
Essa iniciativa pode ser considerada um exemplo 
do avanço da visão holística da saúde e base para 
a aplicação do enfoque de Uma Saúde na atenção 
básica em nível local. Para isso, os profissionais que 
fazem parte dessas equipes deverão ser capacita-
dos, mesmo porque 62% dos Médicos Veterinários 
brasileiros gostariam de aprofundar seus conhe-
cimentos nessa área (CFMV, 2012). Nos Estados 
Unidos, vários cursos de pós-graduação em Uma 
Saúde já estão sendo oferecidos. 
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DESTAQuES CfMV

Benedito Arruda 
tomará posse em 

novo mandato  
no CfMV

Código de ética dos Médicos Veterinários será revisado e atualizado

O presidente do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária, 

o Médico Veterinário Benedito 

Fortes de arruda, assumirá novo 

mandato no próximo dia 18 de 

dezembro para a gestão corres-

pondente ao triênio 2014-2017. 

arruda foi reeleito em 23 de 

abril, com 76% dos votos válidos, 

em pleito conduzido pela Comis-

são Eleitoral Federal. O vice-pre-

sidente eleito é Eduardo Luiz 

Silva Costa; Marcello Rodrigues 

da Roza e amilson Pereira Said 

assumem como secretário-geral 

e tesoureiro, respectivamente. 

arruda é formado em Medici-
na Veterinária e Ciências Jurídicas 
e Sociais. ao longo de sua carreira 
profissional, ocupou diversos car-
gos na Secretaria de agricultura e 
abastecimento de Goiás, presidiu 
a Federação internacional de Ve-
terinários Lusófonos, a associação 
Pan-americana de Ciências Vete-
rinárias e, atualmente, além de 
presidir o CFMV, é vice-presidente 
do Comitê internacional Claude 
Bourgelat, com sede em Paris.

Está em andamento o pro-

cesso de revisão e atualização do 

Código de Ética da Medicina Ve-

terinária, cuja última versão foi 

aprovada em 2002 pelo Plenário 

do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CFMV).

De acordo com o cronogra-

ma, a primeira fase desse pro-

cesso, marcada para o período 

de maio a setembro, foi aberta 

para que os Conselhos Regionais 

elaborem propostas e sugestões. 

alguns Regionais decidiram rea-

lizar uma ampla consulta, envol-

vendo associações, instituições 

de ensino, poder público e co-

missões assessoras. Reunidas, 

as sugestões devem ser apro-

vadas pelas plenárias regionais, 

para, então, serem encaminhadas  

ao CFMV.

a partir de outubro, um grupo 

de trabalho analisará as propos-

tas apresentadas pelos Regio-

nais, além das proposições em 

estudo no próprio CFMV. 

Consolidada a proposta, será 

a vez da sociedade manifestar 

sua opinião e oferecer sugestões 

em consulta pública. a expectati-

va é que as discussões finalizem 

neste ano.  
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DESTAQuES CfMV

Contribuição do 
CfMV à lei dos 

Genéricos de uso 
Veterinário

CfMV leva sua mensagem ao Conasems

ofício com propostas para regu-
lamentação da lei que estabele-
ce o medicamento genérico de 
uso veterinário (Lei nº 12.689, 
de 19 de julho de 2012).

No documento, o conselho 
alertou que o texto da lei em 
questão alterou a conceituação 
de produto de uso veterinário, 
que, desde então, ficou defini-
do como substância “cuja admi-
nistração seja aplicada de forma 
individual ou coletiva [...]”. Com 
essa mudança, os antígenos utili-
zados nas provas laboratoriais de 
apoio diagnóstico deixaram de 
ser considerados. 

(Conasems) mensagem sobre a 
importância da presença do Mé-
dico Veterinário nas equipes de 
atenção básica à saúde. 

Realizado em torres, no Espí-
rito Santo, em junho, o congresso 
contou com a presença de mais 

além de relatar os riscos 

dessa alteração, o CFMV esclare-

ceu pontos importantes sobre o 

processo de produção dos medi-

camentos genéricos; ações que 

devem ser exclusivas do Médico 

Veterinário; rotulagem; possibi-

lidades de trabalhar princípios 

ativos em farmácias de manipu-

lação; entre outros.

O ministério criou um grupo 

de trabalho com a função de fa-

zer avaliações técnicas e apre-

sentar uma proposta de regula-

mentação para ser submetida à 

consulta pública.

de cinco mil gestores públicos da 

área de saúde. O estande do CFMV 

foi visitado pelo Ministro da Saú-

de, arthur Chioro, e pelo presiden-

te do Conasems, antonio Carlos 

Narci (foto). Nas mensagens dirigi-

das aos participantes do evento, o 

CFMV informou que, desde 2011, 

o Médico Veterinário está incluído 

no Núcleo de apoio à Saúde da 

Família (NaSF), bem como esclare-

ceu sobre o papel da Medicina Ve-

terinária nos territórios atendidos 

pelo NaSF e sobre o trabalho em  

equipes multidisciplinares.

O Conselho Federal de Medi-
cina Veterinária (CFMV) enviou, 
no primeiro semestre deste ano, 
ao Ministério da agricultura, Pe-
cuária e abastecimento (Mapa) 

Com o slogan “a saúde do 

seu município pode ficar muito 

melhor com a ajuda do Médi-

co Veterinário”, o Conselho Fe-

deral de Medicina Veterinária 

(CFMV) levou ao XXX Congresso  

Nacional de Secretarias de Saúde 
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DESTAQuES CfMV

Cadastre-se em www.cfmv.gov.br e receba, semanalmente, o boletim 
 CfMV informa com notícias de interesse para a Medicina Veterinária e Zootecnia.

www

CfMV comemora o 
Dia do Zootecnista

presidentes dos 
CrMVs atuam 

na modernização 
administrativa

O Conselho Federal de Medi-
cina Veterinária (CFMV) realizou 
uma série de ações para come-
morar o Dia do Zootecnista, como 
a divulgação de anúncios em 
publicações impressas e em pai- 
néis rodoviários. 

O conselho também organi-
zou o iV Seminário Nacional de 
Ensino de Zootecnia, que acon-
teceu dias 12 e 13 de maio, no 
Centro de Convenções de Vitória, 
no Espírito Santo. O seminário fez 
parte da programação do Zootec 
2014. Neste ano, no seminário, 
foram debatidos temas como as 

nária e Zootecnia e participaram 

de treinamento sobre relaciona-

mento com a mídia. além disso, 

fizeram um mapeamento dos pro-

cessos de trabalho comuns aos 

CRMVs dentro da ação que inte-

gra as atividades pela moderniza-

ção administrativa do sistema.

 “Nosso objetivo estratégico 

é fortalecer, integrar e harmoni-

zar o sistema. Ressalto também 

a importância da união de todos 

os 27 Conselhos Regionais pela 

ações inovadoras nos cursos de 
Zootecnia, as diretrizes brasileiras 
relativas ao cuidado e utilização 
de animais para fins científicos e 
didáticos, o ensino da Zootecnia 
para geração Y e Z, entre outros.  

Outra atividade que coroou 
as comemorações foi a entrega 
do prêmio Octávio Domingues. 
a medalha, bóton e placa foram 
outorgados ao professor Fran-
cisco Fernando Ramos de Car-
valho (foto) por sua relevante 
contribuição acadêmica às ins-
tituições brasileiras de ensino  
da Zootecnia.

criação de procedimentos opera-
cionais padrão, a fim de melhorar 
a prestação de serviços”, destaca 
o presidente do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV), 
Benedito Fortes de arruda.

Os líderes dos Conselhos Re-
gionais de Medicina Veterinária 
(CRMVs) se reuniram de 14 a 16 de 
maio em Brasília para participar da 
Câmara Nacional de Presidentes.

Eles discutiram temas rele-
vantes para a Medicina Veteri-

twitter.com/CFMV_oficial facebook.com/cfmvoficial

Revista CFMV   Brasília DF   Ano XX   nº 62   Maio a Agosto 201424



CfMV nA MíDiA

CFMV sinaliza 

necessidade de mais 

recursos para defesa 

agropecuária

CFMV defende o uso 

de antígenos para 

diagnósticos

OIE reconhece estados 

brasileiros livres da 

febre aftosa com 

vacinação

Artigos na Revista Cães e Cia 

O Conselho Federal de Medici-
na Veterinária (CFMV) vê, com preo-
cupação, o montante destinado no 
orçamento de 2014 do Ministério 
da agricultura, Pecuária e abasteci-
mento (Mapa) para a área da defe-
sa agropecuária animal e vegetal. a 
insuficiência admitida pelo próprio 
ministro da pasta, Neri Geller, mostra 
que o valor de R$ 303,8 milhões, de 
um total de R$ 14,5 bilhões, repre-
senta apenas 2,1% do orçamento e 
não suprirá a demanda da área.

a opinião do conselho foi pu-
blicada nos portais Último Instan-
te, Portal do Agronegócio, Vida no 
Campo Online, Ecofinanças, dbO, 
Cabra e Ovelha e Adjoribr. Para o 
presidente Benedito Fortes de ar-
ruda, o valor se torna ínfimo frente 
à demanda de trabalho da defesa  
agropecuária animal.

O trabalho do Conselho Fede-
ral de Medicina Veterinária (CFMV) 
junto ao Ministério da agricul-
tura, Pecuária e abastecimento 
(Mapa) para modificar o texto da 
Lei 12.689/12, conhecida como 
Lei dos Genéricos Veterinários, 
foi tema de diversas matérias nos 
veículos ruralbr, notícias de Pe-
cuária, Portal do Agronegócio, 
Ecofinanças, Suíno.com, Zooflora, 
SICOOb, ToSabendo, entre outros.

Para o CFMV, a ausência dos 
antígenos nessa lei gera graves 
problemas, visto que “a produção 
de antígenos para realização de 
exames de brucelose e tubercu-
lose, entre outros, se encontra na 
ilegalidade, uma vez que não está 
prevista na legislação”. 

O certificado internacional foi 
entregue durante a 82ª assembleia 
Geral da Organização Mundial da 
Saúde animal (OiE), em 25 de maio, 
em Paris, França. O Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV) fez 
parte da delegação, que contou com 
integrantes do Governo Federal.

a opinião do presidente do 
CFMV foi publicada em sites como 
Suinocultura Industrial, Primeira 
Hora, Ecofinanças e O Valor. “O vete-
rinário acompanha toda a cadeia pro-
dutiva, desde o trabalho de sanidade 
animal, passando pela qualidade e 
higiene de produção, conservação 
até a comercialização”, afirma.

Mensalmente, o presidente do 
Conselho Federal de Medicina Vete-
rinária (CFMV), Benedito Fortes de ar-
ruda, assina a coluna “amigo Vet”  na 

revista Cães e Cia. Os últimos temas 
tratados foram: Eutanásia – novos 
métodos e procedimentos; CFMV re-
conhece a especialização em acu-
puntura Veterinária; e animais silves-
tres devem ficar na natureza.
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CfMV EM AçãO

presidente Dilma roussef sanciona 
lei que reduzirá preços dos serviços 
veterinários em todo o país

Sistema CFMV/CRMVs comemora resultado depois de seis anos de 
esforço para sensibilizar políticos quanto à relevância da inclusão da 
Medicina Veterinária no Supersimples

a categoria Médica Veterinária alcançou uma impor-

tante vitória este ano: foi sancionada pela presidente 

Dilma Roussef, em 07 de agosto,  sem nenhum veto, a 

lei que universaliza o Supersimples para o setor de ser-

viços (PLC nº 221/12). a mudança no sistema de arre-

cadação simplificado beneficiará milhares de micro e 

pequenas empresas, entre elas, consultórios, clínicas e  

hospitais veterinários.

ao optar pelo Simples Nacional, os empreende-
dores poderão usufruir de benefícios de alíquotas 
menores de impostos. a redução da carga tributá-
ria traz inúmeras vantagens para a sociedade, entre 
elas o incentivo para que Médicos Veterinários in-
vistam em clínicas e hospitais e ampliem a oferta de 
empregos e de serviços.

Essa vitória é resultado do esforço do Sistema 
Conselhos Federal e Regionais de Medicina Vete-
rinária (CFMV/CRMVs) que, desde 2007, vem sen-
sibilizando a classe política  quanto à relevância 
econômica e social da inclusão da Medicina Ve-
terinária no sistema simplificado de arrecadação 
de impostos. Créditos também devem ser compu-
tados àqueles que se empenharam no sentido de 
sensibilizar os deputados federais pela aprovação 
da matéria.

“acreditamos que, quando muitos pagam me-
nos impostos, a arrecadação aumenta e a produção 
de riquezas cresce, fazendo com que o país se de-
senvolva a partir da ampliação das oportunidades 
para trabalho. Vencemos esta batalha”, comemora 
o presidente do CFMV, Benedito Fortes de arruda.

Os empreendimentos contemplados pelo 
novo sistema serão tributados segundo uma ta-
bela, que vai de 16,93% a 22,45% por mês. a 
nova proposta também simplifica a cobrança dos 
tributos federais e estaduais de pessoas jurídi-
cas, que poderão ser pagos de uma única vez, ou 
seja, em apenas uma guia de recolhimento. 
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As mudanças se manifestam no expressivo número de clínicas exclusivas para gatos 
no Brasil e no aumento do número de profissionais que atendem somente a felinos. 
Pequenas adaptações e treinamento da equipe podem aumentar o atendimento dos 
clínicos a esse mercado em expansão

Clínica Veterinária  
Amiga do Gato

ATuAçãO prOfiSSiOnAl
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O número de gatos está próximo de ultrapassar o 
de cães e conquistar definitivamente o coração 

dos proprietários de pequenos animais. Há uma mudança 

social, com a expansão e o enriquecimento das cidades, 

que fez crescer o número de felinos. Em países como Es-

tados Unidos, França e alemanha, a população de gatos já 

é maior do que a de cães. Há estimativas de que, no Bra-

sil, os gatos assumam a liderança em menos de dez anos. 

Segundo a associação Brasileira da indústria de Produtos 

para animais de Estimação (abinpet), em 2022, haverá um 

gato para cada cachorro. Com o maior número de pacien-

tes, já há uma mudança na Medicina Veterinária de peque-

nos animais, com maior oferta de disciplinas direcionadas 

à área nas universidades, maior empenho na elaboração e 

execução de cursos de especialização, congressos e sim-

pósios e a criação da academia Brasileira de Clínicos de 

Felinos (aBFeL), todos comprometidos com a saúde e o 

bem-estar dos gatos. 

Há uma crescente preocupação da indústria em pro-

ver condições que favoreçam a longevidade desses ani-

mais. Participam a indústria farmacêutica, a indústria de 

alimentos secos e úmidos e os laboratórios de vacinas 

e de testes diagnósticos. No mesmo segmento, 

também cresce a indústria de artigos para clínicas 

veterinárias, com itens como mobiliário, gatis, me-

sas, sondas urinárias e areias sanitárias que não 

absorvem a urina e são próprias para a realização  

de exames. 

Uma iniciativa para melhorar e padronizar o 

atendimento aos felinos é o programa norte-ameri-

cano e europeu Clínica Veterinária amiga do Gato, 

que estabelece estratégias para a introdução de 

mudanças e incorpora conceitos que permitem a 

compreensão das necessidades e comportamentos 

próprios do gato. 

Questionários direcionados aos proprietários 

de gatos relacionaram a falta de visitas às clínicas 

veterinárias ao estresse, associado com transporte 

e qualidade do atendimento. Muitos relataranm que 

“seu gato odeia ir ao Médico Veterinário, que fica es-

tressado só de pensar em levá-lo a uma clínica e que 

somente usam o serviço para vacinação”. Outros des-

conhecem a necessidade de cuidados preventivos.

Katya Volpato
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 Independência.

  Autossuficiência.

 Desobrigação de passeios  
  diários e banhos semanais.

 Menor dispêndio de  tempo.

  Lares menores.

 Concentração urbana.

 Mulher no mercado de trabalho  
e redução  no número de filhos.

 Facilidade de limpeza de dejetos.

 Aproveitamento do espaço vertical.

 Demonstração de carinho  
e conquista das pessoas.

GATOS EM núMErOS *:

21,3 milhões de gatos  
no Brasil

   2a  maior população do planeta

   8%  é o crescimento no Brasil, 

superior ao de cães 

* Fonte: Abinpet (2013)
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quanto predadores, frequentemente, demonstram 
medo ou atitude defensiva em um ambiente não 
familiar ou com pessoas desconhecidas. Esse com-
portamento pode ser disfarçado, mais do que facil-
mente visto. Sua comunicação é tátil com os mem-
bros do seu grupo social felino ou colônia. Mostram 
afiliação e mantêm o odor da colônia esfregando-
se uns nos outros, ação que é, frequentemente in-
terpretada de forma errada pelos humanos como 
pedido de comida ou afeto.

a maior parte dos gatos prefere o contato físico 
na cabeça e no pescoço. Eles podem ficar aborreci-
dos ou agressivos quando pessoas tentam acariciar 
outras áreas. Por exemplo, manifestam excitação e 
movimento da pele quando tocados no dorso ou 
podem arranhar quando tocados no abdômen. 

AnSIEdAdE E MEdO

Medo é uma resposta que possibilita evitar 
um perigo percebido. Já a ansiedade resulta da 
antecipação de um evento adverso baseada em 
uma experiência prévia negativa, amedrontado-
ra ou dolorosa. Reconhecer rapidamente esses 
sinais permite tomar medidas para prevenir o 
aumento e uma resposta completa de agressivi-
dade. Posição de orelhas, postura corporal e mo-
vimentos de cauda são indicadores importantes 
do estado mental de um gato. Mudança de olhos 
e face também permite quantificar a ansiedade. 
Gatos ansiosos ou amedrontados podem produ-
zir suor exacerbado nas patas. ansiedade e medo 
podem ser reconhecidos também por mudança 
na vocalização, de miados estressados a grunhi-
dos, assobios e ataques.

Gatos não resolvem conflitos apaziguando-se 
uns aos outros; em vez disso, “congelam”, fogem, 
brigam ou se envolvem em comportamentos isola-
dos, como se limpar. Condescendência, silêncio e/
ou falta de movimento não sinalizam ausência de 
dor ou ansiedade. Um gato imóvel de medo está 
sinalizando que está ansioso ou desconfortável.

Para prover um bom atendimento e garantir a 
fidelização é necessário educar e preparar o cliente 
em relação ao manejo de felinos. Sem esse prepa-
ro, ações em casa e no transporte podem ocasionar 
estresse, que pode se manifestar como medo ou 
agressividade e impedir a visita ou alterar resulta-
dos de exames físicos e laboratoriais. 

COMPOrTAMEnTO SOCIAL dO fELInO

Historicamente, as pessoas mantinham gatos mais por 
sua habilidade de caça do que por seus outros traços, por-
tanto, não houve uma seleção genética para modificar, sig-
nificativamente, seu comportamento nato. Eles precisam 
de um passatempo para seu comportamento de caça, o 
que é entendido pelas pessoas como uma brincadeira. Seu 
comportamento de caça é solitário e, assim, evitam brigas 
com outros gatos, sempre que possível. Costumam respon-
der a confrontos evitando ou se escondendo. 

a ousadia felina e sua aceitação a novidades e inte-
ração variam com a predisposição genética e o ambiente. 
Socialização e aceitação da manipulação humana, come-
çando entre duas e sete semanas de vida, melhoram a 
relação felino-humano. No entanto, a agitação humana, a 
manipulação bruta, os movimentos repentinos ou erráticos 
e vozes altas podem causar reação de medo ou agressivi-
dade, inesperada ou súbita.

Os gatos são animais sociáveis, interagindo primei-
ramente com animais da mesma espécie e colônia. Eles, 
geralmente, não toleraram gatos desconhecidos na apre-
sentação inicial. Como são animais que são tanto presas 

Gatos gostam de contato físico na cabeça e pescoço
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Educação do cliente 
amplia número  
de visitas

ESTrATéGIAS AnTErIOrES à VISITA

•	 Orientar os donos sobre manejo positivo 
de gatinhos para familiarizá-los com 
pessoas diferentes e uma variedade  
de situações.

•	 Ensaiar visitas e apresentar o gato à 
clínica veterinária com recompensas 
positivas (petiscos, brinquedos, erva de 
gato, massagear pescoço ou queixo). 
Recompensar e evitar punir, seja física 
ou verbalmente, pois isso pode causar 
aumento de agressividade. 

•	 adaptá-lo à caixa de transporte, com 
passeios ocasionais de carro, desde jovem.

•	 Ensaiar exames em casa, como 
demonstrado pela equipe veterinária, 
seguidos por elogios, reforços positivos  
e recompensas. 

AçõES

•	 Manusear as patas e olhar dentro das orelhas, 
preparando para exames otológicos e corte  
de unhas.

•	 abrir a boca e concomitantemente oferecer 
petisco palatável, preparando para exames da 
cavidade oral, administração de medicações ou 
limpeza dentária.

•	 Escovar ou passar a mão pelos membros e corpo, 
preparando para exame físico.

•	 Realizar procedimentos em casa, como  
administrar vermífugo ou avaliar a glicemia  
em pacientes diabéticos.

dIA dA COnSULTA

•	 No dia da visita, localizar o gato com antecedência, 
encorajando-o a entrar na caixinha de transporte 
sozinho.

•	 Levar itens que possuam odores familiares, como 
cobertor ou brinquedos.

•	 avisar a equipe veterinária com antecedência se o 
gato se aborrece facilmente, permitindo que eles 
se preparem (levar o gato para a sala de exame ra-
pidamente, ter petiscos e brinquedos disponíveis 
para distração). a equipe poderá ajustar forma e 
horário para cada cliente e gato, inclusive o aten-
dimento domiciliar. 

•	 Manter-se atento às respostas e usar recompensas 
que encorajem comportamentos desejados.

•	 Se indicado, usar ansiolíticos e/ou antieméticos an-
tes de o gato sair de sua residência.

•	 Planejar o retorno do gato para casa.
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Estratégias práticas 
para o transporte
CAIxInHA dE TrAnSPOrTE

as caixas de transporte devem prover segurança ao 
cliente e ao gato durante o deslocamento e, frequentemen-
te, dão um sentimento de segurança ao ser escondido. al-
guns gatos preferem ver o ambiente externo, outros ficam 
menos ansiosos cobertos. O modelo deve permitir remoção 
fácil do gato caso ele não saia sozinho ou deve permitir o 
exame. Uma cobertura removível é útil para gatos medro-
sos, agressivos ou de mobilidade limitada.

TrEInAndO O GATO A USAr O TrAnSPOrTE

O gato deve associar o transporte a uma experiência 
positiva para entrar na caixa voluntariamente. a caixa deve 
fazer parte da mobília da casa. Se o gato responder de for-
ma favorável a petiscos, erva de gato ou brinquedos, colo-
que-os na abertura da caixa como uma resposta positiva à 
sua entrada. alguns donos podem achar útil o treinamento 
usando uma palavra de comando, pois cada gato respon-
de diferentemente às recompensas. Use-as se elas o fazem 
menos estressado e ansioso. 

O GATO nãO qUEr EnTrAr nA CAIxA dE TrAnSPOrTE

Caso o gato não tenha sido acostumado ao meio de 
transporte até o momento em que a ida ao Médico Vete-

rinário seja iminente, é possível planejar algumas 
estratégias, como colocar a caixa em um quarto 
pequeno, com poucos esconderijos, para enco-
rajá-lo a escolhê-la. Pode-se considerar o uso de 
feromônio sintético felino na caixa, ao menos 30 
minutos antes do seu uso, como também abrir a 
caixa e colocar um cobertor familiar dentro, um 
brinquedo e/ou um petisco. Não o persiga para 
que entre na caixa. Se necessário, remova a cober-
tura enquanto encoraja o gato a entrar na parte 
de baixo; depois, calmamente, coloque a cober-
tura de volta.

Durante a viagem garantir o transporte seguro 
colocando-a no chão ou utilizando o cinto de se-
gurança. Colocar uma toalha sobre a caixinha pode 
prevenir excitações visuais. 

Adaptações e 
mudança de 

comportamento 
fazem a diferença

Conhecer o comportamento dos gatos 
para nortear as adaptações na clínica e 

na capacitação da equipe resulta em um 
melhor atendimento

ao receber um gato, direcione-o para a sala de 

exame o quanto antes para evitar o contato com 

outros animais e barulhos. O ideal é haver salas 

de espera separadas ou usar recursos, como telas, 

para criar áreas individuais. a sala pode conter pra-

Animal segue direto para sala de atendimento
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Ser grande o bastante para acomo-

dar a caixa de transporte do cliente 

e a caixa higiênica, de forma que fi-

que longe da comida, cama e água.

Possuir altura confortável. Gaiolas 

lado a lado são preferíveis às frente 

a frente, para que os gatos não se ve-

jam e se excitem visualmente.

Cobrir a parte da frente da gaio-

la com uma toalha se o gato de-

monstrar menos ansiedade em  

local escuro.

Possuir temperatura e som con-

trolados. Gaiolas de fibra de vidro 

são mais quentes, menos refleti-

vas e mais silenciosas que as de  

aço inoxidável.

Manter toalha e/ou brinquedos  

de casa.

Manter a comida e a caixinha 

higiênica preferida do gato. Isso 

poderá ajudar aqueles com medo 

ou ansiosos. Considerar pedir aos 

clientes para trazer a comida do  

próprio gato.

Atributos de uma boa  
baia para internação

teleiras para que a caixa de transporte dos gatos 
fique longe do chão e acima dos barulhos de cães. 
Podem-se disponibilizar toalhas para que sejam 
colocadas sobre a caixinha, se necessário.

O ideal é também estabelecer, no mínimo, uma 
sala de exames exclusiva para gatos. Para remo-
ver sinais de odores como feromônios de alarme, 
usar sabonetes desinfetantes que removem tanto 
proteínas quanto gorduras, que são parte da com-
posição dos feromônios. Disponibilizar petiscos, 
brinquedos descartáveis/doáveis e/ou toalhas 
com erva de gato para conter o gato positivamen-
te. a resposta à erva de gato varia de acordo com  
diferenças genéticas. 

Nos gatos, o olfato determina expressões de 
comportamento. alguns odores (odorizadores de 

ambiente, desinfetantes, álcool, sangue, desodorante, per-

fume) e roupas não familiares podem causar ansiedade ou 

medo. Entre pacientes, limpar as superfícies, lavar as mãos 

e remover gazes e algodão. Ventilar após incidente olfató-

rio, como exame de glândula paranal, e limpar onde outro 

gato andou ou se esfregou. 

O feromônio felino sintético pode acalmar em um am-

biente estressante, reduzir a ansiedade, medo e agressivi-

dade e estimular comportamentos naturais como limpeza 

pessoal e alimentação em gatos mantidos em gaiolas. 

Minimizar a iluminação forte, providenciar um am-

biente silencioso e falar suavemente. Minimizar barulhos, 

como celulares e ventiladores. Considerar usar música cal-

ma de fundo e lixeiras acústicas.

PreParaNdo-Se Para coNhecer o gato

O primeiro encontro terá impacto no sucesso da con-

sulta atual e em visitas subsequentes. Quando possível, 

tenha funcionários específicos para o manejo e informe-

se sobre o paciente; por exemplo, filhotes brincalhões são 

facilmente distraídos por brinquedos e petiscos. Por ou-

tro lado, gatos mais velhos e idosos frequentemente têm 

doenças degenerativas articulares e precisam de superfí-

cies macias para se sentirem confortáveis.

Manter equipamentos e materiais no consultório, an-

tes de manipular o gato, minimizando os efeitos negativos 

do excesso de barulhos e movimentos.

“Vá devagar para ir rápido”. Usar uma aproximação calma 

e positiva e trabalhar em ritmo consistente.

Baia de internamento espaçosa e com objetos conhecidos
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rECOnhECEnDO OS SinAiS

Faça o que puder para  
examiná-lo dentro da caixa.

Evite agarrá-lo e puxá-lo para fora. 
Não vire a caixa com a abertura 

para baixo e sacuda para o gato cair 
fora dela. Evite usar bolsas, luvas de 

contenção e redes.

Coloque o braço dentro da caixa e 
apoie a porção caudal do abdômen e 

membros pélvicos para encorajá-lo a 
mover-se para frente.

Se o gato estiver amedrontado, 
deslize gentilmente uma toalha em 
volta dele para removê-lo da caixa.

Se o gato continuar demonstrando 
resistência e/ou sinais de medo, 

avalie a necessidade de contenção 
química. Evite aumentar  

o medo no animal.

Converse com o proprietário sobre a 
escolha da caixa de transporte ideal.

Se o gato se recusar 
a sair da caixa de 

transporte...

AbrIndO A CAIxA dE TrAnSPOrTE 

a caixa deve ser aberta enquanto é feita a 
anamnese, permitindo que o gato escolha sair so-
zinho. alguns gatos saem mais prontamente se ela 
estiver no chão. Permitir que ele retorne à caixa ao 
fim dos procedimentos. Gatos calmos, que gostam 
de explorar, podem ser deixados soltos no consul-
tório, se apropriado.

Se o gato ainda estiver na caixa ao fim da 
anamnese, calmamente remova a porta e a parte 
de cima, se possível. a maioria dos gatos fica con-
fortável na parte de baixo da caixa e permite parte 
do exame físico. Se ele estiver com medo, coloque 
uma toalha entre as duas metades da caixa quando 
for remover a parte de cima, deixando o gato em 
uma “tenda”, mas ainda acessível.

Medo é a causa mais comum de agressividade na 

clinica e é indispensável aprender a reconhecer seus si-

nais iniciais e tomar medidas que reduzam ou previnam  

sua intensificação. 

Pode ser fornecido um benzodiazepínico como an-

siolítico e possível amnésico, além de medicação para 

diminuir a náusea para os que vomitam no transporte. a 

acepromazina limita as respostas motoras sem modificar 

a percepção sensorial e aumenta a sensibilidade aos sons. 

Diminuir a velocidade ou estabelecer intervalos na 

manipulação para evitar o agravamento da irritação ou 

Dicas
•	 Horários marcados 

minimizam o tempo  
de espera.

•	 Preferir momentos mais 
calmos do dia.

•	 Horários diferentes para 
gatos e cachorros.

Carinho durante o exame tranquiliza
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medo. alguns gatos ficam piores com tentativas re-
petidas de manipulação. Separar os procedimentos 
em etapas; o animal pode ser internado para que 
haja continuidade das ações em outro horário ou 
mesmo a consulta pode ser remarcada.

dIfErEnTES TéCnICAS E POSIçõES PArA ExECUTAr OS 
PrOCEdIMEnTOS

•	 Colocar o gato sobre toalhas e tapetes 
familiares ou sobre um pano dentro da caixa 
de transporte.

•	 Examiná-lo, mantendo-o de frente para 
o proprietário e de costas para o Médico 
Veterinário. 

•	 Permitir, se possível, que mantenha a posição 
escolhida.

•	 Cabeça e pescoço são as áreas preferidas 
de toque; massagens nessas áreas podem 
acalmar o animal. 

•	 Para que ele se sinta seguro, enrolá-lo  
em uma toalha ou cobrir sua cabeça com  
um pano.

MInIMIZAndO O ESTrESSE dOS PrOCEdIMEnTOS

•	 Começar pelos menos estressantes  
ou invasivos.

•	 Oferecer diferentes vias de administração, 
quando possível, demonstrando como 
administrar comprimidos. 

•	 aquecer as injeções à temperatura corporal.

•	 Segurar a cabeça e o corpo em posições naturais.

•	 avaliar necessidade de anestésico tópico ou 
opioide transdérmico em gatos que reagem 
fortemente a aplicações com agulhas e/ou 
quando muitas injeções serão aplicadas.

EfEITOS dA COnTEnçãO fíSICA E qUíMICA nOS AnIMAIS

as técnicas vão desde segurar levemente a 
pele a agarrar com pressão variável. Durante as pri-
meiras semanas de vida, a mãe pode levantar os 
filhotes pela nuca usando a boca. isso deve ser in-
terpretado como um método de transporte e imo-
bilização e não como uma forma de disciplina. 

alguns especialistas em comportamento ani-
mal não aprovam a contenção pela pele da nuca. 

acreditam que há maneiras mais gentis e menos estres-
santes, mais eficientes, mais seguras e que permitem ao 
gato uma sensação de controle. Outros acreditam que é 
aceitável em procedimentos rápidos, em emergências e 
para evitar fuga ou acidente.

a contenção química pode aumentar a segurança e 
reduzir o estresse para o gato, cliente e equipe médico-
veterinária. É preferível utilizá-la preventivamente, ante-
cipando-se à dor e desconforto, ou quando a contenção 
física não garantir a segurança da equipe.

VOLTAndO PArA CASA...

Dependendo do tratamento, ao retornar para casa, os 
gatos podem estar com materiais e odores desconhecidos 
e outros gatos de sua convivência podem não reconhecê-lo e 
atacá-lo. Para minimizar, é possível solicitar ao cliente que 
traga algo com o “cheiro de casa” quando deixar ou buscar 
o gato. Orientar para que, inicialmente, não force a inte-
ração ou alimentação. Se a agressão permanecer, levar os 
dois gatos juntos em futuras visitas ao Médico Veterinário. 
Caso não haja agressividade entre os animais, devem-se 
apenas observar as reações. Se ocorrerem sinais de agres-
são, distraí-los e separá-los. 

Gesto que acalma o animal
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ClíniCA fElinA

Apesar da evolução lenta e progressiva, o gato demonstra grande 
capacidade adaptativa à doença, gerenciando bem a perda de função renal

Doença renal crônica: atualidades

a Doença Renal Crônica (DRC) é uma afecção progres-
siva caracterizada pela presença de lesão renal persisten-
te, por no mínimo três meses, e perda definitiva e irrever-
sível de massa funcional e/ou estrutural de um ou ambos 
os rins. É de alta prevalência, com risco de ocorrência três 
a dez vezes maior na espécie felina quando comparada à 
canina, e é a segunda causa de óbito por afecção crôni-
ca. Pode acometer gatos de qualquer idade, mas é mais 
observada naqueles com mais de sete anos, podendo ser 
diagnosticada em até 49% dos felinos acima de 15 anos. 

a evolução da DRC é lenta, embora progressiva, e, uma 
vez que o gato demonstra grande capacidade adaptativa à 
doença, gerenciando bem a perda de função renal, é ob-
servada boa expectativa de vida do paciente. alguns só 
apresentam manifestação clínica quando já perderam até 
90% da função. 

Os gatos podem desenvolver a doença pela senilida-
de, mas as principais causas de DRC são as sequelas de 
injúria renal aguda, doença policística, amiloidose, nefri-
tes (túbulo intersticial), glomerulopatias (retroviroses), 
pielonefrites, obstruções uretrais e/ou ureterais, neopla-

sias (linfoma), nefropatia hipocalêmica, nefrotoxi-

nas (lírio, etilenoglicol, melamina+ácido cianúri-

co) e fármacos (aminoglicosídeos, doxorrubicina,  

anti-inflamatórios não esteroidais, inibidores da 

ECa, furosemida, metimazol, anfotericina B).

Frequentemente, o diagnóstico ocorre de for-

ma acidental (imagem ultrassonográfica de al-

teração estrutural renal irreversível), não sendo 

mais possível a definição etiológica. a densidade 

urinária pode estar dentro dos valores de referên-

cia para a espécie (1,035 a 1,060) e o paciente já 

apresentar doença renal, visto que alguns perdem 

primeiramente a capacidade de filtrar e depois a 

de concentrar, ao contrário do que é observado em 

cães e humanos. a manutenção da concentração 

urinária se deve às alças de Henle longas e pro-

fundas dos gatos (néfrons justamedulares), que 

garantem uma maior capacidade tubular absorti-

va de água e, assim, maior concentração urinária. 

Entre os mamíferos, o gato é o animal que mais  

concentra a urina.

Fotos: Tathiana Mourão dos Anjos
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ESTAdIAMEnTO E SUbESTAdIAMEnTO 

a doença deve ser estadiada com base na 
concentração sérica de creatinina, segundo reco-
mendação da Sociedade internacional de interes-
se Renal (iris), e o gato deve estar hidratado, em 
jejum alimentar (seis a oito horas, água à vontade) 
e compensado. O objetivo do estadiamento é es-
tabelecer o prognóstico e a terapia adequada a 
cada estágio, retardando a perda da função renal 
e a evolução da DRC. ao determinar o valor mé-
dio de creatinina sérica, em dois a três momentos 
distintos, ao longo de algumas semanas, se o valor 
estiver acima de 1,6 mg/dl, deve-se ter certeza de 
que a azotemia é de origem renal e de que se trata 
de uma condição crônica.

Cerca de dois terços dos pacientes nefropatas mani-
festam Hipertensão arterial Sistêmica (HaS), sendo o hi-
pertireoidismo a segunda causa no felino. Lesões em ór-
gãos-alvo (olhos, rins, coração e cérebro) ocorrem quando 
a pressão arterial sistólica é maior que 160 mmHg (Quadro 
3). a mensuração da Pa deve ser realizada em dois ou três 
momentos distintos, contabilizando a média de cinco ou 
sete medidas (em cada momento, com intervalo de 30 se-
gundos). O ambiente deve ser tranquilo, o tutor deve estar 
presente e, ao gato, deve ser permitido alguns minutos de 
aclimatação para evitar o “efeito do ambiente clínico”, que 
é a elevação súbita da Pa devido à descarga de catecola-
minas geradas pelo estresse.

<1,6 mg/dl
Azotemia ausente

2,9 – 5,0 mg/dl
Azotemia moderada

1,6 – 2,8 mg/dl
Azotemia discreta

> 5,0 mg/dl
Azotemia intensa

Há alguma alteração renal. 
Perda de capacidade de 
concentração urinária, 
proteinúria e/ou alterações 
ao exame de imagem e/ou 
biópsia.

Perda de 75% da função. 
As manifestações clínicas 
e laboratoriais são mais 
evidentes.

Perda de 66% da função. Os 
sinais clínicos são menos 
evidentes.

Menos de 10% de função. 
Há presença evidente de 
síndrome urêmica.

I II

III IV

Estadiamento da doença renal crônica em felinos segundo  
a concentração sérica de creatinina (mg/dl)

quadro 1

além do estadiamento, é necessário realizar o 

subestadiamento, baseado na proteinúria persis-

tente e de origem renal e na Pressão arterial (Pa), 

medida em dois ou três momentos distintos. 

Para determinação da proteinúria, a Relação 

Proteína-Creatinina Urinária (RPC) deve ser men-

surada, a urina deve ser obtida por cistocentese e 

o sedimento urinário deve ser inativo. O gato pro-

teinúrico limítrofe ou proteinúrico deve ser inves-

tigado quanto à doença renal e reavaliado perio-

dicamente até a confirmação de proteinúria renal.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Não proteinúrico 

(NP)
Proteinúrico limítrofe 

(PL)
Proteinúrico 

(P)

Determinação da proteinúria segundo a relação RPC

quadro 2

Risco de lesão aos orgãos-alvo por HAS (PA em mmHg)

quadro 3

Risco mínimo 
(PA0)

Risco baixo 
(PA1)

Risco moderado 
(PA2)

Risco 
elevado 

(PA3)

130 140 150 160 170 180 190

SInAIS CLínICOS, AnÁLISES LAbOrATOrIAIS E dE IMAGEM

Em 50% dos gatos com DRC, os rins possuem tamanho 

menor que o normal (3,0 a 4,4 cm de comprimento) e é im-

portante lembrar que, ao contrário do que é observado ao 

exame ultrassonográfico (US) de cães com alterações renais, 

a hiperecogenicidade cortical é um achado normal em rins 

de gatos (acúmulo de gotículas de gordura na cortical renal), 

podendo ocasionar erro de diagnóstico. Perda de definição 

córtico-medular, espessamento da cortical e presença de cis-

tos e nefrólitos são os achados mais comuns ao US.

Os sinais clínicos mais observados são emagrecimen-

to progressivo, letargia, anorexia ou apetite seletivo, po-

liúria (> 50 ml/kg/dia) e polidipsia (> 100 ml/kg/dia, em 

geral os gatos bebem 40 a 50 ml/kg/dia), depravação de 

apetite por anemia (ingestão de granulado sanitário), de-

sidratação, desnutrição, constipação, náusea, vômito, diar-

reia, polimiopatia generalizada, além de condição ruim da 

pelagem. Podem apresentar pneumonite urêmica, acidose 

metabólica, encefalopatia urêmica, osteopenia por hiper-

paratireoidismo secundário renal, neuropatia periférica, 

diátese hemorrágica e redução da imunidade.
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Os sinais laboratoriais mais observados são isostenú-

ria, proteinúria e/ou cilindrúria, azotemia, anemia normocí-

tica normocrômica, hipoalbuminemia, hipocalemia, hiper-

fosfatemia, hiperamilasemia, hiper ou hipocalcemia.

Os nefropatas acima de sete anos devem ser investi-

gados quanto à diabetes e hipertireoidismo e, indepen-

dentemente da idade, para as retroviroses, como imuno-

deficiência viral felina (FiV) e leucemia viral felina (FeLV) e 

a e Peritonite infecciosa Felina (PiF).

MAnEJOS dIETéTICO E TErAPêUTICO

O manejo do paciente deve ser individualizado e realiza-

do de acordo com as manifestações clínico-laboratoriais pre-

sentes em cada estágio. a dieta específica é recomendada a 

partir do estágio ii e visa a assegurar uma nutrição adequada 

e minimizar fatores que favoreçam a sua evolução. 

a correção dos déficits e excessos de eletrólitos e 

equilíbrio ácido-básico deve ser uma preocupação cons-

tante no paciente nefropata, especialmente a hipocalemia 

(K < 3,8 mEq/L), a hiperfosfatemia (ii - P > 4,5 mg/dl; iii - P 

> 5,0 mg/dl e iV - P > 6,0 mg/dl) e a acidose metabólica. 

Suplementação de potássio (gluconato de potássio) e o 

uso de quelantes de fósforo (hidróxido de alumínio) de-

vem ser instituídos, quando necessário. Para correção da 

desidratação (estágios iii e iV), fluidoterapia, intravenosa 

e/ou subcutânea, deve ser empregada. 

Para o controle da anemia e da desnutrição, instituir 

reposição de vitaminas hidrossolúveis (complexo B) e de 

sulfato ferroso e, em estágios mais avançados, pode ser 

necessária a utilização de eritropoietina (hematócrito < 

20%) e/ou transfusão de sangue. Para estimular o apeti-

te, estimulantes podem ser ministrados (mitazarpina, ci-

proeptadina ou vitamina B). 

Para os distúrbios gastrointestinais (estomatite, náu-

sea, vômito e/ou diarreia), antiácidos (ranitidina ou famoti-

dina), antieméticos (ondansetrona) e protetores de muco-

sa (sucralfato) são fundamentais. 

Proteinúria e HaS devem ser manejadas com inibido-

res da ECa (benazepril) e bloqueadores de canais de cálcio 

(besilato de anlodipino), respectivamente. Diálise perito-

neal e hemodiálise são ferramentas que podem ser utiliza-

das para manejo da uremia. O transplante renal ainda não 

é uma realidade no Brasil, embora amplamente utilizado 

fora do país. a terapia com células-tronco tem sido pesqui-

sada e já é utilizada na tentativa de retardar a progressão 

da DRC.

MOnITOrAMEnTO 

Gatos estáveis, nos estágios i e ii, devem ser 
monitorados a cada quatro a seis meses. Se forem 
proteinúricos, hipertensos ou estágios iii e iV, o mo-
nitoramento deve ser trimestral. Devem constar no 
histórico médico, desde a última avaliação, terapia 
medicamentosa, exame físico, avaliação nutricio-
nal, hemograma, bioquímica sérica, Pa e urinálise 
(RPC e urocultura).

COnSIdErAçõES fInAIS

a DRC pode ser controlada desde que o pa-
ciente seja frequentemente  acompanhado e as 
intercorrências e comorbidades sejam diagnostica-
das e tratadas em tempo hábil.
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Midríase bilateral e cegueira aguda (lesão em órgão-alvo)  em 
felino nefropata hipertenso
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ClíniCA fElinA

D oença da tríade ou triadite é a designação 
utilizada para a combinação de Doença 

inflamatória intestinal (Dii), colangite e pancreatite 
em felinos.  Segundo Carr (2011), 83% dos gatos 
diagnosticados com colangite apresentam conco-
mitantemente Dii e 50%, pancreatite moderada.  
Essa combinação pode ser meramente um dado 
estatístico, porém acredita-se que a anatomia do 
ducto biliar colédoco dos felinos, unindo-se ao 
ducto pancreático principal antes da abertura para 
o duodeno, na papila duodenal maior, favoreça a 
ocorrência das três condições de forma simultânea 
(Figura 1).

a Dii é considerada enfermidade frequente em felinos 
e o vômito crônico, um dos principais sinais clínicos. É pro-
vável que, durante os episódios de êmese, a pressão duo-
denal intraluminal aumente, favorecendo refluxo de con-
teúdo intestinal para os ductos colédoco e pancreático. 
além da microflora bacteriana mista, o líquido duodenal 
contém sais biliares e enzimas pancreáticas ativadas que 
podem incitar e perpetuar o processo inflamatório nas vias 
biliares e pancreáticas (WaSHaBaU, 2013).

Do ponto de vista epidemiológico, a tríade é reco-
nhecida mais frequentemente em pacientes de meia-ida-
de ou mais velhos. Os sinais clínicos são geralmente de 
evolução crônica (Figuras 2 e 3). Os achados laboratoriais 
variam conforme a doença de base predominante. a ima-
gem ultrassonográfica apresenta alterações compatíveis 
com colangite, pancreatite e/ou Dii, porém, a avaliação de 
biopsias de fígado, pâncreas e intestino constitui a forma 
definitiva de reconhecimento (ZORaN, 2012). 

Tríade felina
Síndrome clínica com associação de inflamação intestinal, hepática  e 
pancreática, é mais reconhecida em pacientes de meia-idade ou mais velhos

Ducto 

biliar

Ducto 

pancreático

Duodeno canino

Ducto 

biliar

Duodeno felino

Ducto 

pancreático

Diferenças anatômicas dos ductos biliar  
e pancreático entre cães e gatos.

Principais sinais clínicos na tríade felina

fIGUrA 1

fIGUrA 2

Dii

Anorexia, 

letargia e 

desidratação

Vômitos 

crônicos

Diarreia crônica

perda de peso

Anorexia, 

letargia e 

desidratação

icterícia

febre

Vômitos

hepatomegalia

Colangite

Anorexia, 

letargia e 

desidratação

icterícia

febre

Vômitos

Dor abdominal

pancreatite
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O tratamento é de suporte e direcionado para as 
doenças de base presentes. Fluidoterapia, correção de 
distúrbios eletrolíticos (ex. hipocalemia), antieméticos, 
protetores de mucosa gástrica e suporte nutricional são 
recomendados em praticamente todos os casos. Deve-se 
lembrar que os gatos em anorexia por períodos prolonga-
dos (mais de 3 ou 5 dias) apresentam alto risco de desen-
volvimento de lipidose hepática. Nesses casos, considerar 
a utilização de sondas nasoesofágicas ou de esofagosto-
mia para alimentá-los precocemente, mesmo em casos de 
pancreatite (aRMStRONG; WiLLiaMS, 2012). Nas colangi-
tes, a terapia inicial envolve uso de antibióticos de amplo 
espectro em associações, por longos períodos (CaLLaHaN 
CLaRK et al. 2011). Se a resposta à antibioticoterapia não 
for satisfatória, está indicado tratamento com glicocorti-
coides, como a prednisolona, principalmente na presença 
de Dii. Os hepatoprotetores exercem papel secundário na 
terapia, mas podem ser usados em conjunto com os de-
mais tratamentos. Na Figura 4, estão detalhados os princi-
pais fármacos utilizados, posologia e suas indicações.

a tríade felina deve ser considerada uma síndrome 
clínica e não uma doença específica. É comum a associa-
ção de inflamação intestinal (enterite), hepática (colangi-
te/colângio-hepatite) e pancreática (pancreatite), mas não 
obrigatoriamente de forma simultânea, em todos os casos. 
O aspecto anatômico particular dos ductos colédoco e pan-
creático em felinos provavelmente é o fator determinante 
para a ocorrência da tríade felina. O prognóstico é favorável, 
porém muitos pacientes necessitarão de acompanhamento 
e tratamento de longo prazo, com dietas especiais de alta 
digestibilidade, de natureza hipoalergênica e glicocorticoi-
des, principalmente se a Dii estiver presente. 
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Emaciação (A) e icterícia (B) em gatos com síndrome da tríade felina Principais fármacos, posologia e indicações no tratamento da 
tríade em felinos. SID: uma vez ao dia; BID: duas vezes ao dia; 
TID: três vezes ao dia

fIGUrA 3 fIGUrA 4

A B

Fármaco Posologia Comentários

Ampicilina 20 mg/kg/VO/SC/
IV/4 a 6 semanas

Em colangites associada 
à enrofloxacina

Amoxicilina 
(potencializada ou 
não)

10 a 20 mg/kg/VO/
SC/4 a 6 semanas

Em colangites associada 
à enrofloxacina

Enrofloxacina 2,5 mg/kg/VO/SC/ 
4 a 6 semanas

Em colangites associada 
à ampicilina ou 
amoxicilina

Metronidazol 7,5 a 10 mg/kg/VO/
IV/ 2 semanas 

Em casos de colangite e/
ou colângio-hepatites por 
bactérias anaeróbicas

Prednisolona 1 mg/kg/VO/SID 
ou BID/ 4 semanas, 
suspensão gradual

Em casos de colangite 
não responsiva a 
antibióticos e/ou DII

Ondansetrona 0,5 mg/kg/IV/BID 
ou TID

Em casos de vômitos 
frequentes

Omeprazol 0,7 a 1 mg/kg/VO 
ou IV

Potente antiácido em 
casos de ulceração 
gastroduodenal e 
esofagites de refluxo

Famotidina 0,5 a 1 mg/kg/VO/ 
SID

Antiácido

Ranitidina 1 a 2 mg/kg/VO/
BID

Antiácido e pró-cinético 
gastrointestinal

Sucralfato 0,25 a 0,5 g/gato/
VO/TID

Protetor de mucosa 
em casos de ulceração 
gastroduodenal e 
esofagites de refluxo

S-adenosylmetionina 
(Same)

90 a 180 mg/gato/
VO/SID

Hepatoprotetor 
antioxidante

Silimarina 30 mg/kg/VO/SID Hepatoprotetor 
antioxidante

Ursacol 10 a 15 mg/kg/
VO/SID

Em casos de colestase 
crônica não obstrutiva
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A persistência e criação de novo modelo de educação ambiental 
favorecem a atuação integrada de profissionais para o benefício ambiental. 
O investimento anual é de R$ 16 milhões para ações ambientais, de 
educação, sustentabilidade e relacionamento com a comunidade

Medicina Veterinária 
atua na preservação  
de itaipu

MEiO AMBiEnTE

Por Flávia Tonin e Ricardo Junqueira Del Carlo

i taipu, empresa binacional criada na década de 1970 
e atual recordista mundial na geração de energia, 

com 98 milhões MWh/ano, conseguiu inserir definitiva-
mente o meio ambiente e a sustentabilidade entre seus 
objetivos estratégicos de negócio. Se, no passado, a preo-
cupação ambiental foi pontual ou bandeira de um dirigen-
te ou outro que passou pela companhia, hoje ela faz parte 
de programas definidos e que trazem resultados exube-
rantes, como a preservação e formação da mata ciliar e 
reflorestamento da margem brasileira com 24 milhões de 
árvores nativas, protegendo a imensa fábrica de energia.  
Grande parte desse trabalho é resultado da insistência de 

profissionais, entre eles, Médicos Veterinários e 
Zootecnistas, que atuam no Refúgio Biológico Bela 
Vista, parte ambiental da empresa. 

O Refúgio Biológico Bela Vista, fundado há 30 
anos, foi criado a partir de uma abertura no plano di-
retor de 1982, que recomendava a criação de unida-
des de conservação.  O ambientalista Roberto Ribas 
Lange, autor da proposta, e o Médico Veterinário Luis 
Menandro estavam incumbidos de instalar um centro 
de triagem para animais sitiados pela obra da repre-
sa, atividade inicial ligada à fauna, além do berço de 
mudas para o reflorestamento. Um pouco antes, no 
início da década, quando itaipu estava prestes a fe-
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char a barragem para acúmulo da água, as atividades 
de recomposição florestal foram deixadas de lado. a 
prioridade, naquele momento, passou a ser a opera-
ção Mymba-Kuera (pega bicho, em tupi-guarani) que 
envolvia o resgate de animais que ficariam ilhados. 
Foi uma corrida contra o tempo, envolvendo também 
aqueles que só lidavam com árvores. Em apenas 19 
dias, com a participação de 160 funcionários, foram 
recolhidos 13 mil animais, de onças pardas a aranhas-  
-caranguejeiras, além de cobras, que foram destina-
das ao instituto Butantã. 

No final da década de 1980 e início dos anos 
1990, o refúgio  atingia resultados positivos de pro-
criação em cativeiro, mesmo que em estruturas im-
provisadas e carente de normas, além de não receber 
grande atenção da parte da direção-geral da empre-
sa. Foi nos anos 2000 que itaipu assumiu um pro-
cesso de revitalização do espaço, reconhecendo sua 
importância para o negócio da empresa. “a principal 
mudança foi na concepção, que deixou de ser restri-
ta à fauna para expandir em ações em prol da biodi-
versidade”, comenta João antônio Cordoni, chefe do 
departamento de Reservatório e Áreas Protegidas.  O 
investimento na revitalização foi de R$ 5 milhões e 
o viés ambientalista passou a fazer parte, inclusive, 
do projeto de arquitetura verde. Como exemplos, os 
telhados receberam concepção ecológica e foram co-
bertos com vegetação e a compra de insumos passou 
a ser realizada no comércio local, ocasionando menor 
impacto ambiental com o transporte.

Procedimento no hospital veterinário

Fotos: itaipu

dIAS ATUAIS

O local que nasceu para o resgate de animais é, hoje, 
um hospital modelo brasileiro. Em 2006, no refúgio, o Mé-
dico Veterinário Zalmir Silvino Cubas foi membro da equi-
pe que realizou  a primeira inseminação artificial em felino 
silvestre  no Brasil e continua atuando em técnicas de pes-
quisa e conservação. a estrutura hospitalar e de interna-
mento atende aos animais resgatados na bacia de itaipu, 
que são reabilitados e devolvidos à natureza quando pos-
sível. No criadouro de animais silvestres, já nasceram 831 
filhotes de 43 espécies. Para a educação profissional, os 
Médicos Veterinários esperam, em breve, oferecer um pro-
grama de aperfeiçoamento para recém-formados, aos mol-
des da Residência Veterinária, como uma forma, inclusive, 
de atender à grande demanda por estágios – atualmente, 
o hospital recebe 12 estagiários anuais – e contribuir para 
a formação daqueles que querem se especializar na área. 

Quando comparam  os dias de fundação e os atuais, 
os integrantes do refúgio comemoram e reconhecem a im-
portância da integração multiprofissional, que é indispen-
sável para quem atua na área ambiental. “Se, antes, cada 
profissional restringia suas atividades à sua especialidade, 
hoje, as ações deixaram de ser pontuais”, avalia Cordoni. 
Ele exemplifica que ao fazer um laudo estão previstas as 
preocupações técnicas, mas também o impacto ambiental 
e possibilidades sociais, com questionamentos às diversas 
áreas. “Houve um amadurecimento ao longo do tempo e 
as parcerias e relações com a comunidade, além de mais 
fáceis, complementam nossa tarefa”, completa.

 Gemêos de anta nascidos no criadouro do refúgio
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Educação ambiental  
de forma inovadora

 Visita ao zoológico do parque remete ao habitat natural dos animais

Quando se pensa em itaipu, produção de energia é a 
primeira coisa que vem à cabeça, mas, acima de tudo, a 
empresa o faz de forma sustentável e usa sua maneira de 
produzir para educar as pessoas. Ou seja, não interessa so-
mente produzir bem e de forma correta, é preciso ensinar 
as pessoas a fazê-lo, dando exemplo de como realizar.

Parte da educação ambiental  é realizada pelo Refúgio 
Bela Vista, o qual foi especialmente planejado para esse 
objetivo, argumento fortalecido pelo incremento turístico 
na área e pela difusão dos conceitos de biodiversidade. “a 
informação passada ao turista reverbera nas mais diversas 
áreas”, diz Cordoni, do departamento de Reservatório e 
Áreas Protegidas.

No zoológico de itaipu, o visitante se surpreende com 
a forma como este foi concebido pelo Médico Veteriná-
rio Wanderlei de Moraes, diferindo de qualquer mode-
lo atual brasileiro. a visitação é acompanhada e dirigida, 
com filosofia e simbologia cuidadas em mínimos deta-
lhes. “a intenção é apresentar o habitat natural dos ani-
mais, sem a impressão de que estejam em uma prisão, e 
vincular esse habitat à evolução das espécies e detalhes 
da vida humana”, afirma Moraes. No lugar de grades, há 
telas, fossos e vidros de blindex. No percurso, os visitan-

tes seguem a ordem da cadeia alimentar, com cinco  
áreas específicas. além disso, as visitas monitora-
das são feitas por trilhas que cortam a mata do re-
fúgio, com a possibilidade de encontrar aves pelo 
caminho. Em cada um dos cinco pontos de parada 
para descanso, há estímulo natural aos cinco senti-
dos, ocasionando uma nova percepção ambiental. 

O zoológico leva o nome do ambientalista 
Roberto Lange, que previa, nos anos 1980,  ne-
cessidades como corredores de deslocamento 
de fauna, integração internacional de unidades 
de conservação, cuidados com o uso da água e 
do solo, reconstrução de florestas, entre outras, 
lembra seu irmão Rogério Ribas Lange, Médico 
Veterinário e presidente da Comissão Nacional 
de animais Selvagens do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV).

Revista CFMV   Brasília DF   Ano XX   nº 62   Maio a Agosto 201444



pEiXES E OuTrOS AniMAiS 
AQuÁTiCOS TAMBéM SãO CuiDADOS

Muito se fala nos animais terrestres das áreas 
alagadas, mas há um constante processo de pes-
quisa do ambiente aquático, principalmente para 
o bom desempenho dos equipamentos geradores 
de energia. Como estão em ambiente aquático, 
existem “parasitas” que podem interferir negativa-
mente no funcionamento. O desligamento de uma 
turbina devido à limpeza ou aquecimento equiva-
le a um gasto de US$ 350 mil/dia. “Há grande re-
levância da ictiofauna para o setor elétrico e são 
feitos diversos estudos de impacto que também 
são repassados a outras usinas”, comenta o Médi-
co Veterinário Domingos Fernandez, responsável 
pelo setor.

Uma das preocupações atuais é com um me-
xilhão exótico, Limnoperna tortunes, que chegou 
a itaipu em 2001, trazido no lastro de navios. Ele 
se adaptarou muito bem ao ambiente e pode “en-
tupir” tanto os encanamentos quanto as telas de 
tanques-rede da aquicultura. Os monitoramen-
tos da larva são feitos periodicamente, e, em em 
três anos, sua população reduziu de 188.000 para 
20.000 indivíduos/m2.

É do Médico Veterinário também a ideia do 
“Canal da Piracema”, anexo da represa, com 10 km 
de extensão, que facilita a reprodução e troca ge-
nética entre as espécies de peixe que estão abaixo 
e acima da usina. O canal artificial é como uma es-
cada com água corrente, que mimetiza o ambiente 
natural. Os peixes o utilizam para migração e pos-
terior  reprodução. 

itaipu investe US$ 400.000/ano em estudo e 
manejo da ictiofauna e conta com pesquisas de ro-
tas migratórias de peixes, desde 1997, utilizando, 
inclusive, a identificação de peixes por código de 
barra e com minúsculas antenas de rádio. O inves-
timento é importante para a empresa, incentiva e 
capacita a pesca na região e passa a ser indicador 
de qualidade da água. 

 Inserção de dispositivo (detalhe) para rastreamento

 Cursos para aquicultura são oferecidos na região

AQuiCulTurA 
EM núMErOS

189 espécies de peixe monitoradas

50 toneladas de peixe produzidas

45 pontos de pesca adequados  

57 licenciados

30 mil alevinos destinados para 
os tanques das colônias de pescadores e 
aldeias indígenasFo
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AçãO SOCiAl pArA 
SuSTEnTABiliDADE

Sem a comunidade, itaipu não conseguiria 
atingir o resultado de 24 milhões de árvores nati-
vas plantadas e manutenção dos reflorestamentos. 
atualmente, há um trabalho social e de sustenta-
bilidade com 29 municípios da região, chamado  
“Cultivando Água Boa”.  São realizadas a conserva-
ção de solo, a agricultura sustentável e a educação 
ambiental também com a participação de Médicos 
Veterinários e Zootecnistas. 

Um exemplo dos programas é o incentivo ao 
manejo racional, com o cultivo de plantas medici-
nais. O primeiro passo foi a educação, explicando 
as vantagens e as contraindicações. Em seguida, 
houve a capacitação técnica e colocação do produ-
to no mercado, com apoio das prefeituras, que pas-
saram a disponibilizar as plantas medicinais nos 
postos de saúde. Há também outras ações, como 
os cursos para merendeiras, com o objetivo de in-
serir pratos à base de peixe no cardápio escolar, e 
aquicultura em tanques-rede. 

 Mudas abastecem projetos de reflorestamento
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Não é porque o negócio do setor de serviços 
não envolve a comercialização de bens duráveis 
que isso exime as empresas da responsabilidade 
com os produtos que utilizam e resíduos que ge-
ram. Muitos empresários acreditam que as estraté-
gias de cuidado com o meio ambiente são pouco 
aplicáveis no segmento de serviços. No entanto, a 

MEiO AMBiEnTE

Sustentabilidade em pet 
shops e estabelecimentos  

de saúde animal

Os pet shops e estabelecimentos de saúde animal que utilizarem práticas 
de gerenciamento e planejamento sustentável possuirão um diferencial 
de mercado e maior competitividade. A sustentabilidade motiva novos 

hábitos e criatividade, além de ser um exemplo para os clientes 

cada dia novas ferramentas ligadas à sustentabilidade sur-

gem para provar exatamente o contrário. 

as questões ambientais, cada vez mais cobradas pela 

sociedade, são uma tendência. Medidas simples e eco-

nômicas podem tornar essas empresas sustentáveis; por 

exemplo, o serviço de entrega planejado de forma a evitar 
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rESídUOS SóLIdOS 

É ampla a legislação que regulamenta a dispo-
sição de resíduos sólidos. Os pet shops e os estabe-
lecimentos de saúde animal devem observar a Lei 
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). a 
lei, entre outras especificações, faz a distinção en-
tre resíduo (aquele que pode ser reaproveitado ou 
reciclado) e rejeito (o que não é passível de rea-
proveitamento, pois, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e economica-
mente viáveis, não apresentam outra possibilidade 

emissões desnecessárias de gases de efeito estufa, uso 

eficiente de água e energia, utilização de equipamentos 

de menor consumo e melhor eficiência, uso de ecobag (sa-

colas ecológicas) como embalagem dos produtos e utiliza-

ção de produtos biodegradáveis e de catalisadores bioló-

gicos para banho em animais. 

a escolha de matéria prima-reciclada ou com selo de 

responsabilidade socioambiental pode ser outra ação sus-

tentável. Nesse contexto, os estabelecimentos de saúde 

animal possuem uma grande responsabilidade ambiental 

com o correto gerenciamento dos produtos e medicamen-

tos utilizados, assim como de suas embalagens. 

Buscar novos paradigmas de 
relacionamento entre a empresa e o meio 

ambiente tornou-se um desafio constante.

Os pelos dos cães são um exemplo de resíduo sólido que deve ser corretamente descartado
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que não a disposição final ambientalmente ade-
quada). Outra legislação da área é a RDC aNViSa 
306/2004, que estabelece e responsabiliza como 
geradores de resíduos sólidos de saúde, entre ou-
tros, os serviços veterinários. Ela os obriga a elabo-
rar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sóli-
dos de Saúde (PGRSS). 

Segundo a RDC aNViSa 306/2004, o gerencia-
mento dos resíduos de serviços de saúde constitui 
um conjunto de procedimentos de gestão planeja-
dos e implementados a partir de bases científicas 
e técnicas e normativas legais, com o objetivo de 
minimizar a produção de resíduos e proporcionar 
aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, 
de forma eficiente, visando à proteção de trabalha-
dores e à preservação da saúde pública, dos recur-
sos naturais e do meio ambiente. trata-se de ação 
primordial rumo à sustentabilidade, que diminui os 
riscos ambientais e sanitários. 

as medidas de não geração, redução, reutiliza-
ção e tratamento de resíduos sólidos devem ser es-
tabelecidas de acordo com a estrutura operacional 
dos serviços realizados. Precisam ser consideradas 
essenciais pelos proprietários e valer-se das tecno-
logias disponíveis. Medidas simples, como o treina-
mento de funcionários, uso racional de água e ener-
gia, reutilização de papel, correção de vazamentos, 
projetos que permitam a utilização da luz natural 
ou uso de lâmpadas econômicas, são importantes 
em empresas ambientalmente comprometidas, as-
sim como a premissa de buscar fornecedores que 
sigam a mesma filosofia da sustentabilidade.

Outra medida de redução de resíduos é o uso 
racional de medicamentos, ou seja, utilização de 
medicamentos apropriados às condições clínicas 
do paciente, em doses e período adequados às ne-
cessidades individuais, observando normas espe-
cíficas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos.

No intuito de diminuir os riscos sanitários e 
ambientais ocasionados pelo descarte inadequado 
de medicamentos humanos, a agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (anvisa) irá editar, ainda este 
ano, norma legal em relação à logística reversa, 
que, segundo a lei nº 12.305/10 é um instrumento 
de desenvolvimento econômico e social caracte-
rizado pelo conjunto de ações, procedimentos e 

meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveita-

mento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 

outra destinação final ambientalmente adequada. Essa 

norma não irá contemplar os medicamentos veterinários, 

ficando sob responsabilidade do Ministério da agricultura, 

Pecuária e abastecimento a promulgação de norma legal a 

esse respeito. 

Os consumidores de medicamentos humanos que os 

utilizam no tratamento de animais, inclusive os proprietá-

rios/responsáveis, deverão seguir essa normativa à época 

do descarte.

ÁGUA COM rESídUO ExIGE TrATAMEnTO 

as águas provenientes da lavagem dos pet shops, do 

banho dos animais e de estabelecimentos de saúde ani-

mal possuem grande quantidade de produtos químicos, 

como sabão, xampu, detergentes, medicamentos e resí-

duos biológicos, além de outros contaminantes que, antes 

de serem lançados na rede pública, devem passar por tra-

tamento adequado. 

Uma das formas de pré-tratamento pode ser a retira-

da de sólidos grosseiros da água ou a separação dos ex-

 Água contaminada com sabão, medicamentos ou resíduos biológicos  
 deve ser tratada
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cessos de líquidos orgânicos, como óleos e graxas. Para 
essa separação, geralmente é utilizado um gradeamento 
ou peneiras (estáticas ou móveis) de retenção em ralos e 
banheira. a remoção de óleos e graxas pode ser feita em 
caixas de gordura (domiciliares ou coletivas), pela adapta-
ção de dispositivo removedor de gorduras em decantador, 
tanque aerado ou separador de óleo. Em seguida, é neces-
sário um tratamento primário para a remoção de poluen-
tes inorgânicos da água. Para isso, a água passa por alguns 
processos, como sedimentação, floculação ou decantação. 
O principal objetivo nessa fase é obter um efluente clari-
ficado antes do lançamento no esgoto comum. Essas me-
didas são minimizadoras, sendo necessários o desenvol-
vimento e aprimoramento de tecnologia como forma de 
diminuir impactos ambientais. Uma possível solução é as 
estações compactas de tratamento de esgoto disponíveis 
no mercado.

OS PELOS PrOVEnIEnTES dE TOSA E dE TrICOTOMIA SãO UMA 
PrEOCUPAçãO rEAL

Outra forma de impacto ao meio ambiente ocasiona-
da por esses estabelecimentos está relacionada aos pelos 
dos animais provenientes de tosas e tricotomias, que, além 
da possibilidade de estarem contaminados, causam entu-
pimentos à rede de esgoto. 

Nesses casos, pode ser utilizada tela milimétrica nas ja-
nelas e nos ralos para que não haja a dispersão dos pelos, 
que só deveriam ser considerados como lixo comum caso 
fossem estabelecidas técnicas de descontaminação ade-
quadas, pois existe a possibilidade da presença de agen-
tes contaminantes. Os pelos também são um problema ao 
meio ambiente, uma vez que levam dezenas de anos para  
total decomposição. 

No caso dos pet shops, onde a geração é grande, de-
vem-se buscar alternativas criativas de captação e apro-
veitamento. Há citação de profissionais que utilizam o pelo 
proveniente de tosa para fabricação de vestuário. 

Ser uma empresa ecologicamente correta, promovendo 
o desenvolvimento responsável do Brasil, bem como cons-
cientização e ações de cidadania, depende mais de uma 
mudança de atitudes do que de um grande investimento.

Pela importância da sustentabilidade nos diversos se-
tores da Medicina Veterinária e Zootecnia, o Conselho Fe-
deral de Medicina Veterinária (CFMV) firmou compromisso 
público em comemoração ao Dia do Meio ambiente no 
ano de 2012, estabelecendo a Declaração de Comprome-
timento do CFMV com o Desenvolvimento Sustentável. É 
importante que todos façam a sua parte.  
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Atenção aos pelos dos animais. Eles podem estar contaminados 
ou causar entupimento à rede de esgoto
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AbOrTAMEnTOS POr cHlamydOpHila 
abOrtUS  EM PEqUEnOS rUMInAnTES
ABortions By ChlAMydophilA ABortUs 
in sMAll rUMinAnts

a Chlamydophila abortus é o agente etiológico do aborto enzoótico ovino, uma zoonose cosmopolita apon-
tada como a maior causa de abortamentos em muitos países. as infecções são persistentes, crônicas, clínicas 
ou subclínicas. Nos machos, podem estar presentes orquite, epididimite e vesiculite seminal, enquanto nas 
fêmeas são observados abortamentos, natimortos, nascimento de neonatos prematuros e cordeiros fracos, 
retenção placentária, vaginites e morte por infecção bacteriana secundária.  Medidas como segregação das 
parturientes, isolamento de ovelhas que abortaram, eliminação dos materiais contaminados, descontamina-
ção das áreas contaminadas, monitoramento sorológico e uso de vacinas podem ser adotadas para controle 
da enfermidade. 

Palavras-chave: aborto enzoótico, Chlamydophila abortus, ovelhas.

the Chlamydophila abortus, the etiological agent for Sheep Enzootic abortion, is noteworthy since it is a 
cosmopolitan zoonosis and cited as the most important cause of abortions in many countries. the infections 
can be persistent, chronic, clinical or subclinical. in males, orchitis, epididymitis, and seminal vesiculitis may 
be present, while in females abortions, stillborns, birth of premature neonatals and weak lambs, placental 
retention, vaginitis, and death by secondary bacterial infection are observed. Measures like segregation of 
ewes and goats in labour, isolation of ewes that aborted, disposal of contaminated materials, disinfection of 
contaminated areas, serologic monitoring, and use of vaccines can be adopted to control the disease. 

 Keywords: enzootic abortion, Chlamydophila abortus, sheeps.

rESUMO

AbSTrACT
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InTrOdUçãO 
Diferentes agentes etiológicos são capazes de de-

sencadear abortamentos infecciosos em pequenos ru-
minantes e originam quadros clínicos e lesões muito 
similares entre si. Como podem se apresentar isolada-
mente ou em associação, torna-se necessário o diag-
nóstico laboratorial preciso (NaVaRRO et al., 2006). Em 
1950, Stamp et al. identificaram pela primeira vez a 
Chlamydia e demonstraram sua capacidade de causar 
abortamentos em ovinos. as bactérias pertencentes à 
família Chlamydiaceae possuem alto nível de conser-
vação genética (tHOMSON et al., 2005), caráter cos-
mopolita e infectam grande variedade de organismos, 
incluindo os seres humanos. atualmente, essa família 
agrupa dois gêneros, Chlamydia e Chlamydophila, com 
manifestações clínicas variadas na dependência das 
espécies envolvidas (RODOLaKiS; MOHaMaD, 2010).

a Chlamydophila abortus (antigamente denominada 
Chlamydia psittaci sorovar 1) é o agente etiológico do 
aborto enzoótico de ovelhas e cabras e do aborto epi-
zoótico dos bovinos. as ocorrências incluem aborta-
mento no término da gestação ou nascimento de cor-
deiros fracos (tSaKOS et al., 2001). O aborto Enzoótico 
é considerado a maior causa de abortamentos em pe-
quenos ruminantes em países como a Espanha, França 
e Reino Unido (BUENDÍa et al., 2001; DE La FUENtE 
et al., 2004) e zoonose com sérias consequências para 
mulheres grávidas (LONGBOttOM; COULtER, 2003). 
Embora a C. abortus comumente não acometa seres 
humanos, infecções de mulheres grávidas em contato 
com caprinos e ovinos podem desencadear o aborta-
mento (RODOLaKiS; MOHaMaD, 2010).

rEVISãO dE LITErATUrA 

AGEnTE ETIOLóGICO
todas as espécies da família Chlamydiaceae são po-

tenciais agentes patogênicos zoonóticos, porém a C. 
psittaci e a C. abortus são as mais importantes e me-
lhores documentadas. a ordem Chlamydiales possui fa-
mília única, a Chlamydiaceae, e, com o desenvolvimen-
to de técnicas de biologia molecular (principalmente 
análises dos genes 16S e 23S do RNar), foi possível 
sua divisão em dois gêneros, Chlamydia e Chlamydo-

phila, e em nove espécies: Chlamydia trachomatis (C. 
trachomatis), Chlamydia suis (C. suis), Chlamydia muri-
darum (C. muridarum), Chlamydophila psittaci (C. psit-
taci), Chlamydophila pneumoniae (C. pneumoniae), 
Chlamydophila pecorum (C. pecorum), Chlamydophi-
la felis (C. felis), Chlamydophila caviae (C. caviae) e 
Chlamydophila abortus (C. abortus) (WOLDEHiWEt, 
2006; RODOLaKiS; MOHaMaD, 2010). 

C. abortus é uma bactéria gram-negativa intracelular 
obrigatória (BUENDÍa et al., 2001). Pode ser encontrada 
no trato genital e nas fezes tanto de animais que abor-
taram quanto de animais assintomáticos em rebanhos 
afetados (tSaKOS et al., 2001). a bactéria tem afinida-
de com membranas mucosas (LONGBOttOM; COUL-
tER, 2003) e apresenta genoma com 1.144.377 pares 
de bases, contendo 961 sequências codificantes, das 
quais 842 são conservadas com as da C. pneumoniae 
e C. caviae (tHOMSON et al., 2005). Existem diversas 
cepas de C. abortus avirulentas ou com virulência va-
riável, que podem ser isoladas nas fezes de rebanhos 
sem histórico de abortamentos (JONES, 1997). 

EPIdEMIOLOGIA
a infecção de ovelhas pela C. abortus encontra-se 

disseminada em diversos estados brasileiros (PEREiRa 
et al., 2009; PiNHEiRO-JÚNiOR et al., 2010; FaRiaS et 
al., 2013). Mamíferos e aves podem ser infectados em 
qualquer idade ou estação do ano. Dentro de um reba-
nho, as principais vias de eliminação são a placenta e o 
corrimento uterino das ovelhas que abortam. 

O pasto e o ambiente, geralmente, são contaminados 
com corrimentos vaginais, placenta e fetos abortados. 
as ovelhas infectadas eliminam o microrganismo por 
uma semana antes do abortamento e até duas semanas 
depois (LONGBOttOM; COULtER, 2003). Nóbrega Junior 
et al. (2005) ratificaram que a ausência de cuidados 
neonatais adequados favorece a ocorrência de infec-
ções neonatais entre os animais suscetíveis. Farias e co-
laboradores (2013) observaram que 52,8% das proprie-
dades investigadas no sertão paraibano apresentavam 
pelo menos um ovino soropositivo para C. abortus e uma 
prevalência de animais reagentes positivos de 19,7%. a 
aglomeração de animais, como ocorre em exposições, 
pode favorecer a disseminação de agen tes biológicos. 
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a transmissão da C. abortus pode ser vertical, por 
infecção congênita do feto, e horizontal, por infecção 
direta por via alimentar, conjuntival ou genital. a infec-
ção por ingestão dos Corpúsculos Elementares (CEs) 
é a via de transmissão mais importante (DEGRaVES et 
al., 2004). Rodolakis e Mohamad (2010) destacaram 
que a inalação de poeira e aerossóis infecciosos as-
sume papel importante como rota de transmissão da 
C. abortus de animais para seres humanos, levando a 
infecção de células epiteliais e macrófagos da muco-
sa do trato respiratório. 

Pinheiro-Júnior e colaboradores (2010) demonstra-
ram que a infecção por C. abortus encontra-se genera-
lizada em explorações de ovinos no estado de alagoas. 
Observaram uma frequência de 21,5% de animais po-
sitivos e de 77,8% das propriedades com pelo menos 
um animal positivo. apesar de não obterem relação 
significativa, apontaram a ingestão de água de baixa 
qualidade passível de ser uma fonte de infecção im-
portante no sistema intensivo e semi-intensivo, pois 
os animais com maiores títulos encontravam-se em 
propriedades que forneciam água de represas e poços.

Embora possa ocorrer por via venérea (RODOLaKiS; 
MOHaMaD, 2010), essa forma de transmissão não é 
considerada importante (aPPLEYaRD et al., 1985). a C. 

abortus é eliminada em menor extensão na urina, fezes 
e leite. Nesse último, Öngör e colaboradores (2004)  
conseguiram isolá-la em apenas 1,5% das amostras 
provenientes de rebanhos ovinos com abortamentos. 

Mainar-Jaime e colaboradores (1998) confirmaram a 
situação endêmica da região de Madri, na Espanha, ao 
apontar uma soroprevalência de 50,5%, enquanto Car-
doso e colaboradores (2008), ao realizar um diagnósti-
co situacional das principais enfermidades infecciosas 
e parasitárias de caprinos e ovinos em propriedades na 
região do Polo Regional Sudoeste Paulista, obtiveram 
soropositividade para anticorpos anti-C. abortus em 
20% das amostras de caprinos e 18% das amostras 
de ovinos. 

Piatti e colaboradores (2006) verificaram, no estado 
de São Paulo, a presença de anticorpos anti-C. abortus 
em 12% dos caprinos, enquanto Rossi e colaborado-
res (2012) verificaram títulos positivos em 61,5% das 

propriedades e  19,6% das ovelhas estudadas nos es-
tados de São Paulo e Minas Gerais. Pereira e colabora-
dores (2009) constataram a disseminação da C. abortus 
nas criações de caprinos e ovinos da Zona da Mata e 
agreste de Pernambuco ao obter uma frequência de 
animais sororreagentes de 10,3%, sendo 12% para 
caprinos e 8,1% para ovinos.

PATOGEnIA
O gênero Chlamydophila apresenta ciclo único de 

crescimento com a forma infecciosa chamada CE, 
responsável pela ligação à célula hospedeira e sua 
internalização. Uma forma intracelular chamada Cor-
púsculo Reticulado (CR) apresenta metabolismo ativo 
e divide-se por fissão binária. O ciclo de desenvolvi-
mento inicia-se com a adesão e penetração do CE na 
célula hospedeira, envolvendo ligações aos recepto-
res de membrana das células epiteliais, com duração 
média de 48 a 72 horas. a adesão induz fagocitose 
e formação de um fagossomo. O CE converte-se na 
forma vegetativa reticulada e, após multiplicação por 
fissão binária, os CRs convertem-se novamente em 
elementares e são liberados por exocitose ou lise ce-
lular (RODOLaKiS; MOHaMaD, 2010). 

O agente cresce preferencialmente no trofoblas-
to fetal, à semelhança da Coxiella burnetii, e se mul-
tiplica no final da gestação, causando uma placentite 
necrótica purulenta com consequente abortamento 
(NaVaRRO et al., 2004). após a ingestão dos CEs pelo 
hospedeiro suscetível, ocorrem multiplicação inicial 
nas tonsilas, além da disseminação pelo sangue, lin-
fa e outros órgãos (JONES; aNDERSON, 1988). Quan-
do a infecção primária de uma ovelha com C. abortus 
é adquirida na ausência de prenhez ou com prenhez 
de 110 dias ou mais, a infecção torna-se latente e há 
manifestação da doença na prenhez subsequente. a 
bacteremia está relacionada com o desenvolvimento 
da placenta (LONGBOttOM; COULtER, 2003). a latên-
cia ocorre em tecido linfoide por um processo mediado 
por citocinas (ENtRiCaN et al., 1998).  

Navarro et al. (2004) relataram que o início do de-
senvolvimento de hematomas na interface materno-
fetal ocorre aproximadamente no 60° dia de gestação, 
mas nenhuma alteração patológica ocorre até o 90° 
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figura 1. Fetos ovinos. a) abortado em final de gestação.  
B) natimorto

dia de prenhez. C. abortus invade as células do epité-
lio coriônico de vários placentomas, onde se replica, 
formando inclusões intracitoplasmáticas. a infecção 
se dissemina para regiões intercotiledonárias do có-
rion, causando lesão epitelial, edema e inflamação. 
Essas alterações resultam em coloração avermelhada 
e espessamento das membranas fetais, característi-
cos da doença.

Embora a infecção confira imunidade forte, evitan-
do abortamentos posteriores, essa doença torna-se 
crônica e animais infectados podem excretar o agente 
durante ciclos estrais subsequentes e manter uma res-
posta persistente de anticorpos por até dois anos (PaPP 
et al., 1994). Quando a infecção ocorre antes dos 110 
dias de prenhez, o animal manifesta a doença nas últi-
mas duas a três semanas da gestação, desencadeando 
o abortamento (LONGBOttOM; COULtER, 2003).

Os mecanismos responsáveis pelo abortamento não 
são claros, mas acredita-se que estejam relacionados 
com a associação das lesões epitélio-coriônicas, que 
levam ao comprometimento da troca de oxigênio e de 
nutrientes entre mãe e feto, e das alterações patológi-
cas fetais, principalmente necrose multifocal hepática 
(tSaKOS et al., 2001) e, com menor frequência, lesões 
nos pulmões, baço, cérebro e linfonodos (SaMMiN et 
al., 2009). 

SInAIS CLínICOS
Diversos quadros clínicos são manifestados em ani-

mais infectados pela C. abortus, apesar da apresentação 
subclínica, com resposta febril transitória após infec-
ção experimental (BUXtON et al., 1990). Nos machos, 
podem estar presentes orquite, epididimite e vesiculi-
te seminal e é possível o isolamento de Chlamydophila 
a partir do sêmen (RODOLaKiS; MOHaMaD, 2010). 

tsakos e colaboradores (2001) observaram como 
único sinal, logo após a inoculação de uma cepa de C. 
abortus por via orofaríngea ou intranasal, o aumento 
da temperatura corporal (variando de 39,4°C a 40,8°C).  
Na sequência, constataram diminuição do tempo de 
gestação (134,1±5,0), aumento do número de partos 
anormais, abortamentos nas últimas duas ou três se-
manas de gestação, natimortos (Figura 1, a e B), pre-
maturos e cordeiros fracos, que morrem logo após o 

nascimento, com sinais respiratórios inespecíficos e 
encefalites. Observaram, também, patologias placentá-
rias (necrose, espessamento de cotilédones com exsu-
dato intercotiledonário castanho e placentite) quando 
comparado com rebanhos livres de infecção. 

Maley et al. (2009) evidenciaram, além da necrose, 
perda de células do epitélio coriônico, acompanhada 
de inflamação purulenta, vasculite e trombose dos va-
sos sanguíneos fetais na região dos placentomas, que 
estava composta de vilosidades córion-alantoicas cer-
cadas de zonas com acúmulo de sangue e septos dis-
tais carunculares (SaMMiN et al., 2009) .

A

B
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Fotos: Arquivo do autor
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Dificilmente um animal infectado aborta duas vezes, 
porém alguns podem desenvolver imunidade incom-
pleta e abortar novamente. Os fetos abortados podem 
apresentar-se normais ou com graus variados de ede-
ma. a placenta encontra-se espessada, com coloração 
vermelho-amarelada (LONGBOttOM; COULtER, 2003).  
O aparecimento das lesões placentárias ocorre a par-
tir do 90º dia de gestação após inoculação do agente 
sob forma subcutânea (BUXtON et al., 1990). Exsudato 
vaginal pode ser observado até dez dias pós-aborta-
mento (LONGBOttOM; COULtER, 2003). 

Pode haver retenção placentária, vaginites e mor-
te por infecção bacteriana secundária (RODOLaKiS et 
al.,1984). Embora a patologia placentária envolva prin-
cipalmente o corión-alantóide fetal, endometrite focal 
também pode ser observada (SaMMiN et al., 2009). 

dIAGnóSTICO
Ovelhas latentemente infectadas com C. abortus não 

podem ser identificadas por testes sorológicos ou crité-
rios clínicos, o que dificulta a prevenção (JONES et al., 
1995). O diagnóstico do aborto enzoótico em ovinos 
dá-se pela detecção direta do agente em amostras de 
tecido ou esfregaços ou pela determinação da presen-
ça de anticorpos anti-C. abortus (SaCHSE et al., 2009). as 
principais técnicas de diagnóstico utilizadas estão iden-
tificadas no Quadro 1.

O teste de fixação do complemento apresenta boa 
sensibilidade, mas não é específico para o agente do 
aborto enzoótico (HiRSH; ZEE, 2003). Pode haver reações 
cruzadas com outras bactérias gram-negativas como o 
Acinetobacter calcoaceticus (BRaDE; BRUNNER, 1979) e 
espécies da família Enterobacteriaceae, provocando um 
falso positivo (NURMiNEN et al., 1984). Um título no tes-
te de fixação de complemento superior a 1:32 é consi-
derado indicativo da presença de infecção, ao passo que 
valores mais baixos, provavelmente, refletem infecções 
entéricas subclínicas por C. abortus ou reatividade cruza-
da com C. pecorum ou outros lipopolissacarídeos (LPSs)
de membrana bacteriana (OiE, 2012).

O isolamento do agente é realizado a partir de amos-
tras de placenta, órgãos fetais abortados, secreção va-
ginal até 14 dias após o aborto e sêmen, seguido da 
identificação por meio das características da inclusão 

em cultura celular ou em ovo embrionado, com pos-
terior imunofluorescência direta, ensaio imunoenzi-
mático indireto (ELiSa) (DaGNaL; WiLSMORE, 1990) ou 
técnicas de detecção de DNa amplificado pela reação 
em cadeia pela polimerase (PCR), sendo esta capaz de 
identificar as espécies (NaVaRRO et al., 2006).

Colorações diferenciais em amostras clínicas ou 
cortes de tecidos também podem ser realizadas. Pla-
centomas fixados em formol a 10%, embebidos em 
parafina, após passagem no xilol, podem ser corados 
com hematoxilina e eosina para examinar a presença 
de alterações patológicas (MaLEY et al., 2009). 

Para detecção de anticorpos anti-Chlamydophila, 
pode ser utilizado também o método da imunofluo-
rescência indireta. a fixação de complemento é reco-
mendada pela Organização Mundial da Saúde animal 
(OiE) e utilizada nos programas de controle da doen-
ça. a técnica detecta anticorpos produzidos contra o 
epítopo do antígeno LPS presente em todas as espé-
cies da família Chlamydiaceae, inclusive na C. peco-
rum, que, usualmente, induz baixo, mas detectável, 
nível de anticorpos contra o LPS clamidial (EVEREtt, 
2000; BUENDÍa et al., 2001).  amostras de cotilédo-
nes fixadas em formol podem ser utilizadas para diag-
nóstico por imuno-histoquímica e análises genômicas 
por PCR (NaVaRRO et al., 2006). Experimentos com 
ELiSa foram desenvolvidos para aumentar a especifi-
cidade. Utilizaram como antígenos proteínas solúveis 
de C. abortus (aNDERSON et al., 1995) ou peptídeos 
sintéticos derivados da principal proteína de mem-
brana externa (MOMP) como antígenos e ELiSa com-
petitivo baseado em anticorpos monoclonais contra a  
MOMP (Quadro 1).

PrEVEnçãO E COnTrOLE
a implementação de medidas de controle é desejá-

vel para a saúde humana, bem-estar animal e aumento 
da rentabilidade. O manejo intensivo foi apontado por 
Pereira e colaboradores (2009) como importante fator 
de risco, realçando a importância do contato entre os 
animais para a transmissão do agente. Medidas de ma-
nejo são fundamentais em um programa preventivo, 
devendo a administração de quimioterápico e de va-
cinas ser utilizada. 
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TéCnICA dE dIAGnóSTICO CArACTEríSTICAS

Coloração histoquímica de esfregaços

Coloração por Giemsa ou Ziehl-Neelsen. Funciona bem em tecidos altamente 
infectados. Os CEs de C. abortus devem ser diferenciados dos bastonetes da 
Coxiella burnetii, que apresentam características de coloração semelhantes. 
Não permite a identificação de espécies (OiE, 2012).

Imuno-histoquímica

Necessita presença do microrganismo. a utilização de anticorpos anti-LPS 
específicos da família Chlamydiaceae conjugados com fluoresceína melhorou 
a sensibilidade da detecção dos CEs em esfregaços. anticorpos conjugados ou 
monoclonais podem ser utilizados (OiE, 2012).

Imunoensaios (imunofluorescência direta e 
ELISA) 

apresentam independência da viabilidade dos CEs. Grande variabilidade de 
sensibilidade e especificidade dependente do kit e da quantidade de CEs 
presentes na amostra (SaCHSE et al., 2009). 

Isolamento em cultura em ovo embrionado ou 
em células de linhagem contínua

técnica útil para o isolamento de amostras de ensaio difíceis, cara e complicada. 
a falta de reprodutibilidade e sensibilidade à infecção pode ser variável entre 
espécies (SaCHSE et al., 2009). Demorada, sujeita a contaminações e depende 
dos corpos elementares viáveis no material infectado (SOOMRO et al., 2012).

fixação de complemento

Ensaio mais utilizado para diagnóstico sorológico e recomendado pelo OiE. 
Carece de especificidade devido ao seu antígeno consistir-se, principalmente, 
de LPS, comum em todas as espécies da família Chlamydiaceae. Especificidades 
da fixação de complemento entre 83% e 98,1% e sensibilidade entre 68 e 91 
(SaCHSE et al., 2009). 

ELISA 

apresenta boa sensibilidade e alta especificidade. Sensibilidade de 77,7% 
e especificidade de 98,1% utilizando o ELiSa competitivo. ELiSa com 
base nos CEs clamidiais de células integrais ou extratos possui melhor 
especificidade do que o teste de fixação de complemento, mas com menor 
sensibilidade (HiRSH; ZEE, 2003).

PCr

altamente sensível, mas com risco de contaminação cruzada entre as amostras 
ou contaminação ambiental. Pode haver a produção de falsos negativos 
devido à presença de substâncias inibidoras nas amostras. Nos últimos anos, 
a PCR em tempo real tornou-se o método preferido devido à sua rapidez, 
alto rendimento e facilidade de padronização (OiE, 2012). a sensibilidade e 
especificidade são dependentes dos primes utilizados.

Fonte: Adaptado de Bradley e Green (2007).

quadro 1. técnicas utilizadas para diagnóstico direto ou indireto da C. abortus

O desenvolvimento de vacinas é a estratégia mais 
eficaz. Vacinas mortas podem reduzir a incidência de 
abortamentos e proteção da infecção, mas não prote-
gem completamente em todos os casos, contribuindo 
para a permanência do ciclo endêmico da infecção. as 
vacinas inativadas são preparadas em gema de ovos 
embrionados ou em cultivos celulares, utilizando fra-
ções ou todo o microrganismo e adjuvantes oleosos 
(WOLDEHiWEt, 2006). De la Fuente e colaboradores 
(2004) observaram que a vacina inativada contra C. 
abortus é capaz de impedir o abortamento e reduzir a 
eliminação de bactérias no parto.

a vacina viva atenuada necessita de maior cuidado 
na manipulação, pois não deve ser aplicada por ges-

tantes e pessoas imunossuprimidas. Nenhuma vacina 
de subunidade ou recombinante é tão eficaz quanto 
as vacinas vivas (LONGBOttOM; LiViNGStONE, 2006). 

ao longo das duas últimas décadas, um grande pro-
gresso tem sido feito na identificação dos componen-
tes bacterianos antigenicamente importantes des-
ses organismos intracelulares. a MOMP foi apontada 
como um dos principais estimulantes de respostas 
imunes humorais em animais e seres humanos, porém  
mostra-se parcialmente protetora, pois é incapaz de 
estimular a imunidade celular (WOLDEHiWEt, 2006).

a vacina viva é muito segura e milhares de ovelhas 
e cabras são vacinadas sem problemas, mas as fêmeas 
prenhes não devem ser vacinadas (RODOLaKiS; MOHa-
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MaD, 2010). Rekiki e colaboradores (2004) demonstra-

ram a capacidade de proteção de uma vacina com cepa 

mutante viva atenuada da C. abortus contra a infecção 

por cepas de C. pecorum. Houve redução significativa 

na colonização placentária e no número de abortos em 

testes com camundongos. 

Para uma boa proteção imunológica, é necessário 

estimular a imunidade celular, importante na infec-

ção por se tratar de uma bactéria intracelular. Os es-

tudos mostraram uma participação expressiva dos 

linfócitos t CD4+, linfócitos t-helper tipo 1 (th1) e 

suas citocinas, interferon γ e fator de necrose tumo-

ral (tNF-α) para uma eficiente imunidade (iGiEtSEME 

et al., 2000).

TrATAMEnTO
a família Chlamydiaceae é sensível às tetraciclinas, 

quinolonas e macrolídeos, sendo as primeiras as mais 

utilizadas. a oxitetraciclina de longa ação (20mg/kg de 

peso) é a mais usada, podendo ser administrada de for-

ma intramuscular ou oral, em lotes de parição que apre-

sentam abortamentos (RODOLaKiS; MOHaMaD, 2010). 

a antimicrobianoterapia durante um surto não eli-

mina a infecção do rebanho, mas diminui a replicação 

do microrganismo e a severidade dos sinais clínicos e 

aumenta o número de nascimentos de animais vivos 

acometidos pela doença. Contudo, a eliminação da 

bactéria persiste, bem como a ameaça às mulheres grá-

vidas.  Os níveis terapêuticos do medicamento devem 

permanecer por várias semanas para eliminar a infec-

ção e evitar o risco de transmissão aos seres humanos 

(RODOLaKiS; MOHaMaD, 2010). O tratamento deve ter 

início após o 90º dia de gestação, quando são detec-

tadas as primeiras alterações na placenta (BUXtON et 

al., 1990).  

COnSIdErAçõES fInAIS
a infecção pela C. abortus encontra-se disseminada 

em todo o mundo e em diversas regiões do Brasil e me-

didas de prevenção, controle e erradicação devem ser 

consideradas visando a impactos econômicos e ao peri-

go zoonótico. Estudos sorológicos dos rebanhos devem 

ser adotados para avaliação do grau de disseminação do 

agente e monitoramento de propriedades livres. 
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USO dE AnIMAIS EM AULAS PrÁTICAS 
dE MEdICInA VETErInÁrIA: InqUérITOS 
qUALITATIVO E qUAnTITATIVO 
UsE oF AniMAls in tEAChinG pUrposEs:  
QUAlitAtiVE And QUAntitAtiVE sUrVEy 

Neste estudo foi avaliada, por meio de um questionário aplicado aos professores, a utilização de animais no 
ensino na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu. também responderam a um 
questionário os alunos que tiveram aulas com cadáveres e animais que possuíam proprietários, na discipli-
na de técnica Cirúrgica. a maioria do corpo docente (62%) utiliza animais nas aulas, justificando que o uso 
é altamente necessário ao aprendizado. Muitos professores (50%) são resistentes à aplicação de métodos 
substitutivos, parcialmente por não estarem suficientemente esclarecidos a respeito e por acreditarem que 
são ineficazes, mesmo sem testá-los. a minoria dos docentes (16,1%) acredita que com métodos substituti-
vos é possível manter a qualidade de ensino. a maioria dos alunos (77%) acredita que métodos substitutivos 
de ensino têm eficácia inferior, mas não concorda com a vivissecção. Muitos alunos (88,5%) se mostraram 
satisfeitos após o uso de cadáveres e de animais de proprietários nas práticas de técnica cirúrgica. apa-
rentemente, há desinformação dos professores sobre o significado e as opções de métodos substitutivos 
para o ensino, sendo necessária maior difusão da informação para que possam ser utilizados e validados  
no aprendizado.

Palavras-chave: ensino, bioética, métodos substitutivos.

This study investigated the use of animals for teaching purposes, by using a survey applied to the lecturers of the 
undergraduation course of Veterinary Medicine. The students also answered another survey regarding the use 
of corpses and animals with owners in surgical technique. Most of the lecturers used live animals in teaching 
(62%), and think that they are highly necessary for learning. Half of the lecturers were resistant to the use of 
substitutive methods, partially because they were not aware about the subject and because they thought these 
methods would be ineffective. A minority of the lecturers (16.1%) believed that it would be possible to maintain 
the same quality of learning with substitutive methods. Most of the students (77%) considered that the substitu-
tive methods would be less efficient for learning, however they thought that this would not justify vivisection. The 
students were satisfied with the use of corpses and animals with owners for surgical technique (88.5%). We con-
cluded that there is a lack of information about the meaning and substitutive method options for teaching and, 
according to that, more information is necessary for the use and validation of substitutive methods for teaching 
undergraduate students.

Keywords: teaching, bioethics, substitutive methods.
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InTrOdUçãO 
Estima-se que em torno de 75 milhões de vertebra-

dos são usados por ano em pesquisas, dos quais 2% na 
educação. Em sua formação, obrigam-se os estudantes 
de Medicina Veterinária a realizar práticas que ferem ou 
eliminam animais. Essas demonstrações realizadas em 
animais vivos geralmente incluem conceitos há muito 
conhecidos, com animais frequentemente mortos du-
rante ou após a demonstração. algumas vezes, como na 
disciplina de técnica Cirúrgica, o animal é eliminado no 
final ou mantido vivo no pós-operatório para acompa-
nhamento dos estudantes (BaUMaNS, 2006). 

Com a convicção de que é possível aprender sem 
a utilização e morte de animais durante a graduação, 
essa prática tem sido questionada. Observa-se que 
estudantes que realizam procedimentos em animais 
durante a graduação se acostumam com a morte, se in-
sensibilizam e banalizam a importância da vida (tREZ; 
NaKaDa, 2008).  De Boo e Knight (2006) observaram 
que a porcentagem de alunos do quarto ano de Me-
dicina Veterinária que realizaria analgesia em animais 
após cirurgias foi menor que a de alunos de segundo 
e terceiro anos. 

aparentemente, com a utilização dos métodos substi-
tutivos, os alunos ficam mais interessados e participam 
mais efetivamente das aulas práticas, sem estresse ou 
medo. também, em disciplinas como técnica Cirúrgica, 
os estudantes podem realizar o procedimento repeti-
damente, em menos tempo, o que garante habilidade 
cirúrgica antes de aplicar seu conhecimento em ani-
mais vivos (tUDURY; POtiER, 2008). Dessa forma, o 
aprendizado é mais humanitário, com menos conflitos 
éticos e possibilita a formação de profissionais mais 
conscientes (MatERa, 2009). 

Com o objetivo de reduzir a falta de humanidade 
em experimentos, propôs-se o princípio dos 3 Rs: tro-
ca (replacement), substituição de animais vivos por 
materiais; redução (reduction), diminuição no núme-
ro de animais usados para obtenção de informações 
de quantidade e precisão; e refinamento (refinement), 
minimização da incidência de gravidade dos procedi-
mentos aplicados nos animais que ainda têm de ser 
utilizados (GREiF, 2003).

Para a substituição e redução, utilizam-se vídeos 

interativos, simulações em computador, cultura de 

células in vitro, material proveniente de abatedouros, 

órgãos conservados, animais mortos com origem ética, 

corpos doados por proprietários, abrigos de animais 

e prática clínica baseada em casos reais (DaSCaNiO, 

2003; BaUMaNS, 2006; MatERa, 2009). alguns mo-

delos de órgãos parenquimatosos abdominais são tão 

realistas quanto o órgão em si, o que demonstra que as 

barreiras para difusão desses métodos não são tecno-

lógicas (PatRONEK; RaUCH, 2007). 

Em um levantamento de 11 trabalhos publicados de 

1989 a 2006, que comparou o uso de animais versus 

figura 1. Filmagens de procedimentos podem ser acessadas a qual-
quer momento pelos alunos

Fotos: Arquivo dos autores
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os métodos substitutivos no ensino, nove avaliaram o 
treinamento de técnica cirúrgica. Em 45,5% dos estu-
dos, notou-se que o aprendizado foi melhor com os 
métodos substitutivos de ensino. Outros 45,5% mos-
traram que os métodos possibilitaram aprendizado se-
melhante ao que envolve uso de animais e, em apenas 
um trabalho (9,1%), o aprendizado foi inferior com mé-
todos humanitários (KNiGHt, 2007). 

Segundo Wells (2006), a instituição e pessoas res-
ponsáveis têm a obrigatoriedade legal de atender às 
necessidades físicas, psicológicas e comportamentais 
do animal. Para tal, necessitam-se funcionários qualifi-
cados e instalações adequadas, que representam altos 
custos para instituições, cujo orçamento normalmen-
te é limitado (SMitH; SMitH, 2004; RUKSENaS, 2006). 
Dessa forma, é aparentemente mais viável economi-
camente o uso de métodos substitutivos, que poupam 
custos e tempo (PatRONEK; RaUCH, 2007). 

Outro aspecto a se considerar é a percepção da so-
ciedade e sua preocupação com os animais de forma 
cada vez mais intensa (BaUMaNS, 2006; MatERa, 2009), 
como estabelecido em leis e resoluções do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e do Conse-
lho Nacional de Controle de Experimentação animal 

(CONCEa). Segundo o Código de Ética, o Médico Vete-
rinário deve usar os animais em prática de ensino e ex-
perimentação científica, somente em casos justificáveis, 
que resultem em benefício da qualidade do ensino, da 
vida do animal e do homem, e apenas quando não hou-
ver alternativas cientificamente validadas.

Por meio de um questionário, foi avaliado, de forma 
qualitativa e quantitativa, o uso de animais em todas 
as disciplinas básicas e específicas ministradas no cur-
so de Medicina Veterinária da Universidade Estadual  
Paulista (Unesp) do Câmpus de Botucatu.

METOdOLOGIA
aplicou-se um questionário a todos os professores que 

lecionavam para o curso de Medicina Veterinária no 
ano de 2009, incluindo os do instituto de Biociências, 
da Faculdade de Ciências agronômicas e da Faculda-
de de Medicina Veterinária e Zootecnia, do Câmpus de  
Botucatu, da Unesp, independentemente se utiliza-
vam ou não animais em suas aulas. Disponibilizou-
se o questionário sob a forma impressa e eletrônica. 
adicionalmente, utilizou-se outro questionário para os 
alunos do sétimo semestre que cursaram a disciplina 
de técnica Cirúrgica.

avaliaram-se os resultados por meio de análise des-
critiva, apresentando-os sob a forma de frequências 
absolutas e relativas. Para resultado de associação en-
tre variáveis, utilizou-se o teste do Qui-quadrado ou 
Exato de Fisher. O nível de significância foi de 5%.

rESULTAdOS E dISCUSSãO
Os resultados derivaram de questionários respondi-

dos por 50 professores, pelo menos um de cada disci-
plina, ou seja, 100% das disciplinas ministradas. Em 
alguns resultados, as porcentagens não somam 100% 
devido à aplicabilidade da questão ser para apenas um 
grupo de professores ou pela possibilidade de haver 
mais de uma resposta assinalada.

Predominaram professores do sexo masculino (65%), 
na faixa etária entre 40 e 50 anos (84,8%), o que carac-
teriza dedicação acima de 20 anos à docência (55,1%).

Do total dos docentes, 62% utilizavam animais em 
suas práticas didáticas. Os animais vivos eram mais 
utilizados para demonstração de princípios, como ad-

figura 2. Modelo de membro torácico para treinamento de venopunção
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ministração de fármacos, anestésicos, substâncias tó-

xicas e técnicas cirúrgicas (tabela 1). Em segundo lugar, 

ficou a demonstração de procedimentos não invasivos,  

com a apresentação de casos clínicos, em que os ani-

mais utilizados eram pacientes do hospital veterinário. 

a elaboração da aula foi o quarto momento em que 

se utilizaram os animais, como para confecção de lâ-

minas histológicas, testes laboratoriais em fluidos dos 

animais e peças anatômicas provenientes de animais 

mortos. Em Outros, foram citadas técnicas de dissec-

ção, abate, dois professores utilizavam para o ensino 

de técnica de necropsia e um, para colheita de san-

gue para a manutenção de um banco de sangue. Os 

resultados estão de acordo com os apresentados na 

literatura internacional, em que as atividades didáticas 

mais frequentes são dissecção e prática cirúrgica, nas 

disciplinas de Fisiologia, Bioquímica, Farmacologia e 

Parasitologia (GREiF, 2003; KNiGHt, 2007).

Tabela 1. Distribuição do número e porcentagem das situações 
em que os docentes utilizam animais nas práticas didáticas  
FMVZ-Unesp-Botucatu-SP

SITUAçãO
rESPOSTA

SIM nãO nãO SE 
APLICA

Elaboração da 
aula 11 22% 20 40% 19 38%

demonstração 21 42% 10 20% 19 38%

Treinamentos 
invasivos 10 20% 21 42% 19 38%

Treinamentos 
não invasivos 15 30% 16 32% 19 38%

Observação 10 20% 21 42% 19 38%

Casos clínicos 15 30% 16 32% 19 38%

Outros 4 8% 27 54% 19 38%

a necessidade do uso de animais aumenta com a ida-

de dos docentes (tabela 2). tal achado pode ser justifi-

cado pelo fato de os professores mais jovens, quando 

alunos, provavelmente terem tido maior contato com 

questões relacionadas ao bem-estar. Dessa forma,  

incorporaram esses questionamentos à sua formação, 

diferentemente daqueles que se formaram numa épo-

ca em que esse assunto possuía pouca relevância.

Tabela 2. Distribuição de número e frequência dos docentes, 
segundo faixa etária, que acham necessário o uso de animais  
no ensino

fAIxA ETÁrIA (AnOS)
rESPOSTA

SIM nãO

30 a 40 1 20,0 % 4 80   %

40 a 50 4 26,7% 11 73,3%

≥50 4 40 ,0 % 6 60   %

Total 9 30 ,0% 21 70   %

Do total de 50 docentes avaliados, 28% (14) realiza-

vam eutanásia de acordo com as justificativas apresen-

tadas na tabela 3. Entre os itens mencionados como 

danosos e que dificultavam a manutenção da vida dos 

animais, estavam o estudo de paralisia permanente em 

farmacologia, porém o docente informou que um vídeo 

estava sendo produzido para evitar a utilização e mor-

te de mais animais. Na farmacologia, os animais eram 

sacrificados para evitar reutilização e impedir que a 

administração prévia de fármacos interferisse nas res-

postas das aulas seguintes. as aulas de anatomia usa-

ram animais para o fornecimento de material biológi-

co. No quesito Outros (12,5%), apontou-se a eutanásia 

com indicação clínica, nas aulas de necropsia.

Tabela 3. Número e porcentagem segundo justificativa dos do-
centes para realizar eutanásia dos animais utilizados no ensino

JUSTIfICATIVA n %

Os animais não podem mais ser 
reutilizados 2 4,17

Os procedimentos lhes causam danos 
que impossibilitam a vida 2 4,17

São utilizados para fornecimento de 
material 4 8,33

Outros 6 12,50

 

Na questão aberta, que indagava como utilizavam-se 

os animais, a minoria respondeu afirmativamente ao 

uso da eutanásia, sacrificando-se principalmente os 

ratos Wistar e galos (Gallus domesticus). Quando pra-

ticou-se a eutanásia para fins didáticos, usou-se ma-

terial biológico proveniente de um animal para vários 

alunos, sendo 20,4% para várias aulas e 24,5% para 
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uma aula. O restante dos docentes utilizava animais 
provenientes da rotina, do Centro de Controle de Zoo-
noses ou animais que apresentavam óbito por morte 
natural ou por indicação, tanto no hospital quanto em 
clínicas particulares da região. Percebe-se que a utili-
zação dos animais tem sido otimizada para poupar vi-
das, na medida em que são aproveitados por mais de 
um aluno e, em alguns casos, por mais de um aluno em 
várias aulas, o que demonstra a aplicação do princípio 
dos 3 Rs (GREiF, 2003). 

Quanto a origem dos animais de biotério utilizados 
em aulas, a maioria (24,5%) foi proveniente da própria 
unidade e 4%, de outros biotérios. Dos professores 
que responderam a respeito do nível de conforto dos 
animais nas instalações do biotério e faculdade, todos 
assinalaram que havia climatização e exaustão, mas 
não havia nenhum tipo de enriquecimento ambiental. 
alimentavam-se adequadamente todos os animais e 
quase metade deles vivia em confinamento (47,4%). 
No que concerne à aplicação de métodos substitutivos 
no ensino, 63,3% acreditavam que o uso de animais 
em aula era altamente necessário, 31,2%, que era ne-
cessário, 10%, que era complementar e 10%, que era 
dispensável, mas gerava interesse nos alunos. Nenhum 
professor achava que o uso de animais era completa-
mente dispensável. É inquestionável a necessidade de 
usar animais para o ensino dos futuros Médicos Vete-
rinários. O ponto fundamental é a origem e o destino 
deles. O uso de animais da prática clínica ou oriundos 
de morte natural é uma opção em relação ao uso se-
guido ou não da eliminação do animal.

De acordo com tréz e Nakada (2008), um terço dos 
professores acredita na importância do uso de ani-
mais no ensino, abaixo do que o observado em nossos 
achados. a crença da necessidade do uso de animais 
foi maior entre os professores de técnica Cirúrgica e 
Clínica. De fato, eles são necessários e é importante 
precisar como são utilizados, de onde vêm e qual o seu 
destino. a utilização dos pacientes do hospital vete-
rinário supre a necessidade do aprendizado prático e 
ainda fornece vivência hospitalar. Já numa aula prática, 
em que o aluno sabe que o animal está ali para seu 
treinamento, o erro no aprendizado é aceitável e dá-se 

menos valor ao processo, uma vez que aquele ser vivo 
será descartado ao final. 

Os professores (53,3%) creditaram grau de eficiên-
cia do aprendizado altíssimo quando são utilizados 
animais vivos. também, 50% dos professores foram 
contrários aos métodos substitutivos e não possuíam 
informação precisa sobre eles. Em levantamento feito 
por Patronek e Rauch (2007) de 17 artigos comparan-
do a habilidade cirúrgica de alunos treinados com mé-
todos alternativos versus alunos treinados com animais 
vivos, observou-se que as habilidades do primeiro e 
segundo grupos não eram diferentes. Numa revisão 
de 11 artigos com alunos de Medicina Veterinária 
(KNiGHt, 2007), constatou-se que o uso de métodos 
substitutivos foi melhor ou similar em 91% dos estu-
dos. No estudo em pauta, constatou-se que 50% dos 
professores qualificaram o aprendizado com métodos 
substitutivos acima de 5 e 22,7% deram nota 8 para o 
aprendizado com sua utilização, o que demonstra que 
parte dos professores está disposta a mudanças e a re-
fletir sobre os métodos substitutivos e suas aplicações. 
alguns docentes declararam não saber informar, pois 
nunca utilizaram método substitutivo. 

Quando foi tratada a aceitação do uso dos animais 
pelos alunos, 50% dos professores acreditavam que 
os alunos se sentiam à vontade logo no início, 20% 
acreditavam que os alunos achavam indispensável a 
utilização de animais, 12,5%, que se sentiam descon-
fortáveis apenas no primeiro momento, mas depois 
aceitavam o uso, e nenhum professor acreditava que 
existiam alunos que não concordariam com o uso de 
animais no ensino. Na área biomédica, alunos apresen-
tam respostas emocionais negativas ao ver, pela pri-
meira vez, um animal anestesiado para uma prática de 
ensino que inclua vivisecção, o que interfere e prejudi-
ca o aprendizado (PatRONEK; RaUCH, 2007). 

Poucos professores (16,1%) acreditavam que a im-
plantação de métodos substitutivos pudesse manter 
o mesmo nível de aprendizado (tabela 4). Como pu-
deram assinalar mais de uma resposta, muitos assina-
laram que poderia piorar ou melhorar, a depender de 
como se implantassem os métodos e do interesse dos 
alunos. a metade dos professores possuía a expectati-
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va de implantar novos métodos, independentemente 
de sua vontade ou se acreditava ser melhor ou não. Os 
docentes que responderam que não haveria melhora 
do aprendizado justificaram que um profissional da 
área médica não poderia se graduar sem aprendizado 
prático. Percebe-se que alguns docentes confundem o 
uso de métodos substitutivos com ausência de uso de 
animais. Ressalte-se que são importantes a origem e o 
destino dos animais utilizados no ensino.

Tabela 4. Opinião dos docentes sobre a implantação de méto-
dos substitutivos ao uso de animais no ensino

OPInIãO n %

Acreditam que pode manter o mesmo 
nível de aprendizado 5 16,1

Acreditam que pode melhorar 8 25,8

Acreditam que pode piorar 15 50,0

Possuem expectativa de implantação 
de novos métodos 17 53,1

Parte dos docentes nunca utilizou animais uma vez 
que suas disciplinas não demandavam esse tipo de aulas 
práticas. Próximo de metade dos professores (48,5%) já 
utilizaram animais e deixaram de utilizá-los (tabela 5), o 
que pode ter sido causado pela proibição da utilização 
de cães abandonados pela legislação estadual.

Tabela 5. Distribuição e porcentagem da justificativa para não 
utilização de animais no ensino por parte dos professores

JUSTIfICATIVA n %

O uso dos animais era dispensável 0 0,0

Os alunos não se sentiam bem com a 
utilização dos animais 3 33,3

despendia tempo 1 11,1

Apresentava desvantagem econômica 0 0,0

Por motivos éticos 5 55,6

Outro 2 22,2

O número de professores que acreditavam que o 
ensino se manteve ou melhorou com o uso de mé-
todos substitutivos foi de 44,4% e dos que acredi-
tavam que piorou foi de 55,5%. Como mencionado 
anteriormente, em 17 pesquisas que comparam 
métodos de ensino tradicionais e substitutivos na  

Medicina Veterinária, não houve diferença no apren-
dizado em nenhum dos trabalhos, o que reafirma que 
a falta de familiaridade com novos métodos leva à 
relutância dos docentes entrevistados em pensar 
que novas metodologias trariam o mesmo benefí-
cio, quando comparadas às atualmente utilizadas  
(PatRONEK; RaUCH, 2007). Contrapondo esses resul-
tados, quatro professores (44,4%) questionados acre-
ditavam que o ensino com uso de animais poderia ser 
graduado com escore máximo, enquanto somente um 
professor (11,1%) respondeu que seria possível ter o 
máximo de aproveitamento com métodos substituti-
vos. Para Diniz e colaboradores (2006) o uso de mé-
todos substitutivos possibilita maior segurança para a 
execução dos procedimentos cirúrgicos, com a possi-
bilidade de repeti-los quantas vezes julgar necessário.

Segundo Van der Valk (2006), o professor deve de-
finir as metas de aprendizado para escolher o melhor 
modelo de ensino; usar métodos substitutivos sempre 
que possível; realizar o mínimo de técnicas invasivas 
em animais; discutir a ética relativa ao seu uso; e for-
necer razões que justifiquem o uso do animal. Singer 
(apud tRÉZ; NaKaDa, 2008) acredita que, se é assim 
que se educam os estudantes, eles tenderão a dar con-
tinuidade a isso quando (e/ou no caso de) se tornarem 
professores e, por sua vez, treinarão seus alunos a fa-
zer o mesmo. Na educação, dever-se-iam focar a ética e 

figura 3. Manequim para treinamento de sutura.
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o respeito pela vida, visto que muitos estudantes estão 
em processo de formação e fundamentação de seus 
princípios (SMitH; SMitH, 2004).

Quanto ao uso de cadáveres para o aprendizado de 
técnica cirúrgica, os alunos consideraram o aprendiza-
do bom (43,75%) e satisfatório (25%). Na época, os 
alunos que consideraram o aprendizado insatisfatório 
(31,25%) podem tê-lo feito em razão da relutância da 
utilização de cadáveres e do histórico de utilização de 
animais abandonados. Esse cenário mudou por deter-
minação da legislação estadual. 

a maioria dos alunos (60,4%) acreditava que apren-
der técnica cirúrgica no animal vivo era melhor, pois 
havia a simulação de um evento real. Consideravam 
que o animal sem vida não propiciaria o mesmo apren-
dizado (77,1%), mas opinaram que o fato não justifica-
va a vivisecção. Na Universidade de Louisiana, 89,7% 
optaram pelo uso de animais vivos no aprendizado, 
com castrações de animais para serem posteriormente 
doados, porém a maioria dos alunos se posicionaram 
contrários ao uso de animais de proprietários nas au-
las. isso é justificável ao considerar-se que nos Estados 
Unidos os cães que não são adotados nos centros de 
zoonoses serão eliminados (HEDLUND et al., 2002).

a utilização de animais de proprietários foi bem 
aceita pelos alunos (81%), o que abre espaço para a 
substituição dos cães de rua ou cobaias, que seriam 
eliminados ao final da aula (Figura 4).

Quase metade dos alunos (47,92%) era a favor do 
uso de animais em aulas, antes de adentrarem a fa-
culdade. três (13,04%) mudaram de opinião ao longo 
do curso, passando a achar que sua utilização talvez 
não fosse tão necessária ou não fosse feita da for-
ma correta. Dos sete alunos originalmente contra o 
uso (14,58%), cinco (71,42%) mudaram sua opinião 
durante a graduação. Possivelmente, a mudança de 
opinião, principalmente dos alunos originalmente 
contrários, se deve ao fato de que, ao longo da gra-
duação, muitos professores reforçavam a ideia de que 
o uso de animais era vital para a formação, o que  tor-
naria sua utilização necessária. 

a aceitação do uso de vídeos por parte dos alunos 
foi classificada como ótima por quatro (8,3%), boa 
por 24 (50%), regular por 14 (29,2%), ruim por cinco 
(10,4%) e péssima por um aluno (2,1%). Salienta-se 
que os alunos têm utilizado vídeos como complemen-
to às aulas práticas, apenas auxiliando na fixação do 
conteúdo e não como método único de ensino. Qua-
renta e quatro alunos preferiram que o professor ou 
residente realizasse a cirurgia para um grupo de alunos 
do que a visualização do procedimento por meio de 
vídeo. a demonstração, realizada em tempo real, está 
sujeita a imprevistos similares às situações que os alu-
nos enfrentarão na vida profissional. 

McBride (1989) observou que 51,1% dos alunos 
acreditavam que deveria haver alternativas para os 
que não desejassem utilizar animais em prática cirúr-
gica, como em nosso estudo, em que 53,2% acreditam 
que os alunos deveriam se distribuir de acordo com  
sua preferência. 

a porcentagem de alunos que preferiam aulas com 
animais de proprietário apenas para castração e ci-
rurgias simples e treinamento de cirurgias mais com-
plexas em cadáveres foi de 88,5%, contra 11,5% que 
preferiam aulas com animais que seriam eliminados 
ao final delas (Figura 5). Nenhum aluno preferiu aulas 
com cadáveres e métodos substitutivos. a metade dos 
estudantes que utilizaram nas aulas tanto animais vi-
vos quanto cadáveres para o aprendizado de técnicas 
cirúrgicas acreditou que o conteúdo foi bem assimila-
do em ambos os momentos, porém 25% acreditaram 

81 %

17 %

2 %

Ótimo

Bom

Razoável

figura 4. Opinião dos alunos em relação à realização de cirurgia 
em animais de proprietário
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40,40 %

11,50%

48,10 %

aula com animais vivos que serão sacrificados ao final

aula com animais de proprietário para castração e cadávares 
para procedimentos complexos

aula com animais de proprietários para castração e outros 
procedimentos e cadáveres para cirurgias complexas

figura 5. Preferência dos alunos pelo tipo de aula prática  
a ser ministrada
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que o ciclo de ortopedia que utilizou cadáveres não foi 
uma boa experiência e não proporcionou o aprendiza-
do adequado. 

COnCLUSõES
Muitos professores são resistentes para instituir 

métodos substitutivos e outros não se interessam por 
esses recursos, porque aparentemente não estão es-
clarecidos sobre o que são esses métodos e sua efi-
cácia no aprendizado. Os alunos acreditam que a não 
utilização de animais vivos pode prejudicar o ensino, 
mas a maioria é contra a eliminação de animais no fi-
nal das aulas. Os alunos desconhecem o conceito de  
métodos substitutivos.
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SíndrOME METAbóLICA EqUInA
EQUinE MEtABoliC syndroME

a síndrome metabólica equina pode ser considerada um conjunto de alterações que indicam uma maior 
propensão ao desenvolvimento da laminite; por isso, seu diagnóstico é muito importante para que os fatores 
de risco sejam reconhecidos e evitados nos indivíduos acometidos. Seus três principais componentes são 
adiposidade aumentada, hiperinsulinemia e resistência à insulina. O diagnóstico pode ser confirmado por 
meio de testes de triagem ou dinâmicos que demonstrem níveis plasmáticos elevados de insulina ou glicose. 
O distúrbio deve ser tratado por meio de estratégias de manejo relacionadas à dieta e exercícios, visando à 
redução da massa de gordura corporal e à melhora da sensibilidade à insulina. a intervenção farmacológica 
pode ser necessária.

Palavras-chave: metabolismo equino, obesidade, resistência à insulina.

The Equine Metabolic Syndrome can be considered a set of changes that indicate a greater propensity to develop 
laminitis, so its diagnosis is very important so that the risk factors are recognized and avoided in affected individ-
uals. Its three main components are increased adiposity, hyperinsulinemia and insulin resistance. The diagnosis 
can be confirmed through screening tests and dynamic tests showing elevated plasma levels of insulin or glucose. 
This disorder should be treated by management strategies related to diet and exercise, in order to reduce body fat 
mass and improve insulin sensitivity. Changes in lifestyle and diet are arguably the most effective form of control, 
but pharmacological intervention may be necessary.

Keywords: equine metabolisms, obesity, insulin resistance.

rESUMO

AbSTrACT

SuplEMEnTO CiEnTífiCO

InTrOdUçãO
Muitos termos já foram utilizados para essa afec-

ção, incluindo síndrome de cushing periférica e hi-
potireoidismo, atribuído pois alguns animais afeta-
dos possuíam baixas concentrações de tiroxina (t4) 
em repouso, porém, como apresentavam resultados 
normais nos testes de estimulação da tireoide e não 

possuíam alterações histopatológicas na glândula, foi 
possível considerar as baixas concentrações de t4 uma 
consequência, e não uma causa, do estado metabólico 
endócrino anormal (JOHNSON, 2002; FRaNK, 2009).

O nome Síndrome Metabólica Equina (SME) passou a 
ser utilizado a partir de 2002, quando Johnson propôs 
que a obesidade, a Resistência à insulina (Ri) e a lami-
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nite faziam parte de um síndrome que afetava cavalos 
e pôneis, à semelhança da síndrome metabólica em 
seres humanos, em que um agrupamento de fatores 
de risco pode ser avaliado para prever a possibilida-
de de desenvolvimento de diabetes mellitus e doença 
arterial coronariana (FRaNK et al., 2010). Então, a SME 
passou a ser considerada não uma doença, mas, sim, 
um conjunto de alterações que indicam uma maior 
propensão ao desenvolvimento de laminite (JOHN-
SON et al., 2010). 

Kronfeld e colaboradores (2006) têm utilizado o ter-
mo Síndrome Metabólica Pré-Laminítica (SMPL) para 
designar animais que necessitam de cuidados espe-
ciais para evitar que a laminite se desenvolva, sendo 
estes dez vezes mais predispostos à doença quando 
comparados com animais não afetados. assim, o diag-
nóstico de SME é muito importante para que os fato-
res de risco sejam reconhecidos e evitados nos indiví-
duos predispostos (JOHNSON et al., 2010).

Em muitos países, vem sendo relatado o aumento 
do número de casos, que se manifestam no final da 
maturidade e começo da senilidade, e, com o aumento 
da expectativa de vida, mais animais atingem o grupo 
de risco (JOHNSON, 2002; FRaNK et al., 2010). além 
disso, a obesidade está se tornando mais comum, uma 
vez que os animais são alimentados com concentrados 
ricos em energia, que excedem suas exigências nutri-
cionais, e não praticam exercício suficiente (JOHNSON 
et al., 2010; FRaNK, 2011). 

APrESEnTAçãO CLínICA
Geralmente, os proprietários de cavalos e pôneis que 

apresentam tendência ao excesso de peso percebem 
que seus animais conseguem manter a condição corporal 
com mais facilidade do que os outros, ou seja, são me-
nos exigentes nutricionalmente (FRaNK, 2009; FRaNK  
et al., 2010).

Uma forma subjetiva de avaliação visual útil para for-
necer uma estimativa do grau de nutrição do animal é o 
Escore de Condição Corporal (ECC), que pode variar de 
1 a 9, sendo 1 extremamente magro e 9 extremamente 
obeso (Figura 1). animais afetados pela SME apresen-
tam um escore de 7 a 9 (JOHNSON et al., 2010; FRaNK, 
2011). No entanto, nem todo indivíduo afetado é neces-

sariamente obeso. alguns podem ser magros por estarem 
sob manejo nutricional adequado, por serem acometidos 
simultaneamente por disfunção pituitária ou por possuí-
rem um quadro de laminite dolorosa prolongado (JOHN-
SON, 2002; FRaNK, 2009).

além da obesidade, esses animais podem apresentar 
adiposidade regional, com expansão de tecido adiposo 
subcutâneo em regiões específicas, principalmente no 
ligamento nucal, na região dorsal do pescoço (Figura 2) e 
na base da cauda (Figura 3), podendo ocorrer caudal-
mente às escápulas (Figura 4), na região do prepúcio ou 
das glândulas mamárias, e internamente ao abdômen (te-
cido adiposo visceral ou omental) (FRaNK, 2009; FRaNK 
et al., 2010).

O acúmulo de gordura na região do prepúcio pode 
ser acompanhado de edema secundário ao retorno 
linfático reduzido, exacerbado pelo confinamento em 
baia e diminuído pelo exercício. Essa característica in-
termitente de “inchaço” pode gerar a suspeita de pica-
das de insetos ou trauma (FRaNK, 2011).

O aumento da adiposidade na região do pescoço é 
referido como “pescoço cresty” (pescoço em crista). 
Um índice de avaliação subjetiva também foi cria-
do para essa característica, chamado Escore Pescoço 
Cresty (EPC), com pontuação de 0 a 5 (≥ 3 implica SME) 
(JOHNSON et al., 2010; FRaNK, 2011).

Éguas com SME podem ser caracterizadas pela difícil 
reprodução e, apesar de não apresentarem a Síndro-

figura 1. Animal afetado por SME e extremamente obeso, com ECC 9
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Fotos: Amanda Paulino Crescencio
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me dos Ovários Policísticos (SOP), como as mulheres 

acometidas, podem manifestar ciclicidade anormal, 

com perda do período anovulatório sazonal e prolon-

gamento do período interovulatório (JOHNSON, 2002; 

FRaNK et al., 2010).

a laminite também deve ser considerada uma carac-

terística relevante. Seu desenvolvimento devido à SME 

apresenta uma prevalência elevada e é considerado 

tão importante quanto os quadros ligados a processos 

gastrointestinais e endotoxêmicos, porém ela costu-

ma ser mais branda e insidiosa e o animal pode nem 

mesmo apresentar claudicação ou dor (JOHNSON et al., 

2010; FRaNK, 2011).

Esse processo crônico pode revelar, ao exame físico, 

sinais como abaulamento da sola, ampliação da zona 

de linha branca e linhas de crescimento divergentes, 

em que as distâncias das linhas até a banda coronária 

são menores na face dorsal do que na região dos ta-

lões. Os achados radiográficos podem incluir evidên-

cias de descolamento de terceira falange (rotação) e 

remodelação óssea (JOHNSON, 2002; FRaNK, 2011).

além da forma “silenciosa”, uma forma mais dolorosa 

de laminite com claudicação evidente pode se desen-

volver após o consumo de gramíneas em determinadas 

épocas do ano, como períodos de chuvas abundantes 

e luz solar intensa, quando crescem rapidamente e 

acumulam grandes quantidades de Carboidrato Não 

Estrutural (CNE), que podem agravar a obesidade e a Ri. 

Esses tipos de pastagem também aumentam o risco de 

sobrecarga intestinal de carboidratos, principalmente 

quando os animais são transferidos sem adaptação 

gradual, de forma que a quantidade de CNE que entra 

no trato gastrointestinal supera a capacidade digestiva 

e de absorção, aumentando a quantidade de substrato 

disponível para fermentação no intestino grosso, de-

sencadeando processos endotoxêmicos (JOHNSON et 

al., 2010; FRaNK, 2011).

InfLUênCIA dE fATOrES GEnéTICOS E AMbIEnTAIS
algumas raças são mais predispostas ao desenvolvi-

mento da SME, como é o caso de pôneis Welsh, Shetland 

e Dartmoor; e de cavalos Morgan, Saddelebred, Warm-

blood, Haflinger, Fjorde Norueguês, Mustang Espanhol, 

Paso Peruano, Paso Fino, Árabe, Quarto de Milha, cavalos 

de passeio do tennessee e Mini Horses. Já cavalos Puro 

Sangue inglês e Standardbred raramente são afetados. 

Um estudo mais aprofundado precisa ser realizado para 

determinar a prevalência em burros e cavalos de tração. 

figura 2. Aumento da adiposidade na região dorsal do pescoço

figura 3. Aumento da adiposidade na base da cauda 
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Linhagens genéticas específicas, dentro de qualquer 
raça, podem apresentar maior risco, uma vez que pa-
drões familiares também foram reconhecidos (FRaNK et 
al., 2010; JOHNSON et al., 2010).

Essa predisposição à obesidade está ligada a fato-
res genéticos evolutivos, nos quais condições de fome 
levaram à seleção natural de genes metabólicos com 
maior eficiência alimentar, referidos como “genes 
econômicos”, que são responsáveis por maximizar o 
armazenamento de energia excedente, aumentando 
as chances de sobrevivência do indivíduo em um am-
biente instável. Por exemplo, os Mustangs Espanhóis 
selvagens, que evoluíram para serem capazes de so-
breviver em condições adversas de clima e disponibi-
lidade de alimento, desenvolveram os sinais da SME 
ao serem capturados, domesticados e alimentados 
fartamente com grãos (GROOP, 2000; JOHNSON, 2002; 
FRaNK, 2011). Portanto, é possível que a maioria das 
raças brasileiras, como Mangalarga, Campolina, Criou-
lo, Campeiro, Pantaneiro e Curraleiro Nordestino, tenha 
a mesma predisposição à obesidade, já que foram to-
das formadas a partir do cruzamento com cavalos que 
possuíam sangue andaluz, os quais tiveram origem dos 
cavalos selvagens espanhóis (aBCCC, 2013; COELHO, 
2013; QUaDROS, 2013). 

a nutrição do feto durante a gravidez também pode 
afetar o estado metabólico do indivíduo, determinan-
do um “fenótipo econômico”. teorias explicam que a 
privação de nutrientes para o feto em determinada 
fase da gestação (organogênese) resulta no desen-
volvimento inadequado do pâncreas, com redução 
no número de células-β, e na capacidade de sintetizar 
insulina, cuja falta, posteriormente, torna-se desfavo-
rável, principalmente se o indivíduo for submetido a 
dietas altamente glicêmicas. No entanto, outros estu-
dos demonstram que potros podem apresentar uma 
tendência de menor sensibilidade à insulina por serem 
nascidos de éguas alimentadas com altas concentra-
ções de amido durante a gravidez. Portanto, para de-
terminar com certeza se a deficiência ou o excesso de 
nutrientes durante a prenhez pode contribuir para o 
desenvolvimento de SME, mais pesquisas devem ser 
feitas (GROOP, 2000; JOHNSON, 2002; FRaNK, 2011).

PrOCESSOS fISIOPATOLóGICOS
O tecido adiposo não é mais considerado um sim-

ples depósito de armazenamento passivo de gordura, 
mas um órgão endócrino ativamente envolvido na pro-
dução de importantes fatores hormonais que atuam na 
regulação do balanço energético, sendo sua disfunção 
considerada um fator importante da síndrome metabó-
lica (MiRaNDa et al., 2005; FRaNK et al., 2010).

Nos seres humanos, o tecido adiposo mesentérico 
(omental) desempenha um papel mais importante no 
desenvolvimento de Ri, pois seus ácidos graxos e adi-
pocinas são liberados diretamente na circulação portal, 
desempenhando um efeito mais acentuado no fígado 
(GROOP, 2000). Em cavalos, estudos têm sido realiza-
dos para determinar se o tecido adiposo do abdômen 
ou do pescoço difere do de outros locais (FRaNK et al., 
2010; FRaNK, 2011).

acredita-se que anormalidades no processamento e 
armazenamento de gordura sejam responsáveis pelo 
surgimento de Ri. Em indivíduos saudáveis, o tecido 
adiposo armazena a energia das calorias alimentares 
sob a forma de triglicerídeos, para liberá-la sob a for-
ma de ácidos graxos quando o organismo necessitar. 
Os triglicerídeos são armazenados preferencialmente 
em adipócitos periféricos, mas quando a capacidade 

figura 4. Aumento da adiposidade caudalmente à escápula
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de armazenamento é excedida (transbordamento) pas-
sam a ser armazenados em adipócitos viscerais, he-
patócitos e miócitos, prejudicando a função celular e 
causando Ri (MiRaNDa et al., 2005).

Segundo Frank (2009), a Ri pode ser definida como 
a incapacidade de a concentração normal de insulina 
induzir as respostas esperadas no tecido-alvo. a res-
posta mais importante consiste na estimulação para 
captação de glicose pelas células quando os nutrien-
tes são abundantes, como após a alimentação.Para que 
isso ocorra, a insulina se liga aos seus receptores es-
pecíficos e desencadeia uma cascata de eventos intra-
celulares que resultam no deslocamento da proteína 
transportadora de glicose (GLUt-4) para a superfície da 
membrana plasmática, facilitando a rápida entrada da 
molécula de glicose na célula. a resistência periférica à 
insulina em cavalos afetados ocorre por falha na trans-
locação de GLUt-4 (FRaNK, 2009; FRaNK, 2011).

Obesidade e Ri estão diretamente ligadas, pois as 
adipocinas e citocinas produzidas no tecido adiposo 
regulam negativamente a sinalização das vias de in-
sulina e o acúmulo intracelular de lipídeos em teci-
dos insulinossensíveis causa lipotoxicidade (FRaNK  
et al., 2010).

Outro reflexo negativo da obesidade é a lipidose 
hepática que se desenvolve em alguns equinos à se-
melhança da síndrome hepática não alcoólica em hu-
manos. Como indícios dessa afecção, os animais apre-
sentam alta atividade plasmática de Gama Glutamil 
transferase (GGt) e aspartato aminotransferase (aSt), 
além do acúmulo de lipídeos nos hepatócitos. Como 
consequência, os indivíduos afetados desenvolvem 
resistência hepática à insulina, manifestada pela di-
minuição da depuração de insulina pelo fígado. Esses 
cavalos também apresentam níveis mais elevados de 
lipoproteínas de baixa densidade (LDL) (FRaNK, 2009; 
FRaNK, 2011).

a maioria dos cavalos e pôneis com Ri crônica apre-
senta concentrações séricas de insulina elevadas, in-
dicando aumento da secreção pancreática para com-
pensar a redução da ação nos tecidos, que somada à 
diminuição da depuração de insulina pelo fígado re-
sulta em hiperinsulinemia. após o cavalo passar mui-

tos anos nesse estado de Ri compensada, a secreção 
de insulina pode diminuir por exaustão das células, 
processo que pode ser denominado Ri descompensa-
da ou insuficiência pancreática  (FRaNK, 2009).

Segundo asplin e colaboradores(2007), como a lami-
nite pode ser induzida em pôneis jovens e saudáveis 
sem histórico prévio da doença, apenas mantendo a 
hiperinsulinemia por meio de infusão, sendo os níveis 
de glicemia controlados na faixa normal de referência, 
é bem provável que a toxicidade da insulina seja um 
dos principais fatores desencadeantes da laminite en-
docrinopática. além disso, a laminite se desenvolveu 
independentemente do fato de os animais serem sen-
síveis ou resistentes à insulina, contradizendo a hipó-
tese de que Ri nos tecidos é necessária para que ocorra 
o desenvolvimento de laminite endocrinopática. 

No estudo de asplin e colaboradores (2007), o au-
mento do pulso digital e da temperatura da parede do 
casco ocorreu logo após a aplicação do primeiro bó-
lus de insulina; subsequentemente, o fluxo sanguíneo 
voltou ao normal até o desenvolvimento da laminite, 
quando aumentou novamente, confirmando a hipóte-
se de que a hiperinsulinemia, que pode ocorrer no pe-
ríodo pós-prandial, causa vasodilatação, com aumento 
de fluxo sanguíneo para os cascos. a partir dessa teo-
ria, acredita-se que o aumento da perfusão no casco 
seja responsável pela entrega de grande quantidade 
de glicose para as células endoteliais, causando endo-
teliopatia glicotóxica e disfunção microvascular.

Quando as células endoteliais vasculares são expos-
tas a níveis elevados de glicose por períodos prolonga-
dos, começam a ocorrer reações em seu interior, como 
a glicosilação de proteínas e a produção de espécies 
reativas de oxigênio, que superam a capacidade antio-
xidante da célula. Esse processo afeta a regulação do 
tônus vasomotor e promove um fenótipo pró-trombó-
tico, podendo contribuir para laminite (JOHNSON et al., 
2004; JOHNSON et al., 2010).

a partir do momento em que grande quantidade de 
glicose causa toxicidade, a diminuição de ON e o au-
mento de espécies reativas de oxigênio causam vaso-
constrição e coagulopatia, desviando o fluxo sanguí-
neo para anastomoses arteriovenosas, o que resulta 
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em hipoperfusão local do tecido lamelar, mesmo em 
situação de fluxo sanguíneo aumentado no casco. 
Dessa forma, asplin e colaboradores (2007) e Laat e 
colaboradores (2010) acreditam que a degradação da 
membrana basal na junção lamelar é desencadeada 
pela hiperinsulinemia, causando vasodilatação inicial-
mente, e não pela Ri.

dIAGnóSTICO
a suspeita clínica se baseia na avaliação do histó-

rico do paciente, de suas características físicas e do 
exame dos cascos, devendo ser investigada por meio 
de exames laboratoriais (FRaNK, 2009; JOHNSON  
et al., 2010). 

a forma mais simples de diagnosticar Ri é por meio 
de um teste de triagem que determina a concentração 
de insulina plasmática, uma vez que a hiperinsulinemia 
compensatória é um achado comum em equinos afeta-
dos. No entanto, as concentrações de insulina podem 
ser influenciadas por muitos fatores além da sensibili-
dade individual, como as concentrações de cortisol, os 
tipos e horários de alimentação, o status reprodutivo e 
a saúde do animal (JOHNSON et al., 2010).

Para coleta do sangue, feita entre 8:00 e 10:00 horas 
da manhã, após jejum de aproximadamente seis horas, 
o animal deve receber apenas um floco de feno (2-3 
Kg) às 22:00 horas, no dia anterior à coleta. Sob essas 
condições, a hiperinsulinemia pode ser definida por 
valores de concentração de insulina acima de 20 µU/
mL, sendo que os valores acima de 100 µU/mL deter-
minam hiperinsulinemia grave (FRaNK, 2009; FRaNK et 
al., 2010). Segundo Geor (2008), também é recomen-
dado que os animais sejam colocados em baias, inter-
rompendo o acesso ao pasto e o fornecimento de qual-
quer tipo de grão, concentrado comercia ou alimento 
“doce” 12 horas antes da realização do exame.

O cortisol e adrenalina que são liberados como re-
sultado de dor ou estresse diminuem a sensibilidade 
dos tecidos à insulina, aumentando as concentrações 
de glicose e insulina em repouso. Dessa forma, cavalos 
e pôneis com laminite devem ter o exame adiado até 
que a dor e o estresse diminuam (FRaNK et al., 2010).

Em alguns casos, o teste de triagem pode produzir 
resultados falsos negativos. O teste dinâmico é reco-

mendado como forma de esclarecimento para pacien-
tes que possuam características físicas de SME, mas 
apresentem as concentrações de glicose e insulina 
normais (JOHNSON et al., 2010). além disso, também 
é recomendado para acompanhar o grau de progresso 
dos pacientes com Ri, por ser um método que pode 
ser realizado em campo e com mais facilidade do que 
os testes padrões ouro. Requer as mesmas condições 
de jejum e ausência de dor ou estresse que são pre-
conizadas para o teste de triagem (FRaNK et al., 2010; 
FRaNK, 2011).

Para realização do teste Combinado de Glicose e in-
sulina (CGit), um dos tipos de teste dinâmico, é neces-
sário que uma pré-amostra de sangue seja recolhida 
para medição de insulina e glicose basais pré-infusão, 
sendo feita em seguida a administração de 150 mg/Kg 
de peso corporal de solução de dextrose a 50%, ime-
diatamente seguida por 0,1 U/Kg de peso corporal de 
insulina regular. as amostras de sangue são recolhidas 
em um, cinco, 15, 25, 35, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 
e 150 minutos após a infusão (FRaNK et al., 2010).

Em cada um desses tempos, um pequeno volume de 
sangue deve ser recolhido a partir do cateter, após o 
descarte de 3 mL de sangue residual, para que uma 
gota seja colocada sobre a fita de teste medindo a 
concentração de glicose por meio de um glicosímetro 
de mão. aos 45 minutos, uma amostra maior de san-
gue deve ser coletada para ser encaminhada com a  
pré-amostra de nível basal a um laboratório, para que 
sejam medidas as concentrações de insulina plasmáti-
ca (FRaNK, 2009).

a hiperinsulinemia de repouso pode ser determina-
da quando a concentração de insulina da amostra ba-
sal for superior a 20 µU/mL e a resposta da insulina ao 
desafio de glicose é julgada excessiva quando a con-
centração for superior a 100 µU/mL. Já a diminuição da 
sensibilidade à insulina pode ser determinada quando 
a concentração plasmática de glicose não retornar até 
o limite basal, ou abaixo dele, até 45 minutos (FRaNK, 
2009). Por isso, o teste pode ser feito em apenas 60 
minutos, se necessário, mas é aconselhável que todas 
as amostras sejam coletadas para avaliação  completa 
e comparações futuras (FRaNK et al., 2010).
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ESTrATéGIAS dE MAnEJO
O manejo dietético consiste na redução da quantida-

de de energia da dieta para induzir perda de peso, além 
de diminuir os níveis de CNE para reduzir as respostas 
glicêmicas e insulinêmicas. Para isso, primeiramente, 
todos os grãos (ex.: aveia, cevada, milho, trigo) devem 
ser tirados da dieta, principalmente se o animal estiver 
confinado em baia e gastar pouca energia durante o dia 
(JOHNSON, 2002; GEOR, 2010).

É recomendado que animais com SME sejam alimen-
tados com feno com teor de CNE inferior a 10%, que 
deve ser fornecido em uma quantidade equivalente a 
1,5% do peso corporal ideal. Se o animal não começar 
a perder peso dentro de um mês, a quantidade deve ser 
reduzida para 1% do peso corporal, no máximo, pois 
a restrição calórica grave ativa mecanismos fisiológi-
cos que pioram a Ri, gera hiperlipidemia, predispondo 
ao desenvolvimento de lipidose hepática, e resulta em 
comportamentos esteriotipados (FRaNK et al., 2010; 
FRaNK, 2011). 

O feno deve ser analisado e pesado em balanças para 
garantir que os valores corretos estejam sendo forne-
cidos e não deve ser feito de leguminosas, como alfafa 
ou trevo, pois possuem maiores quantidades de CNE 
(FRaNK et al., 2010; GEOR, 2010).

Como uma dieta composta apenas por feno não for-
nece quantidades suficientes de proteínas, minerais e 
vitaminas para suprir as exigências nutricionais de um 
equino, pequenas quantidades diárias (0,5 a 1 Kg) de 
um suplemento comercial balanceado devem ser forne-
cidas (FRaNK, 2009; FRaNK et al., 2010).

Já os cavalos magros com SME são mais difíceis de 
manejar, pois a quantidade de calorias fornecida deve 
proporcionar a manutenção ou ganho de peso, sem pio-
rar a Ri. alimentos “doces” nunca devem ser fornecidos 
a esses animais, pois amido e melaço fornecem sacaro-
se, glicose e frutose, que estimulam a resposta insulinê-
mica. Uma alternativa seria o fornecimento de alimen-
tos comerciais baseados em fibras que sejam digeridas 
primariamente no intestino grosso, como a polpa de 
beterraba e a casca de soja (FRaNK, 2009; GEOR, 2010).

a densidade calórica também pode ser aumentada 
por meio da adição de óleo vegetal (de milho, de soja, 

ou de farelo de arroz), em uma quantidade que pode 
variar de metade a um copo, fornecida uma ou duas 
vezes por dia. Uma adaptação deve ser feita, fornecen-
do inicialmente um quarto de copo uma vez por dia e 
aumentando gradualmente ao longo de um período de 
sete a dez dias (FRaNK, 2009; GEOR, 2010).

as recomendações da dieta devem ser adaptadas 
para cada cavalo, levando em consideração o requeri-
mento de energia e a gravidade da Ri. Preferencialmen-
te, a ração diária deve ser dividida em várias pequenas 
refeições, para minimizar os longos períodos de fome 
e tédio. Vários alimentos podem ser testados, devendo 
a monitoração das concentrações de insulina e glicose  
ser feita de sete a 14 dias após cada mudança (FRaNK, 
2009; FRaNK et al., 2010; JOHNSON et al., 2010).

além disso, é fundamental salientar a importância 
da retirada dos animais do pasto, substituindo a fonte 
de volumosos pelo fornecimento de feno com baixo 
teor de CNE, pois cavalos e pôneis com SME podem 
desenvolver laminite ativa após a ingestão de capim 
com conteúdo de CNE elevado. Se a substituição total 
do pastejo por feno não for viável, ela deve ser feita de 
forma restrita, com o uso de focinheira de pastejo (ve-
rificar se o animal consegue beber água), ou em pique-
tes pequenos (durante uma hora, duas ou três vezes 
por dia) (FRaNK, 2009; FRaNK et al., 2010; JOHNSON 
et al., 2010).

também o exercício físico regular se mostrou eficaz 
na melhora da sensibilidade à insulina em pessoas 
obesas, pois pode promover o aumento da captação de 
glicose e utilização pelas células musculares por me-
canismos que não dependem de insulina (JOHNSON 
et al., 2004). Da mesma forma, em equinos o aumento 
da atividade física promove gasto de energia, perda de 
massa e melhora na sensibilidade à insulina. Portanto, 
cavalos e pôneis livres de laminite devem ser exerci-
tados com a maior frequência possível (FRaNK, 2011). 

Mais estudos são necessários para que se desenvol-
va um programa de condicionamento físico específico 
para animais com SME, mas, de forma geral, os passeios 
ou trabalhos em rédeas longas podem ter duração ini-
cial de 20 a 30 minutos, na frequência de duas a três 
sessões semanais (FRaNK et al., 2010; GEOR, 2010). 
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Com a evolução do paciente, um aumento progressivo 
deverá ser realizado, com exercícios de trote sob sela 
e posteriormente galope, na frequência de quatro a 
sete sessões semanais e duração de 30 a 60 minutos 
(FRaNK, 2009; FRaNK, 2011). Contudo, em cavalos e 
pôneis afetados por laminite dolorosa esses exercí-
cios podem ser prejudiciais e só devem ser realizados 
depois que o quadro estiver controlado. a utilização 
de medicamentos e aparelhos fisioterapêuticos pode 
proporcionar certo conforto para que o animal comece 
a se exercitar (JOHNSON, 2002; WaLSH, 2010).

É importante esclarecer que a realização de exer-
cícios físicos sem dieta adequada pode não ser su-
ficiente para reduzir a Ri em equinos obesos (GEOR, 
2010). Por meio da associação das estratégias de ma-
nejo, visando à redução da massa de gordura corpo-
ral e à melhora da sensibilidade à insulina, é possível 
obter excelentes resultados (JOHNSON et al., 2010;  
FRaNK, 2011).

TrATAMEnTO fArMACOLóGICO
a intervenção farmacológica pode ser necessária em 

curto prazo (três a seis meses) para acelerar a perda 
de massa, diminuir a Ri e reduzir a probabilidade de 
ocorrência de novos episódios de laminite até que as 
mudanças de manejo façam efeito ou em casos em 
que a Ri persista, mesmo após implantação de todas as 
medidas (refratariedade) (FRaNK, 2009; FRaNK, 2011). 
Dessa forma, o paciente não deve ser submetido ao 
tratamento farmacológico em longo prazo e o proprie-
tário deve ser orientado corretamente a respeito das 
estratégias de manejo para que não se torne depen-
dente das medicações como única alternativa (JOHN-
SON et al., 2010).

as drogas mais utilizadas são medicamentos trazidos 
da medicina humana, cujos efeitos em equinos ainda 
estão sendo avaliados. Entre elas, estão a levotiroxi-
na sódica, que acelera a perda de massa e aumenta a 
sensibilidade à insulina devido ao aumento das con-
centrações de tiroxina circulante e do estímulo da taxa 
metabólica basal (FRaNK, 2011); e a metformina, um 
agente anti-hiperglicemiante que promove o aumento 
da sensibilidade à insulina e controla a hiperglicemia, 
por meio do aumento de GLUt-4 nas membransas ce-

lulares e melhora na captação de glicose (DURHaM, 
2010; ROVaRiS et al., 2010).

rELAçãO EnTrE SME E PPId
a disfunção da pars intermedia da pituitária (PPiD), 

também conhecida como síndrome de Cushing, é um 
distúrbio endócrino que pode determinar adiposidade 
regional e laminite como sintomas clínicos, igualmente 
à SME. algumas vezes, esse distúrbio surge em cavalos 
mais jovens, sem o aparecimento das alterações físicas 
clássicas, podendo ser muito semelhante à SME. Por 
isso, elas devem ser diferenciadas (FRaNK et al., 2010; 
JOHNSON et al., 2010).

a SME geralmente se manifesta em equinos mais jo-
vens, enquanto a PPiD ocorre em animais mais velhos 
(geralmente mais de 18 anos), embora elas possam 
ocorrer simultaneamente. além disso, a PPiD possui al-
gumas caracterísiticas clínicas que não se manifestam 
na SME, como atraso ou falha na queda de pelagem de 
inverno (hirsutismo), sudorese excessiva (hiperidrose), 
atrofia dos músculos esqueléticos (sarcopenia), poliúria 
e polidipsia (JOHNSON, 2002; JOHNSON et al., 2004).

Equinos com PPiD apresentam hiperplasia da pars 
intermedia com adenomas que inicialmente foram 
considerados neoplasias benignas. No entanto, atual-
mente, essa disfunção é classificada como uma doen-
ça neurodegenerativa dopaminérgica, assim como a 
doença de Parkinson em seres humanos, resultante 
de morte celular e dano neuronal (MCFaRLaNE, 2011). 
talvez a PPiD possa ser uma consequência da SME, 
em que a Ri crônica e o estresse oxidativo causam a 
perda da inervação dopaminérgica responsável pelo 
controle da secreção da glândula pituitária (JOHNSON 
et al., 2004).

Portanto, quando houver suspeita de PPiD, deve ser 
realizada a medição da concentração plasmática de 
hormônio adrenocorticotrófico (aCtH), sendo o diag-
nóstico positivo no caso de valores aumentados sem 
outras causas aparentes, como dor e estresse (FRaNK 
et al., 2010). Um valor de corte para concentração 
plasmática de aCtH foi sugerido por Schott (2002) 
como superior a 55 pg/mL para cavalos positivos para 
PPiD, porém Walsh (2010) considera os animais posi-
tivos a partir de valores superiores a 35 pg/mL para 
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animais sem dor laminítica e 70 pg/mL para animais 
com dor laminítica.

Mais pesquisas são nessessárias para entender a 
relação entre SME e PPiD, mas acredita-se que ca-
valos com SME estejam predispostos a desenvolver 
PPiD mais cedo e que seu desenvolvimento exacerbe 
Ri e aumente o risco de laminite (FRaNK et al., 2010; 
FRaNK, 2011).

COnCLUSãO
todos os proprietários e profissionais da área (Mé-

dicos Veterinários, nutricionistas, fisioterapeutas, 
ferreiros, tratadores, treinadores) devem desempe-
nhar um esforço conjunto para prevenir o desenvol-
vimento da SME e da laminite em animais predispos-
tos e para oferecer conforto e qualidade de vida aos  
animais acometidos. 
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CArACTEríSTICAS dA GESTAçãO EM 
éGUAS CObErTAS POr JUMEnTOS
FEAtUrEs oF prEGnAnCy in MArEs  
CoVErEd By donKEys

Nas éguas, a duração da gestação é variável e influenciada por vários fatores, que, além de determiná-la 
podem ser responsáveis por alterações no desenvolvimento placentário, como na formação de um cinto co-
riônico mais estreito e cálices endometriais menores, que resultam em perfis hormonais diferentes, principal-
mente com menores concentrações de gonadotrofina coriônica equina (eCG) nas éguas gestantes de muares. 
Não existe consenso entre os autores quanto à diferença entre a duração da gestação de éguas cobertas por 
garanhões e por jumentos.

Palavras-chave: muares, período gestacional, equinos, asininos.

Gestation length in mares is highly variable and influenced by several factors, in addition to determining its du-
ration it may be responsible for changes in placental development, such as the formation of a narrow chorionic 
girdle and smaller endometrial cups, resulting in different hormonal profiles mainly with lower concentrations of 
equine chorionic gonadotropin (eCG) in pregnant mares of mules. There is no consensus among authors as to the 
difference between the length of gestation of mares covered by stallions and donkeys.

Keywords: mules, gestational period, horses, donkeys.

rESUMO

AbSTrACT

InTrOdUçãO 

Mulas são animais híbridos resultantes do cruza-

mento de uma égua (Equus caballus, 2n: 64) com um 

jumento (Figura 1) (E. asinus, 2n: 62) e geralmente 

são animais estéreis (CaMiLLO et al., 2003). Seu ca-

riótipo (2n: 63) foi composto por um conjunto ha-

ploide de jumento (n:31) e outro de cavalo [n:32] 

(GUiLLaUME et al., 2006).

a duração da gestação na égua é variável, assim como 

os sinais físicos de parto iminente, tornando a previsão 

de parto (Figura 2) particularmente difícil (WiNtER et 

al., 2007), dificultando a avaliação da viabilidade fetal 

após o parto (KOtERBa et al., 1990).

O objetivo deste artigo é reunir características gesta-

cionais de éguas cobertas por jumentos, como o desenvol-

vimento placentário, a fisiologia e a duração da gestação.
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rEVISãO dE LITErATUrA

dESEnVOLVIMEnTO PLACEnTÁrIO 
Na égua, a formação dos cálices endometriais é 

feita pela migração das células hiperplásicas do cin-
to coriônico no endométrio, para formar as células 
trofoblásticas secretoras de gonadotrofina coriôni-
ca equina (eCG) (aLLEN et al., 1973). O cinto coriôni-
co se desenvolve entre 25 e 34 dias após a ovulação 
em torno da circunferência do concepto, na região do 
saco vitelino regredido e nas membranas alantoides  
(aLLEN; MOOR, 1972).

Os fatores uterinos podem exercer uma influência 
dominante sobre o desenvolvimento do cinto coriô-
nico e é o ambiente uterino que exerce a primeira 
influência sobre todo o processo de formação dos cá-
lices endometriais. É razoável supor que o estímulo 
para a formação inicial do cinto coriônico e o controle 
do dia a dia do seu crescimento, maturação e proprie-
dades invasivas poderiam ser mediados pelos fatores 
de crescimento mitogênicos produzidos localmente 
(aLLEN et al., 1993; aLLEN; SHORt, 1997).

Em equídeos, a extensão do crescimento  fetal de-
pende da área bruta do corioalantoide, densidade, 
complexidade e profundidade dos microcotilédones, 

controlados por interação do tamanho da mãe, bem 

como dos genótipos da mãe e do feto (aLLEN et al., 2002).

Parece que o genoma paterno tem uma marcante 

influência no crescimento do cinto coriônico proge-

nitor e, por isso, na quantidade de tecido dos cálices 

endometriais que se desenvolvem depois da invasão 

no ambiente uterino, resultando em um cinto coriô-

nico mais amplo e com maior atividade no concepto 

quando o cavalo é o pai, do que quando o jumento 

ou a zebra o é. Um cinto coriônico muito mais estreito 

e fino se desenvolve em conceptos de jumentos e 

mulas, em que o jumento é o pai, que, por sua vez, re-

sultam em menores cálices endometriais após a inva-

são, significando uma menor produção e secreção de 

eCG, de modo que os níveis de eCG no soro materno 

são consideravelmente mais baixos. Especificamen-

te, uma expressão diferencial de genes maternos e 

paternos pode controlar o tamanho e a atividade se-

cretora dos cálices endometriais fetais que secretam 

o eCG (aLLEN et al., 1987; aLLEN; SHORt,1997). 

Para Enders e colaboradores (1996), no útero con-

tendo  conceptos de híbridos, os cálices foram ligei-

ramente mais estreitos e a invasão não ocorreu com  

a mesma profundidade que nos cálices do útero con-

tendo o feto de cavalo, porém os dois apresentaram 

formação abundante de cálices endometriais. O cinto 

figura 1. Jumento realizando cobertura em égua

figura 2. Recém-nascido de égua coberta por jumento

Fotos: Paula Hernandez Capucho Ramos
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coriônico do muar foi sensivelmente menor do que o 
cinto do cavalo no mesmo estágio de gestação, mas 
foi histologicamente semelhante, com uma superfície 
apical achatada coberta por uma aparente camada 
contínua de células trofoblásticas hiperplásicas.

É importante que ocorram alterações na reativida-
de imunológica materna em espécies com estruturas 
placentárias muito diferentes. Em éguas transpor-
tando conceptos híbridos de muares, as respostas 
antipaternais são de baixo título.  Uma segunda di-
ferença entre a gestação de conceptos de equinos 
e de muares é vista na infiltração de leucócitos em 
torno do trofoblasto invasivo dos cálices endome-
triais. Nas éguas gestantes de híbridos, a resposta dos 
leucócitos aos cálices endometriais parece progredir 
de maneira uniforme, sem redução do número de leu-
cócitos, em torno dos 60 dias. Na verdade, os cálices 
endometriais nas éguas gestantes de híbridos são 
geralmente destruídos nessa fase da gravidez (BaKER  
et al., 1999).

O grande aumento na resposta leucocitária, nos cá-
lices endometriais, observado em gestações de híbri-
dos indica que antígenos da espécie relacionada estão 
também presentes pelo menos na porção invasiva do 
trofoblasto (aLLEN et al., 1987).

Em éguas e jumentas transportando, respectivamen-
te, conceptos híbridos de mula e bardoto, o acúmulo 
de linfócitos ao redor dos cálices do endométrio é 
muito maior em comparação com o observado duran-
te a gestação entre animais da mesma espécie (aLLEN, 
1975). Essas diferenças podem refletir uma sutil bar-
reira imunológica ao acasalamento interespécies, que 
em si não impede gestações interespécies, mas pode 
comprometer a capacidade das fêmeas em carregar, a 
termo, híbridos feitos entre espécies diferentes, porém 
estreitamente relacionadas (BaKER et al., 1999).

Éguas prenhes de mulas também exibem uma redu-
zida vida útil dos já pequenos cálices endometriais, 
devido ao grande aumento da resposta das células 
mediadas maternais nas células extras específicas dos 
cálices fetais (aLLEN; StEWaRt, 1992).

O útero da égua parece ser inibitório para qualquer 
concepto que contenha um componente de jumen-

to, enquanto o útero da jumenta é estimulatório para 
qualquer concepto com componente equino. isso su-
gere que o útero da jumenta é mais permissivo do que 
o útero da égua em termos de aceitar gestações inter e 
extraespécies (aLLEN et al., 1993).

fISIOLOGIA dA GESTAçãO 
as gestações de fetos equinos acumulam mais  

Corpos Lúteos Suplementares (CLSs) do que gestações 
de fetos de mulas. O eCG estimula tanto o desenvolvi-
mento do novo CLS quanto a função do Corpo Lúteo 
(CL) existente. No entanto, devido às baixas concentra-
ções de eCG observadas nas éguas prenhes de mula 
(híbridos), o impacto do hormônio foi reduzido tanto 
na formação quanto na função do CL existente (BOEta; 
ZaRCO, 2012).

Essa falta de suporte de eCG resulta na formação de 
poucos CLSs (aLLEN et al., 1987)  e baixas concentra-
ções de progesterona, quando comparadas com éguas 
fecundadas por garanhões  (BOEta; ZaRCO, 2005).

a dosagem de eCG sérico de éguas  e jumentas pre-
nhes carregando conceptos normais entre espécies e 
gestações de híbridos sugere que a produção desse 
hormônio pode ser influenciada pela impressão dos 
genes dos pais (aLLEN et al., 1993).

O genótipo fetal exerce um marcante efeito na pro-
dução de eCG. as concentrações foram maiores em 
éguas carregando conceptos de cavalos e em jumentas 
carregando conceptos de bardoto, mas muito menores 
em éguas carregando conceptos de mula e jumentas 
carregando conceptos de jumento (aLLEN, 1969).

O número médio de CLS formado em éguas fecun-
dadas por jumentos foi menor do que o número for-
mado em éguas fecundadas por garanhões, sugerindo 
que altos níveis de eCG têm um papel luteogênico, 
induzindo a formação do CLS, como resultado da ovu-
lação e/ou luteinização de folículos dominantes.  Em 
éguas com gestações de mulas, a formação ou não de 
um segundo ou terceiro CLS pode estar mais relacio-
nada à diferença na sensibilidade às baixas concentra-
ções de eCG do que nas baixas concentrações em si  
(BOEta; ZaRCO, 2012).

Stewart e allen (1981) propuseram que o eCG tem 
alguma função luteotrópica na gestação equina, co-
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meçando, necessariamente, por causar a ovulação e/
ou  luteinização dos folículos acessórios estimulados 
pelo hormônio folículo-estimulante (FSH) hipofisário e, 
em conjunto com outros fatores fetais, por  prolongar o 
tempo de vida e atividade secretora do CL secundário.

Entretanto, Boeta e Zarco (2012) encontraram ausên-
cia de diferenças nas concentrações de progesterona 
e eCG entre as éguas prenhes de mula que desenvol-
veram diferentes números de CLS. Esse fato suporta a 
hipótese de que a atividade luteal, nesse tipo de gesta-
ção, pode ser sustentada principalmente pelo hormônio 
luteinizante (LH) hipofisário que, por meio dos mecanis-
mos de feedback do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal 
(GiNtHER et al., 2006), resulta em concentrações de pro-
gesterona similares, independentemente do número de 
CLs presentes nos ovários. Em éguas fecundadas por ju-
mentos, o LH hipofisário pode ser o hormônio luteotró-
pico predominante na gestação (BOEta; ZaRCO, 2012).

as baixas concentrações de progesterona que foram 
relatadas durante as gestações de mulas, com secreção 
de eCG baixa ou ausente, podem ser devido à diminuição 
na formação de estruturas luteais complementares e/ou 
ao estímulo reduzido do CL principal e suplementar. a 
grande diminuição dos receptores de LH e eCG que ocor-
re no CL primário depois que o eCG começa a circular 
(SaiNt-DiZiER et al., 2003)  pode ser um fator importante 
na redução da atividade luteal em éguas que têm baixas 
concentrações de eCG (BOEta; ZaRCO, 2012).

Em éguas gestando mulas, em que a secreção de eCG 
cessa precocemente, a produção ovariana de proges-
terona também começa a diminuir antes, comparando 
a éguas carregando conceptos de cavalos (StEWaRt;  
aLLEN, 1981).

a concentração de sulfato de estrona foi maior nas 
gestações de mulas do que nas gestações de equinos 
(BOEta; ZaRCO, 2010).

a incidência de aborto em éguas fecundadas com 
sêmen de jumento foi maior do que em éguas fecun-
dadas com sêmen de cavalo, estando, provavelmente, 
associada a vários tipos de deficiência luteal devido 
a um defeito na formação e/ou vascularização do CL 
ou a uma insensibilidade relativa ao LH e eCG (BOEta 
e ZaRCO, 2010). No entanto, muitos abortamentos de 

fetos de mula foram associados com menores concen-
trações de progesterona e concentrações muito baixas 
de eCG e sua causa foi insuficiência luteal secundária 
à deficiência de eCG (BOEta; ZaRCO, 2010).

as éguas prenhes de mula podem se tornar mais 
suscetíveis à regressão luteal por PGF2alfa, induzida por 
traumas ou endotoxemias, devido às baixas concentra-
ções de eCG e, consequentemente, pouca proteção do 
CL (BOEta, ZaRCO, 2005). a velocidade da diminuição 
de progesterona, imediatamente antes do abortamen-
to das éguas prenhes de mula, sugere regressão luteal 
devido à secreção ativa de PGF2alfa (DaELS et al., 1991).

Segundo Boeta e Zarco (2010), em éguas fecundadas 
por jumentos, a incidência de mortalidade embrionária 
(antes dos 40 dias de gestação) foi de 7,4% e a incidência 
de abortamento (após 40 dias de gestação) foi de 30%.

 Burnham (2002) constatou que a égua não conse-
gue ter o mesmo grau de tônus muscular uterino quan-
do está prenhe de um jumento.

apesar de todas essas dificuldades, Boeta e Zarco 
(2010) afirmam que muitas éguas prenhes de mulas 
carregam a gestação a termo mesmo com baixas con-
centrações de eCG.

dUrAçãO dA GESTAçãO
Gestação ou prenhez é o período de desenvolvi-

mento intrauterino e relaciona-se, primariamente, com 
a nutrição do feto em desenvolvimento e com as adap-
tações maternas dirigidas a essa finalidade. Sua dura-
ção é calculada como o intervalo entre o serviço fértil 
e o parto e pode ser influenciada por fatores mater-
nos, fetais, genéticos e ambientais. O desenvolvimento 
do feto, desde a concepção até o parto, está sujeito a 
influências patológicas ou não (DaViES MOREL et al., 
2002; HaFEZ, 2004).

Entre os fatores maternos que afetam a duração da 
gestação da égua, encontram-se a idade, raça, número 
de nascimentos, intervalos entre parição e concepção 
e entre cruzamento e ovulação, estado nutricional, 
saúde e capacidade do útero para suportar o cresci-
mento do feto. 

a duração da gestação de éguas primíparas é dez 
dias maior do que de éguas pluríparas. as primíparas, 
geralmente, são éguas jovens e não estão anatômica 
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figura 3. Jumento reprodutor

e/ou fisiologicamente preparadas e, nas éguas mais 
velhas, podem ocorrer alterações degenerativas no 
endométrio, com consequente eficiência placentária e 
nutricional menores. a duração da gestação é mais cur-
ta (aproximadamente quatro dias) em éguas bem ali-
mentadas em comparação àquelas que recebem ração 
de manutenção (POOL-aNDERSON et al., 1994; WiL-
SHER; aLLEN, 2003; HaFEZ, 2004; SatUÉ et al., 2011 ).

Entre os fatores fetais que podem influenciar a dura-
ção da gestação do equino, citam-se a interação entre 
os tamanhos fetais e a placenta, o sexo do feto, pois 
potros machos levam um ou dois dias a mais do que 
as fêmeas para nascer, e as funções endócrinas do feto 
(WiLSHER; aLLEN, 2003; HaFEZ, 2004).

a duração da gestação de uma égua coberta por ga-
ranhão é de 320 a 360 dias e, quando coberta por 
jumento (Figura 3) e, portanto, portadora de híbridos, 
é de 360 a 380 dias. Já  jumentas cobertas por gara-
nhão apresentam gestação menor, similar à da égua 
(350 dias) e jumentas acasaladas com jumentos têm 
duração média de 365 dias.  Essa influência pode ser 
mediada por um mecanismo hormonal ou simples-
mente refletir a influência do tamanho do feto (GiN-
tHER, 1992; HaFEZ, 2004).

O período de cruzamento dentro da época de repro-
dução, clima, ano da criação, fotoperíodo e tratamentos 
com luz artificial podem afetar a duração da gestação.  
Potros concebidos no final do verão e outono apresen-
tam períodos mais curtos de gestação do que aqueles 
concebidos no início da estação de monta, no início 
da primavera. O comprimento do dia e as temperatu-
ras ambientais são parcialmente determinantes para o 
tempo de parição e a quantidade de horas de luz solar 
influencia o sistema endócrino da égua, influenciando 
a duração das gestações. as raças equinas que desen-
volvem sua atividade reprodutiva em regiões de lati-
tudes semelhantes têm durações das gestações seme-
lhantes e são afetadas por fatores semelhantes (KURtZ 
FiLHO et al., 1997; DaViES MOREL et al., 2002; HaFEZ, 
2004; WiNtER et al., 2007).

O período da gestação das jumentas domésticas va-
ria de 365 a 374 dias (tORRES; JaRDiM, 1992; MCDON-
NEL, 1998; BURNHaM, 2002; VERONESi et al., 2011). 

Nos cavalos domésticos, varia de 335 a 346 dias, 

porém quando a égua é coberta por asinino é admi-

tido como sendo dez dias maior do que o resultante 

do acasalamento com o cavalo (JORDãO et al., 1954;  

BURNHaM, 2002).

Éguas prenhes de mula apresentaram duração de 

gestação entre 315 e 369 dias, com média de 343,1 

dias (GiGER et al., 1997). De acordo com arora e cola-

boradores (1983), a variação é de 317 a 376, com mé-

dia de 342, 68 ± 1,14 dias. Já Holm (1967) e Rossda-

le  (1980) descrevem média de 355 dias. Na tabela 1, 

estão apresentados os dados de duração da gestação 

em éguas cobertas por jumentos (Figura 4), segundo 

alguns autores.

Tabela 1. Duração da gestação em éguas cobertas por jumentos

AUTOr MédIA (dIAS) VArIAçãO (dIAS)

Bilek (1936) 340,4 a 355,6

Braccini (1937) 350 331 a 369

Means (1941) 367 346 a 393

Jordão et al. (1954) 349,7 ± 1,50 324 a 379
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Jordão e colaboradores (1954) observaram que os 
produtos do sexo masculino foram gerados em 349,6 
± 2,29 dias e os do sexo feminino, em 349,8 ± 1,99. 
Já arora e colaboradores (1983) relataram que éguas 
prenhes de potrancas tiveram gestação com duração 
média de 344,05 ± 1,62 dias e as prenhes de potros, 
341,17 ± 1,59, mostrando que os machos tiveram 2,88 
dias a menos. Braccini (1937) relatou duração média 
da gestação nas fêmeas até seis anos de idade de 
347,5 dias, nas de sete a nove anos de 350 dias e nas 
de idade superior de 351 dias. Os períodos de pari-
ção terminados no intervalo de junho a agosto (inver-
no) mostraram a média mais elevada (353,3 dias) e o 
correspondente aos meses de março a maio mostrou a 
média menos elevada (344,5 dias).

a raça do jumento teve uma influência no período 
de gestação. a média dos jumentos brasileiros foi de 
11,4 dias mais elevada do que a relativa aos jumentos 

italianos, com períodos de gestação superiores a 350 

dias (JORDãO et al., 1954).

Gestações com menos de 320 dias são geralmente 

consideradas curtas e resultam em potros que podem 

apresentar predisposições para doenças, baixo peso ao 

nascer e inabilidade para levantar, e as menores de 300 

dias não geram produtos viáveis (ROSSDaLE, 1976). as 

causas relacionadas às gestações curtas são placentite 

e insuficiência placentária, gravidez de gêmeos e torção 

do cordão umbilical (DaViES MOREL, 2003).

a gestação com mais de 360 dias é considerada lon-

ga ou prolongada e, embora possa resultar em potros 

viáveis, em alguns casos o recém-nascido pós-matu-

ro pode exibir fraqueza, grande tamanho com pobre 

desenvolvimento muscular, erupção dental irregular, 

supercrescimento do casco e inadequada transferên-

cia da imunidade passiva pelo colostro (PUtNaM et 

al., 1991; ROSSDaLE, 1993). Essas gestações podem 

derivar de insuficiência placentária ou deficiência 

nutricional da égua durante a prenhez (KOtERBa  

et al., 1990).

COnSIdErAçõES fInAIS
a duração da gestação em éguas cobertas por ju-

mentos é influenciada, além dos fatores maternais, 

fetais e ambientais, principalmente pelo genótipo do 

feto. No caso de éguas prenhes de muares, isso resul-

ta em uma formação placentária diferente, com cálices 

endometriais menores, devido a uma maior resposta 

inflamatória da égua e, consequentemente, menores 

concentrações de eCG, o que predispõe a maiores 

chances de abortamento. Não existe consenso entre os 

autores quanto à diferença entre a duração da gesta-

ção de éguas cobertas por garanhões e por jumentos.

figura 4. Burros resultantes de cruzamento entre égua e jumento
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OpiniãO

Daniel Ollhoff

impressões alemãs

Médico Veterinário, doutor, prof. titular da pUCpr  
e Conselheiro da Associação paranaense de Buiatria.

Realizou estágio pós-doutoral na Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade de Leipzig, quando acompanhou a rotina buiátrica diária 
do Hospital Universitário e participou de atendimentos a rebanhos no 
estado da Saxônia e em atividades realizadas em diferentes pontos da 
Alemanha. Apresenta, de forma sucinta, observações que podem nos servir 
de exemplos.

O Hospital Universitário rea-

liza, no mês de dezembro, uma 

tarde de palestras com apresen-

tação de casos clínicos para os 

Médicos Veterinários de campo. 

Não necessariamente tem que 

ser algo novo, mas os atendi-

mentos realizados na academia 

servem como balizadores do que 

acontece no campo ou refletem 

os casos que os autônomos não 

querem e não têm mais tempo de 

atender ou têm dificuldades de 

diagnóstico. as palestras, que não 

são abertas para estudantes de 

graduação, comportam auditório 

repleto de Médicos Veterinários 

de várias idades e são proferi-

das pelos Médicos Veterinários 

mais graduados do hospital, não 

pelos professores. Na alemanha, 

“Professor” é título adquirido 

após defesa de um longo e apro-

fundado projeto de pesquisa, 

que leva em torno de oito anos,  

chamado  “habilitação”. 

Os Médicos Veterinários de 

campo participam desses eventos 

por vários motivos: eles contam 

horas na academia de Educação 

Veterinária Continuada, neces-

sárias para manter seus títulos 

de especialistas; qualquer taxa 

gasta com educação pode ser 

abatida no imposto de renda; e 

existe um sentimento de per-

tencimento à instituição, sendo 

oportunidade para rememorar e  

encontrar conhecidos.

No País, a graduação foi au-

mentada em um ano, sendo o últi-

mo reservado a estágios práticos 

dentro e fora da universidade e a 

uma série de avaliações. O ensino 

é gratuito, existindo mínimas taxas 

na matrícula, que dão direito ao 

status de estudante e uma cartei-

rinha que garante descontos em 

museus, transporte público, cine-

ma, restaurantes dos estudantes,  

entre outros. 

O atendimento em fazenda é 

realizado em van do hospital, in-

teiramente equipada, comportan-

do várias pessoas e espaço para 

equipamentos como ultrassom e 

raios-X, material cirúrgico diver-

so, medicamentos, e comparti-

mentos aquecidos e refrigerados 

e esguichos contendo água e  

solução desinfetante. 
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Nos dias de visitas às fazendas, é comum retor-
nar ao hospital somente altas horas da noite ou de 
madrugada, porém a “visita clínica” aos pacientes 
internados é conduzida às 7 horas e 30 minutos 
todas as manhãs. as espécies atendidas envolvem 
bovinos (80%), alpacas (10%) e o restante capri-
nos e ovinos. Observa-se diminuição da casuísti-
ca, pois algumas doenças infecciosas foram erra-
dicadas (aftosa, brucelose, leucose, rinotraqueíte 
infecciosa bovina/diarreia viral bovina - iBR/BVD, 
raiva) ou estão em vias de ser, como no caso dos  
herpes-vírus bovinos.

No funcionamento hospitalar, é exigida a do-
cumentação comprobatória de livre de BHV-1, pro-
grama de erradicação em curso, tudo em nome da 
biossegurança. O pagamento dos pacientes inter-
nados é pré-acordado entre o chefe do setor e o 
proprietário, quando é julgado o interesse científi-
co ou didático. Quando isso não acontece, o custo 
pode chegar a 20% do valor médio de uma vaca 
holandesa de 2.500 euros. 

a bovinocultura leiteira envolve a maior parte 
do trabalho dos Médicos Veterinários buiatras e 
não são raras as fazendas com 1.500 a 2.000 va-
cas em lactação, com média de produção ao redor 
de 9.700 kg por lactação. O preço do leite, apesar 
de ser dos mais altos nos últimos anos, não paga o 
preço de produção. O lucro muitas vezes advém de 
outro negócio: a produção de energia com enormes 
biodigestores (Figura 1), pois o governo alemão 
quer se desvencilhar do uso da energia atômica.

Mesmo com a produção de alimentos sendo 
considerada estratégica em um país que em sécu-

los passados passou fome, a política de subsídio à produ-

ção de energia permite deparar-se com fazendas voltadas 

exclusivamente para a produção de gás a partir do milho 

(silagem), sendo ele jogado diretamente no digestor, sem 

a passagem pelo animal. 

O uso de medicamento veterinário é de responsabi-

lidade do Médico Veterinário, que mantém um registro 

extremamente rigoroso. O fazendeiro alemão não pode 

comprar produto livremente em lojas agropecuárias, tde-

vendo haver manifestação do técnico, que pode deixar o 

medicamento na fazenda para que seja aplicado por ter-

ceiro. Cada dose de antibiótico é registrada e consegue-

se rastrear qual animal recebeu o produto e quando. Sub-

terfúgios são praticados por criadores, que, por exemplo, 

compram via internet de empresas do Leste Europeu.

É comum a associação de Médicos Veterinários em 

grandes clínicas, trazendo evidentes vantagens de compe-

tividade, pelo maior grau de especialização, além de me-

lhor qualidade de vida para os envolvidos. Como dito por 

um dos envolvidos: “trabalho veterinário não deve gerar 

dor ao Médico Veterinário, mas, sim, prazer ou pelo menos 

satisfação” (Figura 2).

também, é de bom alvitre enfatizar que a organização, 

pela qual a alemanha e os alemães são conhecidos, ad-

vém mais de uma busca constante por aperfeiçoar atos e 

equipamentos do que de um dom nato. a gestão do tempo 

faz com que toda a sociedade alemã se torne produtiva, 

mas também cria situações de impaciência ou intolerância, 

quando você, por exemplo, é “atropelado” pelos posterio-

res em uma fila de supermercado por não empacotar as 

compras na velocidade esperada. 

 Figura 2. Veterinários e seus veículos próprios para atendimentos

 Figura 1.  Biodigestores produzindo a partir de dejetos  
de vacas de leite
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puBliCAçõES

a terceira edição apresenta um conteúdo atua-
lizado e ampliado, com o objetivo de explicar como 
os diversos órgãos e sistemas do corpo de peque-
nos animais são afetados pelos processos mórbi-
dos e quais são suas repercussões cirúrgicas. apre-
senta mais de 450 ilustrações em alta qualidade e 
cerca de 100 tabelas para consulta rápida.

Mecanismos das 
doenças em Cirurgia de 
Pequenos Animais  
Edição 3 
M. Joseph Bojrab 
2013

Editora roca

a escassa disponibilidade de material biblio-
gráfico sobre fisioterapia em equinos e a crescente 
necessidade de utilização dessa ciência como tra-
tamento complementar motivaram a obra. trata de 
tema atual e objetiva fornecer informações sobre 
a aplicação de técnicas fisioterapêuticas em equi-
nos, bem como estimular sua utilização nas afec-
ções do aparelho locomotor.

Cinesioterapia e Terapia 
Manual em Equinos 
Maria Verônica de Souza 
Micheline Ozana da Silva 
Brunna Patrícia almeida  
da Fonseca

Editora UfV

editora@ufv.br

O livro trata de política agrícola e seu papel 
fundamental como mecanismo de apoio à produ-
ção agroindustrial, principalmente por compatibi-
lizar seus instrumentos diante dos condicionan-
tes da economia. Está indicado para estudantes e 
profissionais que trabalham com economia, gestão 
de agronegócio, gestão de cooperativas, adminis-
tração e ciências sociais e, sobretudo, a quem tem 
interesse em conhecer o agronegócio brasileiro.

Políticas Governamentais 
Aplicadas ao Agronegócio 
Erly Cardoso teixeira 
Matheus Henrique Miranda 
Carlos Otávio de Freitas

Editora UfV

editora@ufv.br

trata-se de edição revista e atualizada que 
abrange aspectos que envolvem desde a conten-
ção física e química das diversas espécies animais 
ao exame físico geral e de rotina dos sistemas. a 
semiologia dos recém-nascidos é abordada nos 
seus diversos aspectos. Finaliza com a semiologia 
de animais selvagens.

Semiologia Veterinária 
A Arte do diagnóstico 
3ª Edição 
Franciso Leydson Feitosa

Editora roca
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