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Ter a vida nas mãos, em todos os sentidos. Isso é ser médico 
veterinário e a sociedade precisa ter cada vez mais ciência da 
importância de nossa profissão. Nós mesmos precisamos incentivar 
essa valorização; por esse motivo, em setembro, iniciamos a campanha 
#SOUVET, que coincide com o mês em que se comemora o Dia do 
Médico Veterinário. 

Diretamente, nós, médicos veterinários, temos a vida dos animais 
nas mãos, sendo determinantes para seus cuidados e bem-estar. 
Também somos responsáveis pela vida das pessoas, ao garantir 
alimentos saudáveis e livres de contaminações, como também quando 
prevenimos que doenças fiquem longe de nossos filhos. Como parte do 
ecossistema, contribuímos para a manutenção, conservação e proteção 
da fauna e flora, resultando na garantia da existência de nosso planeta. 
Portanto, ser médico veterinário é valorizar a vida.

É preciso que todos façam a sua parte, tenham orgulho da profissão 
que escolheram e demonstrem isso na prática, em seus locais de 
trabalho e no convívio com os colegas e toda a sociedade. Sabemos 
da amplitude de nossa atuação, da profundidade de nossa formação 
e de nosso poder como formadores de opinião. Portanto, façamo-
nos presentes nas organizações de nossa cidade, fortalecendo a 
comunicação positiva de nossa profissão e sendo determinantes para a 
saúde dos animais, dos homens e do planeta. 

Nesta edição da Revista CFMV, valorizamos a vida ao apresentar 
exemplos de atuação de médicos veterinários na conservação 
de espécies. Também evidenciamos as ações para o controle 
dos antimicrobianos, em uma ação mundial. A 
revista traz, ainda, temas técnicos para as mais 
diversas espécies, garantindo a atualização dos 
profissionais e a educação continuada.

Boa leitura!

A Revista CFMV é trimestral e destina-se à divulgação de ações do CFMV, de 

promoção da educação continuada e de valorização da Medicina Veterinária e 

da Zootecnia. Distribuída a todos os profissionais atuantes e adimplentes.  

Está disponível em www.cfmv.gov.br. É indexada na base de dados Agrobase.

AGRIS L70  
CDU619 (81)(05)

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. Os artigos também poderão ser disponibilizados no Seres Banco de Conhecimento da Medicina 
Veterinária e Zootecnia.

#SOUVET

Benedito Fortes de Arruda
Presidente do CFMV

EDITORIAL



ENTREVISTA

Mário Faccin

Quais foram as principais contribuições que a indús-

tria agregou à sua carreira?

Desde o início da minha carreira, tentei conciliar o lado 
técnico com a gestão e tive de complementar essa de-
ficiência da formação, pois era algo que a faculdade 
não oferecia. Sentia essa necessidade no dia a dia, pois 
não adiantava eu salvar animais se não salvasse pes-
soas. Na indústria, comecei na área técnica, mas per-
cebi que meu crescimento profissional dependia do 
conhecimento em gestão e fui em busca dessa capa-
citação. Quando iniciei na empresa, a suinocultura era 
incipiente e crescemos com ela. Nos anos 1970, a ativi-
dade era muito empírica e começou a seguir um cami-
nho diferente com a integração. Participamos do cres-
cimento da padronização de sistemas e instalações e 
a atividade tomou força nas décadas seguintes. Hoje, 
um produtor com mil matrizes é considerado pequeno. 

Com uma carreira bem-sucedida, por que decidiu in-

vestir em um empreendimento próprio?

Brinco que o empreendedorismo está no DNA, pois 
sou o 12º filho de uma família de italianos, todos 
com negócios próprios, principalmente, motivados 
pelo meu pai. Somado a isso, com 25 anos de carreira, 
tive tempo e conhecimento suficientes para me sentir 
confortável para montar meu negócio quando a opor-
tunidade apareceu. Foi um risco que assumi, pois ti-
nha um sonho e passei a trabalhar mais, buscar mais 
conhecimento e agregar mais pessoas, sempre com o 
apoio da minha família. 

Quais são os principais desafios da indústria de proteí-

nas atualmente e, em específico, da suinocultura?

O desafio está na qualidade que se oferece. A preo-
cupação está nos ganhos com o animal, mas não é 
só isso; é preciso mostrar para o consumidor como 
se produz e quais são os cuidados com o bem-estar 
dos animais, consumo de água, destino de dejetos e 
gestão das pessoas. O produtor precisa ter essa visão 
mais ampla. Na suinocultura, há ainda a concentração 

A suinocultura mudou muito em poucas décadas. Se, nos anos 

1970, o animal era abatido com 210 dias, 85 kg, sendo 45% de 

carne magra, hoje, com 165 dias, o animal atinge 125 kg e 58% 

de carne magra. Esses números trazem satisfação a Mário Faccin, 

pois essa evolução favorável é comparável à sua trajetória na 

área. Médico veterinário formado pela Universidade Federal do 

Paraná, em 1975, ele é considerado um dos maiores produtores 

individuais de suínos do Brasil, reunindo 31 mil matrizes e 

uma produção semanal de 16 mil animais. Antes de iniciar a 

Agroindústria Master, Faccin foi aprender, principalmente, sobre 

gestão e atuou por 25 anos na antiga Perdigão. Em seguida, 

começou seu empreendimento com uma unidade com 750 

matrizes, em 1994, e possui, atualmente, oito unidades, além de 

atuar com 300 integrados. Desde 2010, parte de sua produção 

é verticalizada com a marca Sulita, criada para atender ao 

mercado de qualidade e exportação. Passadas as turbulências 

de 2016, quando a suinocultura sofreu com a alta nos custos, a 

expectativa é de crescimento.
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ENTREVISTA

da produção, pois antes ela era 
mais independente. Hoje, a maior 
parte da produção é integrada e 
quem é independente tem um 
desafio maior pelas questões de 
mercado. Um exemplo foi o ano 
passado, o pior de todos os tem-
pos para a suinocultura. 

O que vocês aprenderam com a 

crise pela qual passaram?

Foi extremamente difícil, pois os 
custos de produção dobraram e 
o preço do produto caiu, ou seja, 
o pior dos mundos. O milho che-
gou a R$ 58 a saca e, hoje, com-
pramos por R$ 27, ou seja, já 
sentimos uma redução de custo 
de 30% e o preço do suíno au-
mentou em 20%, passando de 
R$ 2,70 o quilo para R$ 3,40. 
Para nos mantermos, foi neces-

cos sabem dessa realidade. O fim 
das gaiolas de gestação é uma 
imposição das organizações não 
governamentais e não especifica-
mente do consumidor e as empre-
sas estão assumindo essa imposi-
ção. É preciso estar preparado e 
não há como fugir da tendência. 
Há um custo alto para adapta-
ção, diferentemente do novo em-
preendedor, que já pode começar 
a trabalhar dentro do novo con-
ceito. Como outras agroindústrias, 
fizemos o compromisso de nos 
adaptar em dez anos, ou seja, a 
metade do tempo em que a Euro-
pa adequou-se, mas acho impor-
tante que tenhamos regras para 
nossa realidade. Estamos investi-
gando como adequar e atender ao 
bem-estar de diferentes formas e 
cada unidade pode encontrar uma 
solução diferente. É preciso bus-
car tecnologias que se adaptem à 
nova realidade. Há outras deman-
das que o mercado não vê e nos 
antecipamos, como, por exemplo, 
a ISO 14001, que obriga a cumprir 
uma série de regras, como desti-
nar o resíduo a outra empresa cer-
tificada, o que gera mais custo. Há 
desafios trabalhistas e de biosse-
guridade que também trazem no-
vas exigências. 

O senhor diz que a empresa 

sempre valorizou pesquisa e 

tecnologia. Pode citar exemplos  

de incentivo?

sário se desfazer de ativos, re-
duzir estoque e cortar despesas 
e manutenção. Sobreviveu quem 
tomou medidas duras e tinha 
credibilidade. Uma das coisas 
mais importantes para a empre-
sa é os valores que ela cultiva 
ao longo do tempo, pois têm 
credibilidade com fornecedores 
e clientes. É preciso ter ética e 
transparência nos relaciona-
mentos. No ano passado, o maior 
recurso foi a credibilidade.

O Brasil vive a pressão do fim 

das gaiolas de gestação e outros 

desafios. Como trabalham nessa 

adequação?

A gaiola de gestação é uma parte 
do bem-estar. Há outros quesitos, 
como castração, área por animal, 
luminosidade, transporte, e pou-

T Vista externa de uma das granjas
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ENTREVISTA

Buscamos alternativa nas áreas 
de nutrição, reprodução, siste-
mas de criação, genética, instala-
ções, sanidade, manejo e gestão. 
É preciso trabalhar em conjunto. 
Estamos validando uma tecnolo-
gia da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa) para tratamento de 
dejetos. Fazemos o reúso da água, 
biogás, composto para lavoura e 
lançamento no rio, após tratamen-
to. Também temos uma parceria 
no sistema produtivo para inse-
minação. Abrimos as portas para 
a pesquisa, mas pedimos o direito 
de replicar na unidade, com ex-
clusividade por dois anos. Dessa 
forma, saímos na frente e, após as 
validações em pequenas unida-
des, repassamos para a totalidade 
de nossos integrados. Como desa-
fio, acredito que a pesquisa deve-
ria ter uma relação mais próxima 
com as empresas e ser efetiva em 
seus objetivos e entregas.

Como avalia os novos médicos 

veterinários e zootecnistas que 

atuam na área e chegam à sua 

empresa. Onde eles precisam  

se destacar?

O suíno mudou radicalmente tec-
nicamente. Uma fêmea triplicou 
sua produção e esse ganho de 
genética e nutrição tem muito do 
trabalho dos médicos veterinários 

e zootecnistas. Hoje, os profissio-
nais estão mais bem preparados 
para a suinocultura do que quan-
do me formei, pois o conhecimen-
to é mais amplo e a atividade atrai 
mais pessoas. Somado a isso, há 
uma maior exigência do próprio 
mercado. Por esse motivo, o pro-
fissional precisa ser muito mais 
completo, ter visão de negócio, 
saber lidar com pessoas e não 
se limitar ao técnico. É preciso, 
ainda, suprir a falta de gestão na 
formação, o que melhorou, mas 
ainda há necessidade de aprofun-
damento. Mesmo na área técnica, 
para aderir a uma nova tecnolo-
gia, é preciso basear-se em custo, 
resultado e um conjunto de itens 
gerenciais. Buscar questões ge-
renciais é vital para o crescimento 
da carreira.   

"Entre os valores que devem ser 
cultivados ao longo do tempo por 
uma empresa, está a credibilidade 
estabelecida com fornecedores 
e clientes. É preciso ter ética e 
transparência nos relacionamentos".

T Parte da produção é absorvida por frigorífico próprio e vendida com a marca Sulita
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ÉTICA E BEM-ESTAR 

ESTRATÉGIAS 
DE BEM-ESTAR 

ANIMAL EM 
DIFERENTES 
CONTEXTOS 

PROFISSIONAIS

Para trabalhar com bem-estar animal, 
há necessidade de uma abordagem que 

integre vários aspectos em  
diversas dimensões

 A 
demanda social por bem-estar animal é 
crescente, reafirmando a pertinência e con-
solidando a expectativa do cumprimento do 

juramento profissional, tanto de médicos veterinários 
quanto de zootecnistas. É uma área técnica relativamen-
te nova e de alta complexidade, que cria importantes 
desafios profissionais. A atuação prática em bem-estar 
animal merece especial consideração para que a Me-
dicina Veterinária e a Zootecnia brasileiras passem de 
uma fase teórica preliminar, de reconhecimento e de 
inserção de maneira genérica, a uma fase de mudanças 
concretas para a qualidade de vida dos animais.

O diagnóstico de bem-estar animal depende da 
observação de vários indicadores, em geral distribuí-
dos nos grupos de indicadores nutricionais, ambien-
tais, de saúde e comportamentais. Tal multiplicidade 
de indicadores deve ser considerada de forma conjun-
ta quando se deseja entender o grau de bem-estar de 
um indivíduo, impondo-se, nesse momento, a difícil 
tarefa de ponderação quanto ao peso de cada indica-
dor para compor o quadro geral. Sobrepondo-se a essa 
complexidade, há outros níveis de apreciação, como, 
por exemplo, a dimensão tempo: como os escores para 
cada indicador alteram-se ao longo do tempo?

T O bem-estar animal deve ser considerado uma prioridade institucional entre os objetivos de modernos zoológicos
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Também é importante a observação dos efeitos de 
potenciais alterações no manejo dos animais ou nos 
itens disponíveis no ambiente, que, por sua vez, se 
relacionam com as possibilidades de expressão do re-
pertório comportamental dos animais. Adicionalmen-
te, a priorização de ações para a melhoria da qualida-
de de vida destes está direta e indiretamente ligada a 
questões de bem-estar humano e de preservação do 
equilíbrio ambiental, como apresentado no conceito 
de bem-estar único.

CUIDANDO DA VIDA SELVAGEM
Uma iniciativa de excelência é o documento intitu-

lado Cuidando da vida selvagem: a estratégia mundial de 
bem-estar animal dos zoológicos e aquários (MELLOR et 
al., 2015). Trata-se de uma proposta abrangente, cuja 
utilização apresenta potencial para guiar zoológicos e 
aquários ao longo de um manejo completo e eficiente 
do bem-estar de animais silvestres mantidos sob cui-
dados humanos.

A estratégia da Associação Mundial de Zoológicos 
e Aquários (WAZA) contextualiza o estabelecimento 
dos quatro pilares modernos de zoológicos e aquá-
rios: conservação, educação 
ambiental, pesquisa e la-
zer, pois entende que eles 
somente serão atingidos 
quando o bem-estar ani-
mal for considerado uma 
prioridade institucional. 
Assim, é possível rela-
cionar tal estratégia 
com o importante con-
ceito de conservação 
compassiva, segun-
do o qual preocu-
pações com a bio-

diversidade e o bem-estar animal são indissociáveis.
A apresentação do conteúdo multidisciplinar 

em nove capítulos aborda, entre outros, a avaliação 
do grau de bem-estar animal e o desenvolvimento 
de pesquisas na área, contemplando aspectos de 
ambiente físico e atividades de enriquecimento 
ambiental e indicando as vantagens obtidas com o 
público visitante em virtude das ações em bem-es-
tar animal. O documento possui relevância prática 
para o Brasil, pois pode subsidiar ações concretas 
de bem-estar animal nas várias instituições públicas 
e privadas brasileiras que alojam animais silvestres.

A ESTRATÉGIA DE BEM-ESTAR ANIMAL DA OIE
A Estratégia global de bem-estar animal da OIE 

(OIE, 2017) apresenta alcance potencialmente global 
não somente em termos geográficos, como também 
de áreas de atuação e categorias animais envolvidas, 
tais como: desenvolvimento de padrões internacio-
nais de bem-estar animal; melhoria da capacitação e 
do treinamento dos serviços veterinários públicos e 
privados em bem-estar animal; comunicação com os 
governos, organizações nacionais e internacionais e 

o público para aumentar o nível de consciên-
cia sobre bem-estar animal; e implementação 
progressiva dos padrões de bem-estar ani-
mal da Organização Mundial da Saúde Animal 
(OIE) e suas correspondentes políticas. Neste 

caso, há foco no encorajamento e apoio ao de-
senvolvimento, evolução e implementação das 
estratégias regionais de bem-estar animal, que 

incluem esforços no sentido 
da formação curricular pro-
fissional, desenvolvimento 
de políticas em bem-estar 

animal, abordagens 
compatíveis com a rea-

Histórico e objetivo 
da primeira estratégia 

global de bem-estar 
animal da OIE:

Paris, 24 de maio de 2017 – Hoje, os membros da OIE adotaram a primeira estratégia 
mundial de bem-estar animal. Primeiramente endossada na 4ª Conferência Global da 
OIE em bem-estar animal (Guadalajara, México, dezembro de 2016), a estratégia tem 
por objetivo atingir “um mundo onde o bem-estar dos animais é respeitado, promovido 
e movido adiante, de forma complementar à busca de saúde animal, bem-estar humano, 
desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade ambiental”.

Fonte: OIE (2017).
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lidade regional e direcionamento de pesquisas  
de acordo com as prioridades percebidas.

 No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento mantém um esforço permanente 

para promover a tradução e a disponibilização dos 
padrões de bem-estar da OIE à comunidade técnica 
(MAPA, 2017). Aqui, é bastante clara a oportunidade 

para as classes médico-veterinária e zootécnica, no 
sentido das possibilidades de um trabalho proativo, 

com potencial de construir mais identidade e destaque 
ao país no cenário mundial de bem-estar de animais de 

produção.

QUE CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS COMPÕEM TAIS 
PROPOSTAS?  

As estratégias apresentadas, pela priorização da área de 
bem-estar animal, relacionam-se de maneira considerável. Por 

exemplo, a estratégia de bem-estar animal da WAZA conside-
ra a iniciativa global de bem-estar animal da OIE, bem como a 

elaboração de ações de bem-estar animal estabelecidas pela 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), orientando, assim, a comunidade de 
zoológicos e aquários sobre como estabelecer e manter elevados padrões de bem-estar animal por meio das 
melhores práticas. Dessa forma, a estratégia da WAZA constitui um excelente exemplo de trabalho aplicado a 
uma categoria específica de animais. 

Adicionalmente, um aspecto essencial das estratégias é o estabelecimento de uma evolução contínua 
de condutas positivas no trato aos animais, conducentes à melhoria permanente de seu grau de bem-estar. 
Em especial, as estratégias listam metas concretas, que podem ser inseridas em um cronograma, conforme 
viabilidade, e monitoradas permanentemente.

O estudo das estratégias de bem-estar animal torna evidente a complexidade de trabalhos técnicos 
nessa área. A exposição de tal complexidade valoriza a atuação do profissional com boa formação no tema, 
constituindo excelente oportunidade para exercer a profissão em sintonia com a expectativa da sociedade. 
Assim, trabalhos técnicos na área de bem-estar animal devem ter embasamento teórico adequado e atuação 
prática ajustada ao conhecimento científico, que são favorecidos por meio da adoção de estratégias interna-
cionalmente reconhecidas.   

AUTORES

ESPAÇO PARA A COMISSÃO DE ÉTICA, BIOÉTICA E BEM-ESTAR  
ANIMAL (CEBEA/CFMV) COMISSOES@CFMV.GOV.BR

CARLA FORTE MAIOLINO MOLENTO 
Médica veterinária 
CRMV-PR nº 2870

INGRID BUENO ATAYDE
Médica veterinária 
CRMV-GO nº 2738

PALOMA LUCIN BOSSO
Médica veterinária 
CRMV-SP nº 19276

T Estratégia global de bem-estar 
animal da OIE
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FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O profissional responsável técnico está incumbido da implantação e 
monitoramento de programas de qualidade dos produtos elaborados ou 
comercializados no estabelecimento, bem como dos serviços oferecidos, perante 
órgãos oficiais e sociedade. Impede que ocorram eventuais danos causados ao 
paciente ou ao cliente, sendo, portanto, um agente direto de proteção dos direitos 
do consumidor

E
stabelecimentos que realizam atividades rela-
cionadas à Medicina Veterinária e à Zootecnia, 
como fábricas de ração, indústria e comércio de 

medicamentos veterinários, indústrias de alimentos de 
origem animal, hípicas, biotérios, jardins zoológicos, 
entre outros, além da necessidade de se registrar no 
Sistema CFMV/CRMVs, conforme estabelece a Resolu-
ção CFMV nº 592/1992 e a Lei nº 5.517/1968, devem 

T A ART caracteriza a responsabilidade 
técnica específica

fazer prova de profissional Responsável Técnico (RT) 
pela atividade, com Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) devidamente homologada no respectivo 
conselho de seu estado (art. 28 da referida lei). 

A ART é um documento constituído por um for-
mulário padrão e consiste no instrumento em que o 
profissional registra a atividade técnica contratada. 
Em suma, define, para os efeitos legais, o profissional 
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responsável pela execução dos serviços, compõe seu 
acervo técnico e promove a caracterização da respon-
sabilidade técnica específica. 

Ainda, é um importante instrumento para assegu-
rar à sociedade que determinada atividade encontra-
-se sob a responsabilidade de um médico veterinário 
ou zootecnista que detém conhecimentos técnicos 
especializados. O profissional RT está incumbido da 
implantação e monitoramento de programas de quali-
dade dos produtos elaborados ou comercializados no 
estabelecimento, bem como dos serviços oferecidos, 
perante órgãos oficiais e sociedade. Ademais, impede 
que ocorram eventuais danos causados ao paciente ou 
ao cliente, sendo, portanto, um agente direto de prote-
ção dos direitos do consumidor.

Nas indústrias de alimentação animal, cabe a ele 
a implantação das boas práticas de fabricação, orien-
tando em todos os aspectos desde a aquisição de ma-
téria-prima de boa qualidade, na formulação da ração, 
na higiene dos colaboradores e das instalações, na 
embalagem e rotulagem dos produtos, assegurando a 
produção de alimento animal de ótima qualidade.

Nos estabelecimentos que criam ou comercializam 
animais, esse profissional dá as devidas orientações 
sobre bem-estar, como também verifica as instalações, 
se a alimentação está de acordo com as necessidades 
do animal, se há a necessidade de diagnóstico e trata-
mento de algum enfermo etc.

Nos leilões e nas exposições agropecuárias, o mé-
dico veterinário RT tem importância na verificação da 
documentação sanitária dos animais e na avaliação 
das condições físicas e clínicas durante o evento, as-
segurando seu bem-estar. Deve, ainda, orientar sobre 
o transporte e alojamento, até a finalização do evento 
e destinação dos animais.

Portanto, são várias as áreas de atuação dos profis-
sionais inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária (CRMVs) como RTs, a maioria pouco divul-
gada, mas a importância desse profissional no proces-
so produtivo e nos serviços prestados pelas diversas 
empresas ligadas à Medicina Veterinária e Zootecnia é 
enorme. Dados extraídos do cadastro nacional do Sis-
tema CFMV/CRMVs, em 27 de março de 2017, revelam 
que 23.331 profissionais atuantes na Medicina Vete-
rinária e Zootecnia trabalharam como RTs em alguma 
área, sendo que 19% dos profissionais atuantes no 
mercado brasileiro possuíam alguma atividade como 
RT naquela data. 

Total de  
profissionais  

inscritos e  
atuantes

Número de  
profissionais  

com ART  
homologada

Número de  
ARTs  

homologadas

123.655

23.331

41.734

 T Total de ARTs homologadas e médicos veterinários e zootecnistas com 
contratos vigentes na data de 27 de março de 2017 no Brasil

Nota-se que esses profissionais são RTs em mais 
de uma empresa ou atividade, por possuírem mais 
de um contrato de ART homologado em sua respec-
tiva regional.

AUTUAÇÕES
Com relativa frequência, são autuadas empresas  

atuantes sem a respectiva ART devidamente homolo-
gada no conselho de sua jurisdição. A penalização à 
empresa é o pagamento de multa, cujo valor é dobra-
do na reincidência, caso não haja a regularização. Em 
2016, foram realizadas 16.956 autuações no país, das 
quais 8.258 foram a empresas registradas sem contrato 
vigente com RT. Portanto, eram empresas que estavam 
atuando irregularmente, tendo sido concedido prazo 
de 30 dias para contratação de profissional e regulari-
zação da infração ou encaminhamento de defesa, con-
forme previsão na Resolução CFMV nº 672/2000.

Além das penalidades impostas aos estabeleci-
mentos, exigindo o cumprimento da legislação, há 
previsão legal para lavratura de autos ao profissional 
que descumpre a responsabilidade assumida, sendo 
possível apresentação de defesa em prazo máximo 
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de 30 dias. Tal ação baseia-se na Resolução CFMV nº 
682/2001, que, em seu art. 4º, estabelece: “O médico 
veterinário ou zootecnista que permitir ao estabeleci-
mento, sob sua responsabilidade técnica, infringir dis-
positivos contidos em Leis, Decretos, Regulamentos, 
Resoluções ou Portarias pagará a multa no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais), dobrada na reincidência até o 
limite de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)”.

O profissional RT que descumprir suas obrigações 
também estará sujeito a processo ético-disciplinar,, 
podendo responder civil e penalmente pelas infra-
ções cometidas.

A infração ética cometida por um profissional no 
exercício de suas atividades pode ser identificada por 
meio de fiscalização dos CRMVs ou de órgãos como 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Vigilâncias Sanitárias, Delegacias do Meio Am-
biente, entre outros. Outra forma é o protocolo de de-
núncia formalizado no CRMV. 

Uma atitude antiética relativamente comum é a pres-
tação do serviço por preços abaixo dos usualmente prati-
cados ou do valor contratado, o que acarreta a desvalori-
zação da profissão. O art. 21 do Código de Ética (Resolução 
CFMV nº 722/2002) determina que “ao médico veteriná-
rio não é permitida a prestação de serviços gratuitos ou 
por preços abaixo dos usualmente praticados, exceto em 
caso de pesquisa, ensino ou de utilidade pública”.  

Da mesma forma, no Código de Ética que entrará 
em vigência em 9 de setembro de 2017, em seu art. 
8º, inciso XXXI, fica clara a proibição de assinatura de 

contrato de RT com finalidade específica de regularizar 
formalmente a empresa obrigada a registro, não pres-
tando o serviço a contento.

Outras situações são decorrentes da omissão, im-
perícia, imprudência ou negligência na prestação do 
serviço, o que pode colocar em suspeição a qualidade 
dos produtos ou serviços oferecidos. Importa salientar 
que, nos pet shops e casas agropecuárias, não podem 
ser realizados atendimentos veterinários, aplicação ou 
prescrição de medicamentos, uma vez que esses pro-
cedimentos são proibidos nesses estabelecimentos, 
mesmo sendo feitos por médico veterinário ou por 
pessoa sem conhecimento técnico na área. Todas essas 
situações estão descritas no novo Código de Ética do 
Médico Veterinário (Resolução CFMV nº 1.138/2016).

Os profissionais flagrados cometendo supostas in-
frações antiéticas, após abertura do processo, poderão 
receber penas que variam do simples arquivamento 
até a aplicação de advertência confidencial e multa, 
censura confidencial e multa, censura pública e multa, 
suspensão do exercício profissional e multa, cassação 
do exercício profissional e multa, de acordo com o en-
quadramento da infração estabelecida no julgamento, 
conforme Resolução CFMV nº 682/2001.  

Assim, a exigência feita pela legislação do Sistema 
CFMV/CRMVs, verificada nas fiscalizações realizadas, ga-
rante a presença de profissionais RTs nas empresas, bem 
como a prestação de serviço orientador de excelência.  

AUTORES

COMISSÃO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO (CNAF/CFMV)
COMISSOES@CFMV.GOV.BR 

JOSÉ PEDRO SOARES MARTINS (PRESIDENTE)
Médico veterinário
CRMV-RS nº 2090 
Coordenador técnico institucional do CRMV-RS

ANTONIO ALBERTO ROCHA E CRUZ
Fiscal do CRMV-PA

ALDRIN GONÇALVES BRUCE
Médico veterinário
CRMV-AM nº 0840

IVANILDO DA SILVA PORTO 
Coordenador de fiscalização do CRMV-PE

RAQUEL DE SOUSA BRAGA 
Médica veterinária
CRMV-GO nº 5214
Coordenadora técnica do CRMV-GO

ANA CAROLINA SIQUEIRA GONÇALVES
Médica veterinária
CRMV-MS nº 5382 
Gerente técnica do CRMV-MS

 T Ações de fiscalização permitem orientar e avaliar o  
cumprimento da legislação
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CFMV NA MÍDIA

SERES
Em entrevista ao site da Revista Cães&Gatos, 
o secretário-geral do CFMV, Marcello Roza, 
falou sobre o Seres – Banco 
de Conhecimento da Medicina 
Veterinária e Zootecnia, 
plataforma gratuita do conselho 
que está disponível para 
estudantes, profissionais e 
outros membros da sociedade 
desde março.

ACREDITAÇÃO DOS CURSOS DE MEDICINA 
VETERINÁRIA

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
A posição do CFMV a favor do médico veterinário 
como responsável técnico nos estabelecimentos 
que comercializam animais e produtos de uso 
veterinário repercutiu em diversos veículos. O tema 
gerou publicações nos sites Cães&Gatos, Vida Pet 
News e Esquadrão Pet e também no blog Bom pra 
Cachorro, da Folha de S. Paulo. Os veículos citaram 
os argumentos apresentados pelo conselho para 
questionar a sentença e, com isso, esclareceram 
à população a importância da presença do 
profissional nesses estabelecimentos. 

ABIGEATO
A presidente da Comissão Nacional de Alimentos (CNAL/CFMV), Valéria Cavalcanti, 
participou de uma reportagem especial do programa Fantástico, da TV Globo, sobre o 
roubo de gado, também conhecido como abigeato. A matéria mostrou como o crime tem 
causado perdas aos produtores, afastando-os do campo, além de representar um risco 
à saúde pública. “Aquele produto, no caso, a carne roubada, vai ser abatida de forma 
clandestina, sem cuidados adequados”, ressaltou Valéria à reportagem.

DIA DO ZOOTECNISTA
Em maio, o CFMV promoveu a campanha do Dia do Zootecnista, destacando a importância desse 
profissional para a evolução do agronegócio. A campanha, que incluiu anúncio, vídeo e material 
digital divulgado nas redes sociais, foi mencionada pela mídia. Entre os veículos que deram 
destaque à ação, estão os jornais A Crítica, de Campo Grande, Correio dos Municípios e 
Gazeta de Alagoas. Também mencionaram a campanha os sites Expressão MS e 
Portal DBO. 

A Acreditação dos Cursos de 
Graduação em Medicina Veterinária 
foi oficialmente lançada em junho, no 
XXIII Seminário Nacional de Educação 
da Medicina Veterinária, e a notícia 
logo recebeu espaço em veículos 
especializados, como os sites Rural 
Pecuária, Cabra&Ovelha, Notícias 
da Pecuária e Andipet. Também 
noticiou o lançamento o site da 
Revista Cães&Gatos, que comunicou 
ainda, em sua edição impressa, a 
publicação do edital de convocação 
para candidaturas para a Acreditação.

LUTA CONTRA A RAIVA
O registro de duas mortes de pessoas infectadas 
pelo vírus da raiva no Brasil levantou uma questão 
importante: qual é o papel do médico veterinário na 
prevenção dessa zoonose? Para debater a questão, 
a Revista Cães&Gatos ouviu a médica veterinária 
Adriana Vieira, integrante da 
Comissão Nacional de Saúde 
Pública Veterinária (CNSPV/
CFMV). Ela ressaltou a 
importância da vacinação de 
cães e gatos, como também 
outras atividades exercidas 
pelo médico veterinário 
na prevenção, controle e 
diagnóstico da raiva.
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CFMV EM AÇÃO

CFMV PROMOVE INOVAÇÃO NA 
FORMA DE ENSINAR

Por Lisiane Cardoso e Pablo Emílio de Mattos 

Uma iniciativa inovadora do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV) tem levado a quase 
todo o Brasil uma nova reflexão sobre o papel dos 
educadores e a formação dos médicos veterinários 
do futuro. Até agosto, 27 instituições de ensino su-
perior, de quatro regiões do país, participaram do 
Projeto Estratégias de Ensino-Aprendizagem, que 
incentiva o desenvolvimento das competências hu-
manísticas, além das competências técnicas, nos fu-
turos profissionais. Em breve, o projeto será aplicado 
em outras instituições.  

“Esse projeto reflete o que o mundo e a Medicina 
Veterinária estão buscando hoje, aplicando o concei-
to de saúde única. Precisamos de mais profissionais 
com competências humanísticas”, afirma Georgiana 
Brito, coordenadora do curso de Medicina Veterinária 
do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do 
Pinhal (UniPinhal).  

Com duração de dois anos, o projeto conta com 
material e treinamento oferecidos pelo CFMV. Os 
professores aplicam estratégias que auxiliam os 
estudantes no desenvolvimento de competências 
como atenção à saúde, liderança, educação conti-

nuada, comunicação, tomada de decisão, adminis-
tração e gerenciamento. 

Das 27 instituições de ensino superior participan-
tes até agora, 11 concluíram o projeto e receberam, 
durante a abertura do XXIII Seminário Nacional de Edu-
cação da Medicina Veterinária, em junho, o certificado 
do CFMV. 

“Esses exemplos só puderam ser obtidos pois houve 
diligência no trabalho, foco no propósito, gestão do tempo 
e planejamento de ações harmoniosas. Se pudermos nos 
dar as mãos e dar continuidade a essa proposta, com cer-
teza faremos nosso melhor para dar à sociedade um bom 
profissional e um excelente cidadão”, afirmou o presiden-
te do CFMV, Benedito Fortes de Arruda, durante a entrega  
dos certificados. 

Conclusão que não significa o fim da aplicação das 
metodologias em sala de aula, mas o fim do termo de 
cooperação com o CFMV. Com resultados positivos e 
transformadores, os coordenadores de curso foram 
unânimes em afirmar que o projeto continua sendo 
adotado, com a cobrança dos próprios alunos sobre a 
utilização das estratégias. O CFMV, por sua vez, perma-
nece disponível para auxiliar as instituições.

AULAS DIFERENCIADAS

Com as estratégias humanísticas, há mudança no formato das aulas e na relação entre aluno e professor.  
Há  incentivo à discussão, liderança, comunicação, entre outras habilidades importantes.
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UFMT-CUIABÁ

UNIGRAN

PUCPR - TOLEDO

Universidade de Cuiabá (Unic) – Cuiabá (MT)

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) – 
Campo Grande (MS)

Centro Universitário Filadélfia (UniFil) – Londrina (PR)

Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) – Canoas (RS)

“Veio agregar bastante para o curso, 
melhorando de maneira esplêndida o 
ensino, haja vista as notas que a gente tem 
tirado no Enade há três ciclos, que é a nota 
máxima possível. Nós fomos muito felizes 
nessa opção de trabalhar com o CFMV.”

Lázaro Camargo, coordenador de curso

“Os alunos conseguiram perceber a 
importância de ter um conselho de classe. 
Dá a sensação ao acadêmico de que o 
conselho está se envolvendo na formação 
do profissional, seja competência técnica, 
seja humanística.” 

Daniele Bier, coordenadora de curso

“Nunca imaginei que a gente iria precisar lidar com 
outras pessoas; achei que era estudar e saber o que 
fazer com o animal. Mas a gente aprendeu que não 
está sozinho.”

Eloisa Rodrigues, estudante do curso

“Eu me lembro muito bem de que a turma teve uma melhora 
expressiva nas notas a partir do momento em que foi 
empregado esse tipo de ensino. Parece que não havia mais 
uma barreira entre professor e aluno.”

Fernando Mentz, médico veterinário 

FEPAR

IMED

MURIALDO

UFRGS

Universidade Comunitária da Região 
de Chapecó (Unochapecó)

“Foi desafiador, mas muito 
confortante, usar um material 
referendado para ampliar as aulas 
com metodologias ativas.”

Luis Henrique Rangrab, 
coordenador de curso

UFMT-SINOP

O QUE DIZEM OS ALUNOS E PROFESSORES?

Das 27 instituições, 11 concluíram o projeto e o CFMV foi até elas para ouvir seus 
coordenadores, professores e estudantes sobre o que mudou após a aplicação das 
estratégias. Os relatos estão em uma série de 11 vídeos publicados no canal do 
CFMV no YouTube (youtube.com/CFMVoficial). Abaixo, alguns comentários:
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UFG

Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) – 
Presidente Prudente (SP)

Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas) – Alfenas (MG)

União de Ensino Superior de Viçosa (Univiçosa) – Viçosa (MG)

Centro Universitário de Patos de Minas 
(Unipam) – Patos de Minas (MG)

“Depois que eles entenderam como 
funcionava, foram se soltando. Eu me 
surpreendi com os alunos; percebi que, 
quando você dá oportunidade para que 
eles se expressem e coloquem suas ideias, 
é motivador para o aprendizado.”

Rosa Maria, professora do curso

“Eu não tenho dúvida de que foi uma decisão acertada, tanto é que o 
projeto deixou de ser projeto e hoje é um processo. Já implantamos, 
desde 2016, em todas as disciplinas e está inserido no nosso projeto 
pedagógico.”

Georgiana Aires, coordenadora de curso

“Esse era o maior desafio: mostrar que conteúdo não tem a ver 
com número de aulas, tem a ver com a forma como a gente 
trabalha esse conteúdo. O aluno começou a perceber que o 
professor não era mais o centro da informação e que ele poderia 
construir um raciocínio e ser avaliado por outras competências.” 

Maria Cristina Resque, coordenadora de curso

“Os professores reformularam suas aulas, deixando-as mais 
práticas, modernas e dinâmicas. O resultado dos alunos melhorou 
significativamente.”

Alessandra Sayeg, coordenadora de curso 

“Eu fico muito feliz de não ter deixado 
essa oportunidade passar, ter trazido 
isso para dentro da instituição. Vimos 
resultados muito positivos.” 

Alice Pratas, coordenadora de curso

Universidade de Marília (Unimar) – 
 Marília (SP)

“Nossos alunos, com um ano e meio 
de aplicação, são outros em termos de 
valorização, humanização, rendimento e 
relações interpessoais. O CFMV percebeu 
a necessidade da formação humanística, 
além da técnica.” 

Myrian Castilho, professora do curso 

UFPI

UECE

UNIVASF UFS

IFNMG

UEMA

UniPinhal – Espírito Santo do  
Pinhal (SP)

ICESP
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DESTAQUES CFMV

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO É DESTAQUE DURANTE A CÂMARA 
NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVS

A Câmara Nacional de Presidentes reuniu, nos dias 
29 e 30 de junho, em Brasília (DF), o Plenário do Conse-
lho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e os presi-
dentes dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária  
(CRMVs). A modernização da gestão e a implantação de 
um novo sistema de cadastro dos profissionais e empre-
sas no Sistema CFMV/CRMVs foram os principais assuntos 
debatidos. “Dentro de nosso planejamento estratégico, a 
colaboração e participação de cada regional são funda-

ASSINE A MOÇÃO DE APOIO AO EXAME NACIONAL DE 
CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

T Evento reuniu presidentes dos Conselhos Regionais, além da diretoria e conselheiros do Conselho Federal
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mentais para que o processo seja harmônico”, afirmou o 
presidente do CFMV, Benedito Fortes de Arruda. Entre as 
iniciativas apresentadas, estavam ações para aumentar a 
confiabilidade e segurança de dados, além da transpa-
rência das informações. A ideia é que a nova ferramenta 
também possibilite aos gestores relatórios mais elabo-
rados, padronização de rotinas e gestão por processos, 
acesso ao serviço on-line pelos usuários e maior integra-
ção e rastreabilidade de ações e documentos.

objetivo de habilitar para o exercício das atividades 
profissionais aqueles que apresentassem o mínimo 
necessário de competências e habilidades gerais e 
específicas da profissão, garantindo, desse modo, a 
atuação com competência, qualidade técnica, ética, 
percepção humanística, capacidade crítica e reflexiva. 
Em 2007, por decisão da justiça, o CFMV foi impedido 
de aplicá-lo. Desde junho, está no ar uma moção que 
reivindica sua volta. Sua assinatura também é impor-
tante! Leia o documento e assine a petição on-line 
em bit.ly/examemv.

Entre os anos de 2002 e 2007, o Conselho Fede-
ral de Medicina Veterinária (CFMV) aplicou o Exame 
Nacional de Certificação Profissional (ENCP), com o 
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DESTAQUES CFMV

T Assessores jurídicos reúnem-se , em Brasília (DF), para pensar medidas que garantam a presença de RT nos estabelecimentos

SISTEMA CFMV/CRMVS MOBILIZA-SE EM DEFESA DO MÉDICO 
VETERINÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA ÁREA DA SAÚDE 
ELEGE REPRESENTANTE DO CFMV PARA COMISSÃO DO MEC 

A médica veterinária Lúcia Re-
gina Montebello, representante 
do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CFMV) no Fórum dos 
Conselhos Federais da Área da 

Saúde (FCFAS), foi eleita para 
integrar a Comissão Nacional 
de Residência Multiprofissio-
nal em Saúde do Ministério 
da Educação (CNRMS/MEC).Fo
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Assessores jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs re-
uniram-se na sede do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV), em Brasília (DF), para debater as 
medidas necessárias para garantir a presença do médi-
co veterinário como Responsável Técnico (RT) nos es-
tabelecimentos que comercializam animais e produtos 
de uso veterinário. 

O sistema tem procurado esclarecer a justiça, os 
governantes e a população a respeito do impacto que 

a ausência desse profissional teria na saúde animal, 
humana e ambiental. Sem sua presença, não há como 
assegurar que as instalações ofereçam conforto, segu-
rança e higiene aos animais, tampouco certificar o uso 
correto e seguro de produtos. Ele também é o único 
profissional capacitado para evitar a venda indevida de 
produtos, além de instruir e supervisionar os proces-
sos de armazenamento dos produtos e de descarte de 
resíduos, entre outros.

O fórum tem uma cadeira permanente na CNR-
MS/MEC, que, agora, será ocupada por Lúcia. Por seu 
desempenho nas reuniões, ela foi eleita entre enfer-
meiros, farmacêuticos, médicos e vários outros pro-
fissionais da área da saúde.

Com a nova atribuição, ela espera contribuir com 
ideias e troca de experiências da academia e serviços 
de saúde para a formação, qualificação, valorização e 
democratização das condições e relações de trabalho 
dos profissionais da área.
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CFMV DÁ INÍCIO À FASE-PILOTO DA ACREDITAÇÃO DOS 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA E APRIMORAMENTO

CAMPANHA DE BEM-ESTAR ANIMAL DO CFMV 
NO BRASIL E NO MUNDO

O Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) deu início à fase-piloto da Acreditação dos Pro-
gramas de Residência e Aprimoramento Profissional, 

a atuação dos médicos veterinários e zootecnistas. Os 
fôlderes e cartazes da campanha já foram distribuídos 
em diversos estados do Brasil e até mesmo no exterior. 
No país, entre os eventos, houve divulgação no 38º 
Congresso Brasileiro da Anclivepa, em Recife (PE); no 
6º Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná (RO); na Agro-
brasília, em Brasília (DF); no Seminário de Bem-Estar e 
Boas Práticas Equestres, em Cuiabá (MT); e no evento 
“Na Fazenda com Temple Grandin”, em Pirassununga 
(SP). Já no exterior, a campanha foi apresentada na 13ª 
Conferência Internacional de Enriquecimento Ambien-
tal, em Bogotá (Colômbia). Além disso, a Coordenação 
de Bem-Estar Animal do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento solicitou o material para dis-
tribuição em palestras. Acesse cfmv.gov.br/bemesta-
ranimal e ajude você também a divulgar a campanha!

DESTAQUES CFMV

A Campanha de Bem-Estar Animal do Conselho Fe-
deral de Medicina Veterinária (CFMV) foi lançada em 
abril e, desde então, tem repercutido de forma positi-
va, levantando discussões sobre o tema e mostrando 

iniciativa que procura reconhecer a competência dos 
cursos de treinamento em serviço oferecidos no país e 
que desejam se submeter à avaliação. 

Representantes da Comissão Nacional de Residência 
em Medicina Veterinária (CNRMV/CFMV) visitaram a Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), em Lages 
(SC), e a Universidade de Marília (Unimar), em Marília (SP). 
Os programas das duas instituições foram submetidos a 
uma avaliação simulada, com os mesmos critérios que 
serão exigidos pelo processo de chancela do CFMV.

Os integrantes da CNRMV/CFMV avaliaram as ins-
talações, os docentes e os alunos, bem como recebe-
ram sugestões do corpo docente. Durante o trabalho, 
a comissão utilizou instrumento eletrônico especial-
mente desenvolvido para a Acreditação, que passa pe-
los últimos ajustes para abertura de inscrição a todas 
as instituições interessadas em participar do programa. 

T Distribuição do material em eventos fortalece a divulgação da  
atuação profissional

T Ao visitar as instituições, CNRMV/CFMV avaliou instalações, docentes e alunos
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DESTAQUES CFMV

ATUALIZAR

LEGISLAÇÃO EM PAUTA

Por Carolina Menkes  

U
m trabalho de construção conjunto do Conse-
lho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), 
Conselhos Regionais (CRMVs) e profissionais, 

o novo Código de Ética do Médico Veterinário entrou 
em vigor no dia 9 de setembro, Dia do Médico Veteri-
nário. A Resolução CFMV nº 1.138/2016, que aprova o 
código, foi publicada em janeiro de 2017. 

A atualização do código levou em conta as mudan-
ças que a Medicina Veterinária e o mundo passaram 
nos últimos anos, uma vez que a versão anterior era 
de 2002. É o caso da inserção dos conceitos de saúde 
única e bem-estar único, que embasam o documento 
em sua nova versão. 

As mudanças foram tema de reportagem de capa 
da Revista CFMV nº 72, que detalhou as principais al-
terações em capítulos do código, além de ter abordado 
temas como moral e ética.  Confira! 

ALGUMAS MUDANÇAS INSERIDAS
Entre as principais alterações, estão aquelas que 

ressaltam a responsabilidade do profissional, evitando 
negligência, imprudência e imperícia. Outras mudan-
ças em relação à versão anterior impedem indicações 
que impliquem vantagens, passando a ser vedado, por 
exemplo, indicar estabelecimento para compra ou ma-
nipulação do medicamento prescrito.

Passou também a ser proibido ao médico veteriná-
rio veicular em meios de comunicação de massa e re-
des sociais os preços e formas de pagamento de seus 
serviços. A ideia é que o valor mais baixo cobrado pelo 
serviço não seja usado de forma distorcida para atrair 
clientes. Ainda, vedou-se a divulgação de serviços gra-
tuitos, buscando coibir a intenção de que a gratuidade 
do serviço seja usada para promoção do profissional 

PASSA A VIGORAR O CÓDIGO DE ÉTICA 
ATUALIZADO DO MÉDICO VETERINÁRIO 

ou para troca do 
atendimento sem 
custos por ou-
tros serviços 
com valor 
mais alto.

Foi re-
movido o art. 
21, que proi-
bia ao médico 
veterinário a 
prestação de ser-
viços gratuitos ou por 
preços abaixo dos usual-
mente praticados, exceto em caso de pesquisa, en-
sino ou utilidade pública. A mudança não impede que 
haja limites e critérios para o atendimento gratuito na 
nova versão do código, estando eles descritos em arti-
gos presentes em todo o documento, visando a evitar 
a mercantilização do serviço.

No tocante à relação com o médico veterinário, 
as mudanças estimulam um contato mais cordial e 
solidário entre os profissionais, sendo vedado deixar 
de atender com cortesia colegas que necessitem de 
orientação na sua área de competência.

O código também incentiva um maior envolvimen-
to dos profissionais na elaboração de normas e regu-
lamentos ligados à Medicina Veterinária e estabelece 
a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos competen-
tes e CRMVs qualquer falha nessas normas que repre-
sente riscos à saúde humana ou animal.

É importante que todos os profissionais es-
tejam atentos ao novo código. Acesse-o em  
www.cfmv.gov.br.   
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Médicos veterinários e zootecnistas atuam em programas de 
conservação das espécies e colhem resultados animadores. O setor vive 
um momento de maior atenção por parte da sociedade e de incentivo às 

iniciativas. Cresce também o interesse pela formação na área

ATUAÇÃO PELA

BIODIVERSIDADE

Por Flávia Tonin e Ricardo Junqueira Del Carlo

P
reservar a riqueza e a variedade do mundo natural de plantas, animais e microrganismos é uma 
contribuição para o planeta sustentável e há médicos veterinários e zootecnistas brasileiros que 
atuam em programas de conservação que estão acumulando resultados positivos; entre eles, es-

tão: retirada de animais da lista de extinção, conscientização para a recuperação de áreas, educação 
ambiental e descrição de novas espécies, isso tudo sem deixar o aprimoramento das questões técnicas 
em si, relacionadas à nutrição, saúde e reprodução dos animais.

O foco de atuação para a conservação é definido por ações que se baseiam, principalmente, no 
risco de ameaça das espécies. Atualmente, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Brasil conta com 1.173 táxons 
reconhecidos como ameaçados de extinção dentre mais de 12 mil avaliados, em 2014. Com o aumento 
de informações, outros podem vir a integrar o grupo dos ameaçados.

Se, por um lado, o número de animais que podem desaparecer é assustador, empobrecendo a bio-
diversidade, por outro, proliferam as iniciativas de conservação. Elas são motivadas, principalmente, 
pela maior conscientização e preocupação da sociedade. “Há um mercado crescente na medicina de 
conservação, como também maior atuação dos órgãos ambientais e mais oportunidade para adquirir 
conhecimentos na área”, avalia o zootecnista e presidente da Comissão Nacional de Animais Selvagens 
(CNAS/CFMV), Carlos Eduardo do Prado Saad.

O médico veterinário e presidente da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens 
(Abravas), Bruno Petri, concorda e lembra que “vivemos uma época com incentivo financeiro de órgãos 
públicos e também da iniciativa privada, que cada vez mais apoia projetos com enfoque em conserva-
ção”. No entanto, ressalta que o desafio está em manter essa continuidade. Petri também acredita que 
as ações de comunicação dos profissionais têm divulgado a necessidade dos programas de conservação, 
bem como mostrado um campo de atuação que era pouco reconhecido nas profissões.

É consenso entre os que atuam na área de medicina da conservação que esse é um desafio árduo, 
porém gratificante. O profissional deve ter como características o apreço pela ciência e a capacidade de 
trabalhar em equipes multidisciplinares. Por exemplo, as doenças infecciosas não ocorrem isoladamen-
te do ecossistema, devendo o processo de doença, assim como os demais sinais, ser visto no contexto 
das interações ecológicas em um ambiente dinâmico.

Nas próximas páginas, a Revista CFMV traz exemplos de atuação da Medicina Veterinária e Zootecnia 
para a conservação. Existem, ainda, muitas iniciativas em outras espécies; em comum, todas caminham 
para o mesmo fim: a manutenção da biodiversidade.
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No Brasil, pouco se sabe sobre doenças e perfil sanitário das populações de 
Caiman latirostris, bem como suas relações ambientais. Essa carência de 
dados, em muitas ocasiões, compromete a construção de um programa de 
conservação adequado aos crocodilianos e seus ambientes naturais

N
o mundo, existem 23 espécies de crocodi-
lianos, das quais seis ocorrem em território 
nacional, a saber: jacaré-de-papo-amarelo 

(Caiman latirostris), jacaré-tinga (Caiman crocodilus), 
jacaré-do-pantanal (Caiman yacare), jacaré-paguá (Pa-
leosuchus palpebrosus), jacaré-coroa (Paleosuchus tri-
gonatus) e jacaré-açu (Melanosuchus niger).

Mais de 70% da população de jacarés-de-papo-ama-
relo encontra-se em território brasileiro, com importante 
função na cadeia trófica (alimentar), sendo essencial na 
manutenção do equilíbrio do ambiente e dos ecossiste-
mas, além de ser considerada espécie-sentinela da saúde 
do ambiente.

O jacaré-de-papo-amarelo figurou por muitos anos 
na lista de animais ameaçados de extinção, em função, 
principalmente, da destruição de seu habitat natural por 
ações antrópicas e caça predatória, sobretudo, entre as 
décadas de 1940 e 1950. Atualmente, é classificado 
como “pouco preocupante”, porém, em função do alto 
grau de destruição da Mata Atlântica e da falta de estu-
dos prévios no bioma, não há informações seguras sobre 
o grau de ameaça de extinção da espécie.

O desequilíbrio ecológico representa uma ameaça 
à saúde pública. Em pesquisas recentes, desenvolvidas 
no Projeto Caiman – Jacarés da Mata Atlântica, foi obser-
vada, nesses animais, a presença de bactérias nocivas à 

PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE 
JACARÉS NA MATA ATLÂNTICA

T Pesquisas evidenciam o jacaré como sentinela da saúde ambiental
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em Vitória (ES), com atuação em outros estados. Tem 
como objetivo promover a conservação da biodiver-
sidade, sob a óptica da medicina de conservação, por 
meio de educação ambiental, cursos de capacitação, 
eventos técnico-científicos, pesquisas, projetos de 
conservação e consultorias técnicas. 

Entre os projetos desenvolvidos, um deles, em par-
ceria com a empresa Arcelor Mittal Tubarão, é o Projeto 
Caiman, que atua no desenvolvimento de pesquisas 
para subsidiar ações conservacionistas no Brasil, fren-
te ao impacto que as atividades humanas impõem às 
populações de jacaré-de-papo-amarelo e à necessida-
de urgente de informação científica sobre a espécie. 
No projeto, são mapeados e estudados os processos 
ecológicos e sanitários das populações, dividindo-se 
suas ações em: conservação de populações de jaca-
rés ameaçadas na Mata Atlântica; sentinela da saúde 
ambiental; pesquisa aplicada à conservação; e desen-
volvimento tecnológico e científico do Brasil. Também 
promove a formação e capacitação de jovens pesqui-
sadores e a educação ambiental.

Outros projetos desenvolvidos pelo IMD são: Proje-
to Chelonia mydas, que estuda o efeito dos impactos an-
trópicos na ocorrência de enfermidades infecciosas nas 
populações de tartarugas-marinhas no Brasil; Simbora 
pro Parque, que promove a educação ambiental para a 
sociedade civil em unidades de conservação brasileiras; 
Pró-Tapir, para monitoramento e conservação da anta 
(Tapirus terrestris) na Mata Atlântica do Espírito Santo; e 
Papo de Anta, com palestras e discussões técnicas aber-
tas à sociedade a respeito de temas relevantes para a 
conservação da biodiversidade brasileira.

AUTORES

saúde humana. Além disso, entre as ameaças, destacam-
-se a perda de habitat, a caça, os disruptores endócrinos 
(contaminantes) e as doenças emergentes. Os jacarés 
estão ficando espremidos entre a fragmentação do ha-
bitat e a caça que acontece no ambiente natural e rural, 
vivendo nos subúrbios e áreas alagáveis, esgotos e va-
lões. Cada vez mais, são vistos nas cidades, tornando-
-se animais urbanos ou periurbanos, estando sujeitos a 
acidentes, doenças e contato com pessoas, o que pode 
gerar ataques, especialmente se forem molestados.

DESAFIOS AOS MÉDICOS VETERINÁRIOS
A compreensão dos aspectos ecológicos, sanitários e 

ecoepidemiológicos em ambientes com diferentes níveis 
de impacto antrópico é essencial para a gestão da con-
servação de crocodilianos.

A degradação dos ambientes aquáticos por disrup-
tores endócrinos é prejudicial aos organismos presentes 
no meio, pois, além de causarem um desequilíbrio fisio-
lógico e ecológico significativo nas populações, propor-
cionam um cenário favorável à ocorrência de doenças 
infecciosas e parasitárias. Pouco se sabe, aliás, a respei-
to da etiologia, epidemiologia, patogenia, diagnóstico e 
tratamento das enfermidades que ocorrem no ambiente 
natural, como também do impacto que promovem nas 
populações de crocodilianos no Brasil.

Entre os desafios dos médicos veterinários que tra-
balham com jacarés, estão a pesquisa de patógenos e 
seus ciclos biológicos, a patogenia das enfermidades e 
métodos diagnósticos e terapêuticos eficientes, além das 
dificuldades que o trabalho com animais de vida livre 
impõe, envolvendo questões de proximidade com o ser 
humano, aspectos culturais e sociais, caça, uso na alimen-
tação, riscos à saúde e qualidade e destruição do habi-
tat. Especificamente, a conservação de jacarés na Mata 
Atlântica brasileira é uma necessidade crescente e seus 
benefícios vão além das campanhas de apelo popular. 

PROJETO CAIMAN 
O Instituto Marcos Daniel (IMD), fundado em 2004, 

é uma Organização Não Governamental (ONG) situada 
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YHURI CARDOSO NÓBREGA 
Médico veterinário 
CRMV-ES nº 1937
Coordenador do Projeto Caiman
yhuri@institutomarcosdaniel.org.br

MARCELO RENAN DE DEUS SANTOS 
Médico veterinário
CRMV-ES nº 0361
DSc, presidente do IMD e docente da Universidade Vila Velha (UVV)
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EM BUSCA DO 
AUMENTO DAS 
POPULAÇÕES E 
ACÚMULO DE 
INFORMAÇÃO

Médicos veterinários e zootecnistas 
brasileiros contribuem para que 
espécies ameaçadas de extinção 
voltem ao seu habitat. Em comum, o 
trabalho técnico é baseado em reunir 
informações de comportamento, 
sanidade, reprodução e nutrição, 
além de muita persistência motivada 
pela beleza dos animais  

T Arara-azul-de-lear (Anodorhynchus 
leari), ameaçada por sua beleza
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Por Flávia Tonin

Ele ainda não cursava a faculdade de Medicina Ve-
terinária, em outubro de 2000, quando soube que a 
ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), ave da caatinga bra-
sileira, havia sido extinta na natureza. Amante dos pás-
saros, desde sempre, a notícia causou dois efeitos no 
médico veterinário Marcus Vinícius Romero Marques: 
por um lado, o choque pelo fim do belo pássaro e, por 
outro, motivação para, após ingressar na graduação, 
contribuir para a sobrevivência da espécie. 

Atualmente, após 17 anos, Marques é o consultor 
de Medicina Veterinária do Plano de Ação Nacional para 
a Conservação da Ararinha-Azul e, sob sua supervisão, 
estão os 11 exemplares existentes no território brasilei-
ro. “É uma honra trabalhar com as ararinhas, mas só vou 
sossegar quando elas estiverem em reprodução, na vida 
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livre da caatinga”, afirma, convicto de que o feito, pre-
visto para 2021, poderá ser antecipado para 2019. Em 
cativeiro, no Brasil, já nasceram dois animais e o esfor-
ço agora está em garantir uma área segura com habitat 
adequado e conscientização da população.  

A conservação da ararinha-azul faz parte do traba-
lho que Marques e outros dois médicos veterinários 
executam, na fazenda Cachoeira, em Minas Gerais, para 
conservação de outras aves também ameaçadas, como 
mutum-de-alagoas (Pauxi mitu), mutum-do-sudeste 
(Crax blumenbachii), arara-azul-de-lear (Anodorhynchus 
leari) e papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea). Es-
pecificamente para a ararinha-azul, atualmente, no 
mundo, existem 150 exemplares, estando os demais 
no Catar e na Alemanha. “O médico veterinário é im-
portante para o manejo reprodutivo, nutricional, sani-
tário e de bem-estar dos animais”, avalia, explicando 
que o trabalho começa no planejamento dos recintos, 
com área que permita o voo e desenvolvimento ple-
no. Em seguida, há as questões preventivas, com pro-
tocolos sanitários que previnem a entrada de agentes 
patogênicos. “A entrada de uma doença pode colocar 
em risco sanitário o plantel nacional”, explica. Recen-

temente, para permitir variabilidade genética, a fazen-
da recebeu dois casais de ararinhas provenientes da 
Alemanha e Catar. Após passarem pelo quarentenário 
nacional, em Cananeia (SP), também ficaram em qua-
rentena na fazenda. 

Marques considera que o desafio atual está nas 
questões de reprodução em cativeiro. “Já conseguimos 
reduzir em um ano a reprodução”, afirma sobre aves, 
que, com dieta e manejo adequados, iniciaram a postu-
ra com três anos, quando o esperado era quatro ou cin-
co anos. No Brasil, não é feita a inseminação artificial, 
mas há manejo de retirada dos ovos para incubação 
artificial; assim, a ararinha produz o dobro de ovos no 
mesmo ciclo.

A espécie mutum-de-alagoas quase foi dizimada 
na década de 1970, manteve-se por cinco indivíduos e 
uma iniciativa de hibridização foi tentada como forma 
de reserva genética, quando os últimos exemplares fo-
ram cruzados com o mutum-cavalo, uma espécie muito 
próxima. “Hoje, além manter os híbridos, os esforços 
estão na reprodução dos exemplares puros, uma vez 
que há uma população menor de puros quando com-
parados aos híbridos”.
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T Mutum-de-alagoas (Pauxi mitu), espécie quase dizimada

Revista CFMV   Brasília DF   Ano XXIII   nº 74  Julho a Setembro 2017 27



PRESENÇA INTERNACIONAL 

A baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) está pre-
sente, na costa brasileira, de julho a novembro para a 
reprodução livre nos oceanos e sua proteção não é uma 
preocupação apenas do Brasil. No fim dos anos 1960, 
devido à caça, estima-se que a população que transitava 
pela costa era de 500 a mil baleias. Atualmente, essa 
população está em 17 mil animais, com base em pes-
quisa de sobrevoo do estado do Rio Grande do Norte ao 
Rio de Janeiro. “Ela saiu da lista de ameaçadas. Agora, 
nosso desafio é conciliar a convivência do ser humano 
com as baleias”, comenta o médico veterinário Milton 
Marcondes, coordenador de pesquisa da ONG Instituto 
Baleia Jubarte, de Caravelas (BA).

Essas constatações técnicas são advindas de avis-
tamento, monitoramento e levantamento de dados, a 
partir de viagens exploratórias, quando também é re-
tirada amostra da pele para exame de genética, acom-
panhamento de saúde etc. Com informação, é possível 
nortear as ações de educação e de impacto ambiental. 
Como exemplo, Marcondes cita a proteção ao banco 
de abrolhos, local de reprodução das baleias, que seria 
leiloado para exploração de petróleo. Também é fei-
ta a conscientização para que a exploração sísmica de 
outras áreas restrinja-se de dezembro a junho, “quan-
do as baleias não estão presentes e, portanto, não há 
impacto”, afirma. O mesmo dá-se com a orientação aos 

T Necropsia de baleia jubarte reúne dados para a pesquisa para implantação dos embriões em animais de vida livre

esportistas náuticos, que dividem o mar com os ani-
mais durante suas regatas. 

Em sua equipe, existem outros três médicos ve-
terinários e muito se estudou sobre o encalhe dos 
animais. O crescimento da população pode refletir no 
maior número de encalhes, porém eventos climáticos 
determinam elevações atípicas e, com conhecimento, 
podem ser executadas ações preventivas.

Na avaliação do médico veterinário, a pesquisa com 
a jubarte deixa as questões do indivíduo e passa a olhar 
a população. “Se antes o foco era os encalhes, hoje es-
tudamos fatores de epidemiologia, mudança climática, 
questões alimentares e quais serão seus reflexos”, ex-
plica, ressaltando a importância da cooperação interna-
cional para que sejam gerados dados sobre o hemisfério 
sul. Integrante da Comissão Internacional Baleeira (IWC), 
ele participa de reuniões científicas anuais e pode inter-
ferir nas prioridades estabelecidas para as práticas de 
conservação. Também integra o grupo internacional de 
especialistas em encalhes, que visa a criar protocolos 
internacionais para atendimento de baleias e golfinhos. 
“Podemos atuar em mortalidades atípicas ou treinar e 
capacitar pessoas em países onde não há a tradição no 
atendimento dos encalhes”, afirma. Iniciativas como 
essa permitem que a baleia jubarte siga cruzando o 
oceano e volte ao Brasil, a cada inverno.
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QUANTO MENOS HUMANOS, MELHOR 

O peixe-boi é outro animal que está no foco das 
ações de conservação de médicos veterinários e zoo-
tecnistas. Mamífero com hábitos em águas salgada e 
doce, existe, principalmente, na região norte e nor-
deste do Brasil. Seu nome já esteve na lista negra de 
animais em risco, mas, por ações de conservação ou 
acúmulo de dados, contabiliza-se o crescimento da 
população em atuais mil animais, sendo que já houve 
soltura de 46 exemplares, ou seja, 5% da população 
existente, que são monitorados por radiotelemetria, 
frequência muito alta (VHF) ou satélite. Os dados são 
de Fernanda Löffler Niemeyer Attademo, médica vete-
rinária do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 
da Biodiversidade Marinha do Nordeste (Cepene), um 
dos centros especializados do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do gover-
no federal.

T Equipamento de radiotelemetria para monitorar o peixe-boi

T Manejo de peixe-boi no mangue

Desde 2012, o grupo vem fazendo a captura de 
animais nativos, os quais são avaliados clinicamen-
te, marcados e liberados no mesmo local de captura, 
explica Fernanda. Nas pesquisas, busca-se reduzir 
a interação com os seres humanos, pois o contato 
representa um risco, por tornar os animais muito dó-
ceis. Como exemplo, cita o manejo com mamadeira 
subaquática, desenvolvida por médico veterinário 
do Brasil, que tomou o lugar da mamadeira oferecida 
fora das piscinas. Ela enfatiza a importância do tra-
balho com as comunidades que irão receber os ani-
mais, para que façam o uso correto, sem a caça. “O 
animal poderá trazer benefícios ao turismo da região 
se estiver vivo”, explica. 

Se o grupo que trabalha com a ararinha-azul sonha 
com sua reprodução em vida livre, no caso do peixe-
-boi, o feito já foi obtido. “Em uma ação de monito-
ria, observamos que os animais estavam com filhotes, 
portanto em reprodução. Foi uma vitória”, comemora 
a pesquisadora. Para ela, a reprodução também é um 
sinal de que o acompanhamento da saúde dos ani-
mais está adequado. Fernanda acredita que há espaço 
crescente para médicos veterinários na área de con-
servação e cita as questões nutricionais para os zoo-
tecnistas, como também o crescimento dos programas 
de monitoramento de praia, obrigatórios em novos 
empreendimentos.Fo
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senvolver pesquisas básicas, como a determinação do 
ciclo reprodutivo das diferentes espécies (ciclo estral, 
prenhez, sazonalidade reprodutiva) e comportamento, 
além do domínio tecnológico sobre a transferência de 
embriões, aspiração folicular e pesquisas com célu-
las-tronco para a produção de células germinativas. O 
grupo possui um banco de sêmen com cerca de três 
mil doses de cervídeos em geral, como também banco 
celular com amostras de mais de 1.200 animais.   

BIOTECNOLOGIAS DE REPRODUÇÃO  

Ainda, em solo brasileiro, outro grupo de mamífe-
ros que desperta preocupação é dos cervídeos, uma 
vez que o país abriga oito das 60 espécies reconheci-
das. Para sua conservação, grupos de médicos veteri-
nários, em universidades, investem nas biotecnologias 
de reprodução. Exemplos são os médicos veterinários 
capitaneados por Vicente José de Figueiredo Freitas, 
da Universidade Estadual do Ceará (UECE), que traba-
lham com clonagem interespecífica para a produção de 
embriões do veado-catingueiro (Mazama gouazoubira). 
“Em algumas espécies, existe uma necessidade urgen-
te de ações de conservação por meio da aplicação de 
tecnologias de reprodução assistida, como a transfe-
rência nuclear de células somáticas”, afirma Freitas. Na 
UECE, há, ainda, pesquisas para avaliação da proteômi-
ca do fluido folicular ovariano, para obter informações 
de fisiologia e uso posterior em práticas reprodutivas.

Ainda com foco nos cervídeos, na Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), campus Jaboticabal (SP), há o 
Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos (Nu-
pecce), coordenado pelo médico veterinário José Mau-
rício Barbanti Duarte, que, entre as linhas de trabalho, 
propõe o uso das biotécnicas em animais de vida livre.  
Exemplo é o projeto de transferência de embriões para 
fêmeas capturadas na Estação Ecológica de Jataí, em 
Luis Antônio (SP), onde existe perda da diversidade 
genética. Esse trabalho é possível devido ao grupo de-
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T Cervo-do-pantanal (Blastoceros dichotomus) 
em pesquisa no Nupecce/Unesp

T Colheita de embriões de cervos em cativeiro
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CONTROLE 
IMEDIATO DOS 
ANTIBIÓTICOS
O CFMV é parceiro do governo 
brasileiro na necessidade de uma 
revolução na forma como se lida 
com os antibióticos. A resistência 
a esses produtos é considerada o 
maior e mais urgente risco global. 
Os agentes antimicrobianos devem 
ser considerados um bem público e 
preservar sua eficácia é algo crucial

Por Flávia Tonin e Ricardo Junqueira Del Carlo

N
o âmbito do conceito de saúde única, conside-
rando a saúde humana, dos animais e do am-
biente, a resistência antimicrobiana é uma preo-

cupação mundial, influenciada pelo uso indiscriminado 
e excessivo desses agentes. Além da saúde, a resistência 
afeta a economia global, devido à redução da produtivi-
dade e ao aumento nos custos dos tratamentos.

Pesquisa alarmante do Reino Unido divulgou que 
a resistência das chamadas superbactérias é respon-
sável, atualmente, pela morte de 700 mil pessoas ao 
ano e que, em 2050, esse número passará para dez 
milhões. Por outro lado, não há perspectiva de desen-
volvimento de uma nova molécula e, se o controle 
não for implantado para racionalizar o uso dos an-
timicrobianos, corre-se o risco de se retornar a uma 
era pré-penicilina, ou seja, quando foi descoberto o 
primeiro antibiótico. 

SAÚDE PÚBLICA

PRUDÊNCIA

 E RESPO N S A B ILID A DE
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RECICLAGEM DOS 
PROFISSIONAIS

Acredita-se que os altos níveis de resistência an-
timicrobiana vistos atualmente são resultado do uso 
excessivo e incorreto de antibióticos e outros agentes 
antimicrobianos em humanos, animais (incluindo pei-
xes de viveiro) e plantas, assim como da propagação de 
resíduos desses produtos no solo, colheitas e água e, o 
pior, por meio dos alimentos. Os ambientes selvagens 
também não estão seguros, pois podem ser contami-
nados por animais de vida livre.

Para agravar a situação, é reconhecido que a re-
sistência é decorrente de um sistema complexo de 
fatores interconectados, não havendo, ainda, enten-
dimento de como fatores individuais contribuem 
para esse fenômeno. Dentro de um contexto mais 
amplo, a resistência aos antibióticos é considerada o 
maior e mais urgente risco global, requerendo aten-
ção nacional e internacional. Esses dados explicitam 
a necessidade de uma revolução na forma como se 
lida com os antibióticos. 

CRUZADA MUNDIAL PARA A SAÚDE ÚNICA
Na estratégia de saúde única (one health), a pro-

moção do uso responsável dos agentes antimicro-
bianos e o apoio a ações para controlar e prevenir a 
resistência de microrganismos patogênicos são res-
ponsabilidades compartilhadas pelos promotores de 
saúde animal e humana. Nesse sentido, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), com a participação da 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saú-
de Animal (OIE), aprovou o Plano de Ação Global so-
bre Resistência Antimicrobiana (Global Action Plan on 
Antimicrobial Resistance), em maio de 2015, que re-
sultou na demanda de elaboração do Plano Nacional 
de Ações sobre Resistência aos Antimicrobianos para 

cada país signatário. No Brasil, o projeto é executado 
em conjunto pelos Ministérios da Saúde, da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No fim de 2016, os países-membro da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) reafirmaram seu 
compromisso para desenvolver planos de ação na-
cionais sobre resistência antimicrobiana. Tais pla-
nos são fundamentais para compreender a escala 
do problema e cessar o uso indevido de antimicro-
bianos na saúde humana e animal e na agricultura. 
Líderes reconheceram a necessidade de sistemas 
fortalecidos para monitorar as infecções resisten-
tes às drogas e o volume de produtos usados, bem 
como de uma maior cooperação e financiamento 
para pesquisa e rastreamento.

Nesse cenário, destaca-se o trabalho desenvolvi-
do pela OIE, que recentemente atualizou os capítulos 
dos Códigos Sanitários para Animais Terrestres e para 
Animais Aquáticos relacionados ao uso prudente de 
antimicrobianos na produção animal, além da elabo-
ração de normas e diretrizes para facilitar, aos seus 
países-membro, o emprego de métodos que permi-
tam determinar, de forma adequada, o risco de sur-
gimento ou de propagação da resistência (disponível 
em oie.int).

É consenso que a resistência antimicrobiana 
ameaça a realização dos objetivos do desenvolvimen-
to sustentável e requer uma resposta global. Dessa for-
ma, nenhum país, setor ou organização pode resolver 
esse problema de forma isolada. Para Margaret Chan, 
diretora-geral da OMS, “a resistência antimicrobiana é 
uma ameaça fundamental para a saúde humana, para 
o desenvolvimento e para a segurança”. Ela completa 
que “os compromissos feitos devem se converter em 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) irá disponibilizar, 
no futuro, um curso on-line no Seres – Banco de Conhecimento da 
Medicina Veterinária e Zootecnia, que permitirá a atualização so-
bre o uso de antimicrobianos. Entre os temas, serão abordados os 
novos princípios ativos disponíveis, formas de uso e prescrição, 
legislação, além das restrições a produtos Fique atento! Conheça 
os cursos já existentes! 
Acesse: seres.cfmv.gov.br
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medidas rápidas e eficazes para salvar vidas nos se-
tores de saúde humana, animal e ambiental. Estamos 
correndo contra o tempo”.

Para os organismos internacionais, é preciso re-
forçar a regulação dos antimicrobianos, aprimorar o 
conhecimento e a conscientização e promover me-
lhores práticas, assim como fomentar abordagens 
inovadoras que utilizem alternativas aos agentes an-
timicrobianos, novas tecnologias, diagnósticos e vaci-
nas. Infecções comuns e potencialmente fatais, como 
pneumonia, gonorreia e infecções pós-operatórias, 
assim como síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS), tuberculose e malária, são cada vez mais intra-
táveis, devido à resistência antimicrobiana. Se nada 
for feito, prevê-se que essa resistência terá conse-
quências significativas em nível social, de segurança 
da saúde e econômico.

Líderes presentes na reunião da ONU pediram que 
OMS, FAO e OIE, em colaboração com bancos de de-
senvolvimento, como o Banco Mundial, e outras partes 
interessadas, coordenem seus planejamentos e ações 
e os informem à Assembleia Geral da ONU, em setem-
bro de 2018.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DO 
PLANO NACIONAL 

DE AÇÃO SOBRE 
RESISTÊNCIA AOS 

ANTIMICROBIANOS, 
NO ESCOPO DE  

AÇÃO DO MAPA:

Melhorar a conscientização e a compreensão a res-
peito da resistência aos antimicrobianos, por meio 
de comunicação, educação e capacitação efetivas.

Fortalecer os conhecimentos e a base científica, por 
meio da vigilância e pesquisa.

Reduzir a incidência de infecções, com medidas efica-
zes de saneamento, higiene e prevenção de infecções.

Otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos na 
saúde animal.

Preparar argumentos econômicos voltados ao inves-
timento sustentável e ao aumento de investimento 
em novos medicamentos, meios de diagnóstico e va-
cinas, além de outras intervenções.

PLANO NACIONAL DE AÇÃO SOBRE RESISTÊNCIA AOS 
ANTIMICROBIANOS

 O Mapa elaborou, em parceria com outros órgãos, 
como o Ministério da Saúde e a Anvisa, o Plano Na-
cional de Ação sobre Resistência aos Antimicrobia-
nos, para que o Brasil possa cumprir seu compromisso 
como país signatário da OMS.

Trata-se de uma ação de significativa relevância, 
pois tem interface direta com a segurança dos alimen-
tos, sustentabilidade, produtividade e competitividade 
da agropecuária brasileira. Para tanto, foi instituída a 
Comissão sobre a Prevenção da Resistência aos Anti-
microbianos, que, além da elaboração, implementação 
e avaliação do plano, tem como atribuição atuar na 
proposição e acompanhamento de ações relativas ao 
monitoramento, controle e prevenção da resistência 
em animais. 

De acordo com Suzana Bresslau, coordenadora de 
Programas Especiais do Departamento de Fiscalização 
de Insumos Pecuários (DFIP) do Mapa, entre os com-
promissos assumidos pelo Brasil, "destacam-se a oti-
mização do uso de antimicrobianos em animais e o seu 
uso racional e responsável”.     
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O CFMV e a contribuição para 
o Plano Nacional de Ação sobre 
Resistência aos Antimicrobianos

O 
Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) participou, como órgão consultivo, de 
diversas etapas da elaboração da proposta 

do Plano Nacional de Ação sobre Resistência aos An-
timicrobianos. “Esse tema sempre foi motivo de nossa 
atuação junto ao governo, principalmente, pelas con-
sequências negativas do mau uso à saúde”, afirma o 
presidente do CFMV, Benedito Fortes de Arruda. A mé-
dica veterinária e representante do CFMV para o tema, 
Silvana Górniak, reconhece que “a maioria dos países, 
incluindo os da América do Sul, já tem o controle de 
prescrição de antibióticos veterinários”.

Ela lembra que, para os animais, há um agravante, 
pois os antimicrobianos são usados de quatro formas 
diferentes. Além da terapêutica/curativa, com a dis-
pensação específica para tratamento do indivíduo, 
há o uso metafilático e profilático. Por fim, há o uso 
como promotor de crescimento, que já foi abolido na 
Europa e está deixando de ser usado nos Estados Uni-
dos para algumas categorias de produtos. Pelo volu-
me utilizado, além do risco de resíduos no ambiente 
e no alimento, o uso como promotor de crescimen-
to é o mais preocupante. “Sendo assim, o controle  

faz-se mais necessário”, reconhece Silvana. Segundo 
Suzana Bresslau, coordenadora de Programas Espe-
ciais do Departamento de Fiscalização de Insumos 
Pecuários (DFIP) do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), “especificamente quanto 
aos promotores de crescimento, o compromisso as-
sumido é para aqueles antimicrobianos que tenham 
impacto na saúde humana, a fim de que a autorização 
de antimicrobianos como promotores de crescimento 
seja baseada em análise de risco ou se realize a des-
continuidade de seu uso”.

Entre as sugestões apresentadas pelo CFMV, encon-
tra-se o controle de receituário veterinário, visto que, 
desde 2009, está estabelecido (Instrução Normativa  
nº 26/2009) que os produtos antimicrobianos de uso 
veterinário só podem ser comercializados ao usuário sob 
prescrição do médico veterinário. Suzana esclarece que 
a prescrição estava prevista, porém a norma não impu-
nha nenhum controle sobre a retenção da receita. Isso 
poderá acontecer agora. De acordo com o DFIP, no plano 
proposto, entre as atividades, há a avaliação e proposição 
de estratégias regulatórias para o aumento da supervisão 
veterinária no uso de antimicrobianos em animais. 

PRUDÊNCIA

 E RESPO N S A B ILID ADE
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Segundo o Mapa, o controle e o programa de moni-
toramento do uso de antimicrobianos estão previstos 
no plano estratégico que envolve animais.

O controle do receituário veterinário permitirá a sis-
tematização dos dados, o que implica o monitoramen-
to de informações como o tipo, quantidade e locais de 
venda, desvios de uso e avaliação da prescrição e de 
quem prescreve. Isso será possível, pois, a exemplo do 
controle de medicamentos humanos, as informações se-
rão registradas em um sistema único. Segundo o Mapa, 
o registro e o controle do uso de antimicrobianos serão 
feitos pelo Sistema Integrado de Produtos e Estabeleci-
mentos Agropecuários (Sipeagro) (ver box). Enfatize-se 
que o controle também será importante para coibir a 
venda de produto sem qualidade e sem registro.

É importante reconhecer que a responsabilidade 
da receita cabe ao médico veterinário. Evitar a venda 
de produto no balcão ou compra direta pelo produtor 
é um pleito antigo da categoria. Apenas o médico ve-

terinário possui formação para a escolha do princípio 
ativo, dosagem adequada e indicação. Também está in-
formado sobre novos produtos e a exclusão de outros 
que podem ser considerados de “uso crítico”, ou seja, 
estão restritos no mundo. Um dos exemplos recentes 
é o sulfato de colistina, que era usado como promotor 
de crescimento e cujo uso foi, recentemente, proibido 
no Brasil. “Em um caso como esse, o médico veteriná-
rio saberá como substituir o produto, pois conhece as 
opções”, explica Silvana.

O CFMV também defende a melhoria da qualida-
de do conteúdo das bulas de produtos veterinários e a 
dispensação em balcão por médico veterinário. A dis-
pensação, aliás, é o ato de assegurar que medicamento 
de boa qualidade seja entregue ao paciente certo, na 
dose prescrita e na quantidade adequada, que sejam 
fornecidas informações suficientes para o uso e pre-
servação corretos e que seja embalado de forma a pre-
servar sua qualidade.    

O QUE É SIPEAGRO? SE AINDA NÃO SABE, 
VOCÊ VAI PRECISAR DELE!

Considerando a importância em saúde pública e a necessidade de controle de determinados 
produtos, o Mapa conta com o Sipeagro para implementar a rastreabilidade, desde a fabricação até a 
comercialização e dispensação no ponto de venda, garantindo, assim, o controle durante o processo. 
O sistema otimizou o trabalho do médico veterinário, que antes precisava se dirigir a uma unidade 
regional do ministério para se cadastrar e obter os números para a aquisição e prescrição dessas 
substâncias. De acordo com o Mapa, os antimicrobianos são candidatos a integrar, em breve, o sistema 
de prescrição e retenção de receita. Atualmente, o sistema controla outros tipos de produto.

O Sipeagro responde a uma das demandas da Instrução Normativa SDA nº 25/2012, que determi-
na os procedimentos para comercialização das substâncias e produtos para uso veterinário sujeitos a 
controle especial. A norma vale para todo estabelecimento que fabrique, manipule, comercialize, dis-

tribua, importe ou exporte, tornando obrigatório seu registro no Mapa, bem como 
o registro do médico veterinário que pretende prescrever e/ou adquirir pro-

dutos constantes nas listas do Anexo I daquela norma. Atualmente, 
os antimicrobianos não constam na lista.

Assim, é imprescindível que o veterinário realize 
seu cadastro no Sipeagro, evitando problemas que 
possam interferir no protocolo de tratamento do 
seu paciente. Para conhecer o passo a passo do pro-

cesso de registro, acesse: http://sistemasweb.agricul-
tura.gov.br/pages/SIPEAGRO.html
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CLÍNICA MÉDICA

NEOPLASMAS: O QUE HÁ DE 
NOVO NO SEU TRATAMENTO?

Existem três tipos principais de tratamento para o câncer: cirurgia, radioterapia e 
quimioterapia. Mais recentemente, têm sido usadas a terapia de fotorradiação, as 
moléculas-alvo e a imunoterapia, sendo o objetivo de cada um desses tratamentos 
erradicar o câncer, normalmente por meio de terapia combinada, em que é 
associado mais de um tipo de tratamento

N
o que tange às possibilidades terapêuticas 
indicadas para o tratamento do câncer, atual-
mente, a remoção cirúrgica representa a abor-

dagem mais bem-sucedida, visto que, em casos de 
lesões pequenas e localizadas, ou seja, quando ainda 
não houve disseminação metastática da doença ou in-
vasão de estruturas adjacentes, a abordagem cirúrgica, 
se realizada de forma adequada, pode ser associada 
à cura do paciente (FARESE; WITROW, 2013). Contudo, 
para o tratamento de determinados tipos tumorais, 
como os neoplasmas hematopoiéticos e tumores ve-
néreos transmissíveis, bem como em casos de doença 
metastática, a cirurgia não representa a melhor opção, 
sendo, nesses casos, indicada a quimioterapia antineo-
plásica (DE NARDI et al., 2016).

T A quimioterapia deverá ocorrer em ambiente e sob paramentação adequados

O Mecanismo de Resistência a Múltiplas Dro-
gas (MRMD), entre outros fatores, pode estar asso-
ciado ao fracasso do tratamento com a quimiote-
rapia antineoplásica, sendo a superexpressão da 
glicoproteína P a principal causa associada a esse 
fenômeno. Diante disso, considera-se a primeira re-
missão, ou seja, o desaparecimento do tumor, bem 
como dos sinais associados, frente ao tratamento 
instituído, a resposta mais importante, uma vez que 
as remissões subsequentes, em caso de recidivas, 
tendem a apresentar-se de forma menos intensa 
(NORTH; BANKS, 2009). 

Além da quimioterapia antineoplásica geralmente 
utilizada, na qual se institui a dose máxima tolerada 
pelo paciente, a quimioterapia metronômica e a eletro-
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CURATIVA NEOADJUVANTE ADJUVANTE PALIATIVA

Indicada para 
remissão do tumor 
como tratamento 

principal.

Exemplos: 
neoplasmas 

hematopoiéticos 
e tumor venéreo 

transmissível.

Intuito de 
promover 

redução parcial 
do tumor antes 
do tratamento 

cirúrgico ou 
radioterápico.

Utilizada após a 
remoção cirúrgica, 

tendo como 
objetivo principal 
eliminar células 

residuais locais ou 
circulantes.

Indicada em 
situações de 

doença avançada, 
na qual o 

principal objetivo 
é melhorar a 

qualidade de vida 
do paciente.

MODALIDADES QUIMIOTERÁPICAS

Fontes: Argyle et al. (2015), Biller et al. (2016) e De Nardi et al. (2016).

quimioterapia são alternativas disponíveis, baseadas 
na utilização de fármacos antineoplásicos, para o trata-
mento do câncer em cães e gatos (BILLER et al., 2016).

SITUAÇÃO ATUAL DA QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA 
A quimioterapia antineoplásica é uma alternativa 

interessante para pacientes que não podem ser sub-
metidos à cirurgia e/ou radioterapia ou, ainda, para 
aqueles que não respondem a essas modalidades. A 
abordagem envolve a aplicação sistêmica ou regional 
de fármacos capazes de destruir as células neoplásicas 
ou interromper sua proliferação. Entretanto, esses efei-
tos citotóxicos não são letais às células neoplásicas de 
modo seletivo, afetando também as células normais.

Os quimioterápicos são classificados de acordo sua 
especificidade de ação durante determinada fase do ci-
clo celular, estrutura química e função em nível celular, 
sendo que a maioria dos fármacos utilizados na quimio-
terapia antineoplásica interfere de algum modo no ciclo 
celular. Alguns agentes mais novos agem também inter-
ferindo no processo de sinalização para que a célula ini-
cie um novo ciclo e continue se proliferando.

De forma geral, eles agem, principalmente, du-
rante a mitose e a síntese de DNA. Sendo assim, o 
intervalo de tempo de duração do ciclo celular tor-
na-se importante para programar as várias sessões 
do tratamento. Além disso, o conhecimento do ciclo 
celular é essencial para compreender o efeito tóxico 
dos fármacos, seja na utilização de um único fárma-
co, seja na poliquimioterapia (BILLER et al., 2016; DE 
NARDI et al., 2016).

Recentemente, o uso do Paccal Vet-CA1 ou Pa-
clitaxel (Abbott Laboratories) foi descrito para trata-
mento do carcinoma mamário estádio III, IV ou V não 
ressecável, bem como de carcinoma de células esca-
mosas ressecável ou não, em cães que não receberam 
tratamento rádio ou quimioterápico anteriormente. 
Entretanto, o real benefício desse fármaco ainda não 
está claro (KHANNA et al., 2015) e, em fevereiro de 
2017, a Food and Drug Administration (FDA) não apro-
vou sua comercialização.

A ELETROQUIMIOTERAPIA
A eletroquimioterapia é a quimioterapia potenciali-

zada pela eletroporação da membrana plasmática e está 
associada a uma maior penetração localizada de fárma-
cos quimioterápicos no citoplasma das células tumorais, 
potencializando sua ação intracitoplasmática. A aborda-
gem representa uma técnica com ação terapêutica local 
ou regional, bem tolerada por cães e gatos em neoplas-
mas sólidos de baixo grau, ou tratamento adjuvante em 
casos de mastocitomas de alto grau e no tratamento de 
tumores intranasais em cães (SUZUKI et al. 2016) e de 
fibrossarcoma em gatos. Apresenta ausência ou baixa 
ocorrência de efeitos adversos sistêmicos, requer baixo 
número de aplicações e possui baixo custo e alta efeti-
vidade (BRUNNER, 2016).

A QUIMIOTERAPIA METRONÔMICA
A quimioterapia metronômica é caracterizada pelo 

uso contínuo de fármacos antineoplásicos em doses 
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AGENTES ALQUILANTES

ANTIMETABÓLITOS

Clorambucil / Ciclofosfamida / Ifosfamida / Melfalano / Lomustina  
/ Dacarbazina / Temozolamida / Cisplatina / Carboplatina 

Metotrexato / 5-fluorouracil 
/ Citarabina / Gencitabina

AGENTES 
ANTIMICROTUBULARES

Vincristina / Vimblastina /
Vinorelbina / Docetaxel /

Paclitaxel 

ANTIBIÓTICOS ANTITUMORAIS

Doxorrubicina / Bleomicina / 
Mitoxantrona / Actinomicina D

ENZIMAS

L-asparaginase

GRUPOS DE QUIMIOTERÁPICOS MAIS 
UTILIZADOS NA ROTINA CLÍNICA DE 
PEQUENOS ANIMAIS

inferiores à dose máxima tolerada, administrados pre-
ferencialmente por via oral, em intervalos curtos e re-
gulares. O controle do neoplasma é obtido mediante a 
exposição contínua das células tumorais aos fármacos 
citotóxicos, inibição da angiogênese tumoral e modifi-
cações na imunologia tumoral. As vantagens dos proto-
colos metronômicos incluem baixa toxicidade, facilida-
de de administração, baixo custo e menores índices de 
resistência aos fármacos antineoplásicos.

ALTERNATIVAS À QUIMIOTERAPIA
Inibidores dos Receptores Tirosina Quinase (IRTQs)

A utilização de IRTQs, como toceranib (Palladia®) e 
masitinib (Masivet®, Kinavet®), no tratamento do masto-
citoma canino representou um enorme avanço na onco-
logia veterinária, influenciando a abordagem terapêutica 
dos neoplasmas malignos desses pacientes (BONKOBA-
RA, 2015). As moléculas-alvo específicas, como os IRTQs, 
foram objeto de muitas pesquisas, incluindo estudos diri-
gidos para inibir a expressão do receptor de crescimento 
derivado de plaquetas (PDGFR) e do receptor de fator de 
crescimento do endotélio vascular (VEGFR) para o con-
trole do MRMD no tratamento de linfoma canino (HOLTE-
RAMANN et al., 2016; YAMAZAKI et al., 2017).

London et al. (2012) também observaram boa res-
posta clínica com o uso do toceranib em diferentes tipos 
de tumor sólido (carcinomas e sarcomas), abrindo uma 
janela para mais pesquisas prospectivas com o intuito de 
definir outros mecanismos de ação para os IRTQs nesses 
neoplasmas. Por outro lado, Mauchle et al. (2015) identi-
ficaram outros IRTQs que atuam nas vias PKC, CK1, PKA, 

ErbB2, mTOR e NF-κB, apresentando novas possibilida-
des para tratamento do osteossarcoma em cães.

Pesquisas avaliando a associação do toceranib 
com fármacos antineoplásicos comumente utilizados, 
como lomustina, apontaram que os efeitos adversos 
dessa combinação foram maiores do que seus benefí-
cios (PAN et al., 2016; BAVCAR et al., 2017). O imatinib, 
outro IRTQ, representa mais uma opção para o trata-
mento do mastocitoma canino e felino, bem como do 
melanoma em cães, visto induzir diminuição da sinali-
zação da via do Wnt (BONCOBARA, 2015).

Após o lançamento dos IRTQs, o desenvolvimento 
de novos fármacos antineoplásicos para uso veteriná-
rio permaneceu em estado de “letargia”. Contudo, em 
janeiro de 2017, a FDA aprovou a utilização do Tano-
vea-CA1 (rabacfosadina) para o tratamento do linfoma 
canino. Recentemente, foi publicado um estudo pros-
pectivo avaliando a associação do Tanovea-CA1 com a 
doxorrubicina para o tratamento do linfoma multicên-
trico em cães. Os eventos adversos observados foram 
considerados leves ou moderados e autolimitantes, 
com intervalo sem progressão da doença comparável 
aos observados com protocolos padrões, como o CHOP 
– ou seja, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina e 
Prednisona –, sugerindo que pode ser uma abordagem 
promissora para o tratamento do linfoma multicêntrico 
em cães (THAMM et al., 2017).

Anticorpos monoclonais
Os anticorpos monoclonais representam uma 

conquista na luta contra o câncer em humanos. No 
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entanto, o uso de anticorpos monoclonais humanos 
na oncologia veterinária não é viável devido ao de-
senvolvimento de uma resposta imunológica con-
tra proteínas non-self (PANG; ARGYLE, 2016). Novas 
abordagens no que tange ao estudo comparativo en-
tre essas espécies vêm sendo avaliadas e algumas 
pesquisas apontam o uso de um novo anticorpo mo-
noclonal – anti-CD20 (NCD1.2) –, que apresenta rea-
ção cruzada entre o CD20 humano e o canino (JAIN 
et al., 2016). 

Segundo Anderson e Modiano (2015), a FDA conce-
deu licença condicional, em janeiro de 2014 (Aratana 
Therapeutics, Del Mar, CA, EUA), para o estudo do anti-
corpo canino anti-CD52, uma glicoproteína altamente 
expressa no linfoma de células B e T. De forma similar, 
o anticorpo canino anti-CD20, uma glicoproteína ex-
pressa exclusivamente em células B maduras, recebeu 
aprovação total, em janeiro de 2015, para utilização 
clínica em cães com linfoma de células B, sendo atual-
mente comercializado nos Estados Unidos e Canadá 
(REGAN et al., 2016). 

Radioterapia
Em relação ao tratamento radioterápico, Pang e 

Argyle (2016) reportam que a modalidade representa 
um renascimento da oncologia veterinária, ainda mais 
quando se consideram tratamentos de ponta, como a 
radioterapia de intensidade modulada (IMRT) e a radio-
terapia estereotáxica corporal (SBRT).

Cirurgia oncológica
A cirurgia oncológica, associada a técnicas de cirur-

gia reconstrutiva, é recomendada na maioria dos neo-
plasmas sólidos cutâneos, tumores mamários, entre 
outros, sendo necessários para o planejamento cirúrgi-
co métodos de diagnóstico avançados, como tomogra-
fia computadorizada e ressonância magnética. Já em 
tumores intracavitários não ressecáveis, metastáticos 
e/ou refratários à quimioterapia convencional e à ra-
dioterapia, a oncologia intervencionista minimamente 
invasiva constitui alternativa (WEISSE, 2015). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, pode-se concluir que a busca 

por novos tratamentos contra o câncer está cada vez 
mais individualizada, com projeções futuras baseadas 
no genótipo molecular, bem como no fenótipo de cada 
paciente, seguindo o exemplo da oncologia humana.    
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CLÍNICA MÉDICA

A TERAPIA ANTINEOPLÁSICA  
TEM SIDO PRATICADA DE  
FORMA SEGURA?

É preciso reconhecer a necessidade de estabelecer uma legislação e normatização 
regulamentando a prática na Medicina Veterinária, de maneira que traga 
segurança ao profissional, tutor, paciente e meio ambiente, assim como ocorre em 
serviços similares na prática da oncologia médica

A 
terapia antineoplásica com agentes alquilantes 
citotóxicos é de uso corrente na clínica médi-
co-veterinária há várias décadas. A alquilação 

é a transferência de um grupo alquila de uma molécula 
para outra, sendo utilizada na quimioterapia para dani-
ficar o DNA das células cancerosas. Essa terapia assume 
destaque em um momento em que os animais colo-
cam-se cada vez mais próximos aos seus proprietários/
tutores, trazendo consigo alguns riscos, em especial, o 
ocupacional, desconhecidos pela maioria dos profissio-
nais que adquirem, armazenam, manipulam, aplicam as 
doses prescritas e descartam os resíduos gerados, colo-
cando em perigo todos os envolvidos.

T Armazenar, manipular e aplicar quimioterápicos requer cuidados especiais
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À luz da legislação e das recomendações técnicas 
de utilização segura desses medicamentos, tem sido 
discutida a necessidade de adequação da Medicina 
Veterinária, como ocorre em serviços similares na prá-
tica médica. Preocupações nesse sentido são recentes, 
sendo apresentadas em diversos países, tendo por 
base documento do National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH, 2004), que reporta a ques-
tão na Medicina Veterinária, reconhecendo que esses 
profissionais sujeitam-se ao mesmo risco ocupacional 
daqueles que o fazem no campo médico.

As bases medicamentosas utilizadas na terapia 
antineoplásica possuem características de toxicidade  
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diversas, sendo reconhecida sua ação destrutiva espe-
cífica sobre certas células e os potenciais genotóxico, 
oncogênico, mutagênico, teratogênico ou perigoso, não 
dependente de acumulação, desconhecendo-se a quan-
tidade mínima não tóxica e segura para o profissional, 
seus auxiliares e os proprietários/tutores dos pacientes, 
não se diferenciando quanto a serem utilizadas na clíni-
ca médica ou na clínica médico-veterinária.

Regras e recomendações para a terapia antineo-
plásica médica exigem protocolos de boas práticas 
que assegurem a minimização do risco de exposição, 
buscando permitir que o trabalho ocorra sob condi-
ções de segurança, em ambientes especificamente 
desenhados e equipados, com controle de acesso e 
filtração de ar, descontaminação e esterilização do 
material, uso adequado de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs), destinação adequa-
da de resíduos gerados e registros para rastreamento, 
entre outras exigidas.

Infelizmente, no Brasil, um número reduzido de es-
tabelecimentos médico-veterinários dispõe de infraes-
trutura adequada para tais procedimentos, com quase 
a totalidade dos profissionais atuando com desconhe-
cimento dos riscos associados a essa prática. Com isso, 
de acordo com estudo realizado nos Estados Unidos, o 
médico veterinário pratica um nível de exposição 15 
vezes superior ao verificado com os profissionais que 
atuam na oncologia médica (MEIJSTER et al., 2006).

Também se observa ausência na formação acadê-
mica, tanto pelo desconhecimento dos riscos da falta de 
biossegurança por parte das escolas responsáveis por 
essa capacitação quanto pelo pensamento, equivocado, 
de que as medidas necessárias para uso seguro da te-
rapia antineoplásica poderiam inviabilizá-la na clínica 
veterinária. Em contraponto à oncologia médica, que 
dispõe de resoluções nesse sentido (por exemplo, RDC/
Anvisa nº 220/2004, RDC/Anvisa nº 33/2000, RDC/

A

B

C

DPR
IN

C
IP

A
IS

 V
IA

S 
D

E 
CO

N
TA

TO

Inalação 

A

B

C

D

E

F

ET
A

PA
S 

CO
M

 R
IS

CO
 P

O
TE

N
C

IA
L 

 
D

E 
EX

PO
SI

Ç
Ã

O
 

Aquisição

Armazenamento

Preparo

Transporte das doses

Acompanhamento do paciente 
durante os períodos de 
aplicação e convalescença

Destinação dos resíduos 
produzidos (excretas e 
secreções do paciente, equipos, 
frascos, agulhas, seringas etc.)

Contato com gotas ou poeira

Absorção via derme

Ingestão

Anvisa nº 50/2002, RDC/Anvisa nº 306/2004, NR 32/
MTE/2005 e Resolução Conama nº 385), esse fato é 
agravado pela ausência de legislação específica para 
a oncologia médico-veterinária, inviabilizando a ple-
nitude da atuação do profissional em saúde única e a 
ação dos órgãos regulamentadores (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – Anvisa, Ministério da Saúde e 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), 
gerando inquietação de ordem da saúde pública e vi-
gilância sanitária e ambiental. Como resultado, profis-
sionais inadequadamente formados fazem uso dessas 
medicações, sem conhecimento das práticas de bios-
segurança necessárias e sem reconhecimento do nível 
de responsabilidade profissional envolvido, colocando 
vidas em risco. 

Essa questão foi evidenciada em entrevistas com 
70 médicos veterinários atuantes no município do Rio 
de Janeiro, mostrando dados alarmantes (SILVA et al., 
2013). No grupo avaliado, apenas um profissional afir-
mou ter conhecimento do risco à saúde reprodutiva, 
verificando-se, ainda, que todos desconheciam quais 
seriam os EPIs e EPCs adequados para a prática.

Buscando orientar procedimentos gerais de bios-
segurança em clínicas e hospitais veterinários, a Anvisa 
divulgou, no ano de 2010, uma referência técnica para 
o funcionamento dos serviços de saúde, no intuito de 
nortear a atividade dos órgãos de vigilância sanitária 
estaduais e municipais, alertando que o referido docu-
mento não possuía nenhum valor legal, sendo apenas 
material de referência para que estados e municípios 
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A aquisição, o armazenamento e a dosifi-
cação do medicamento antineoplásico de-
vem ser restritos a profissional habilitado.

O fracionamento de medicamentos an-
tineoplásicos deve ser realizado em ca-
bine de segurança biológica, que atue 
com exaustão de 100% do ar, direcio-
nando-o, após filtração de alta eficiên-
cia, ao exterior.

Durante a manipulação dos medica-
mentos, deve ser obrigatória a utiliza-
ção de EPIs e EPCs.

Deve ser vetado o acesso de gestantes à 
área de estocagem, manuseio, preparo e 
aplicação de antineoplásicos, especial-
mente no terço inicial da gestação.

Todo o material utilizado deve ser des-
cartado conforme determina legislação 
referente ao gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde.

Para o manuseio de fluidos e excretas 
dos pacientes, seja no ambiente do 
estabelecimento veterinário, seja na 
residência do paciente, procedimentos 
básicos de biossegurança devem ser 
observados, devendo os resíduos ser 
descartados como resíduos sanitários e 
manuseados com o auxílio de luvas, no 
mínimo, nas primeiras 48 horas após a 
aplicação de cada dose.

SUGESTÕES PARA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E BOAS PRÁTICAS NA TERAPIA  
ANTINEOPLÁSICA NA CLÍNICA VETERINÁRIA

Os tecidos contaminados com fluidos e 
excretas (jalecos, toalhas, lençóis etc.), 
nas primeiras 48 horas, tanto provenien-
tes do ambiente doméstico quanto clíni-
co-hospitalar, devem ser encaminhados 
para lavanderia especializada, com indi-
cação de contaminação por lixo químico, 
devendo ser manuseados com o auxílio 
de luvas e lavados separadamente.

Os profissionais e auxiliares envolvidos 
com a quimioterapia devem submeter-se 
a exame médico periódico, com atenção 
especial para contaminação/exposição a 
medicamentos antineoplásicos.

Aos profissionais atuantes na terapia an-
tineoplásica, devem ser oferecidos cursos 
de atualização e treinamento específicos 
em biossegurança, devendo a temática 
também ser contemplada pelos cursos de 
graduação em Medicina Veterinária.

O preparo de doses para utilização em clí-
nicas que não dispõem de infraestrutura 
adequada para armazenamento, manu-
seio e fracionamento de medicamentos 
antineoplásicos e gerenciamento de resí-
duos e de profissionais capacitados para 
seu manuseio seguro deve ser realizado, 
por prescrição do médico veterinário, em 
estabelecimentos que atendam às nor-
mas da Anvisa (RDC/Anvisa nº 67/2007) 
e/ou do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Instrução Normativa 
nº 11/2004 e Decreto nº 5.053/2004).

elaborassem e instituíssem legislações locais a respei-
to do assunto (BRASIL, 2010).

Nesse contexto, é urgente que sejam realizadas 
ações para estimular e subsidiar discussões com o in-
tuito de definir legislação e recomendações em âmbito 

nacional para a capacitação e atualização profissional, 
como também para o estabelecimento de diretrizes 
para órgãos de fiscalização sanitária no país. Para fo-
mentar essa discussão, tem sido realizados encontros 
sobre o uso prudente de antineoplásicos, reunindo es-
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pecialistas no tema, nos quais têm sido discutidos a 
biossegurança na formação profissional, a saúde ocu-
pacional, a realidade da estrutura das clínicas veteriná-
rias que realizam procedimentos com antineoplásicos 
no Brasil, as legislações correlatas existentes e os pro-
blemas vivenciados pelos profissionais veterinários in-
teressados em adequar seus estabelecimentos. Entre 
as recomendações citadas, a exigência de infraestrutu-
ra no estabelecimento, incluindo cabine de segurança 
biológica para armazenamento e dosificação dos me-
dicamentos, requer investimentos financeiros relati-
vamente elevados para a maioria das clínicas veteri-
nárias. Entretanto, as demais recomendações listadas 
referem-se à mudança de condutas e capacitação pro-
fissional. Considere-se que, de imediato, as etapas que 
demandam investimento financeiro poderiam ser rea-
lizadas, como citado e previsto na legislação, via con-
tratação de serviço de terceiros (farmácias magistrais), 
podendo ser essa uma opção definitiva aos profissio-
nais que assim desejarem, recebendo as doses, confor-
me prescrição, preparadas por estabelecimentos com 
estrutura e capacitação para tal procedimento, preca-
vendo-se, dessa maneira, de exposição desnecessária 
a agentes citotóxicos.

Com ética, cuidado e responsabilidade, podem-se 
implementar, na clínica médico-veterinária, condições 
mais adequadas para a terapia antineoplásica, com 
comprometimento com a saúde dos envolvidos e do 
meio ambiente.   

AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E 
SUA TOXICIDADE

Ciclofosfamida

Carcinogênica e hematológica (leucemia).

Lomustina

Carcinogênica, leucemia, mielossupressão, 
neutropenia e trombocitopenia tardia, 
sinais gastrointestinais e hepatotóxica.

Vincristina

Alterações neurológicas, dérmicas, 
hematológicas e gastrointestinais.

Doxorrubicina

Toxicidade cardíaca, renal e hematológica.

Cisplatina

Nefrotóxica e alterações renais, 
hematológicas e gastrointestinais.

Carboplatina

Mielossupressão, toxicidade 
gastrointestinal e neuropatia periférica.

Anti-inflamatórios esteroidais (corticoides)

Carcinogênica, mielossupressão.
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CLÍNICA

ENTENDA A TERAPIA NEURAL

Este tratamento elimina bloqueios geradores de alteração de informação 
ou estímulos irritativos e reativa os mecanismos de regulação corporal, 
permitindo reações de autocura

T A terapia neural realiza funções de defesa, resposta e cura

A 
Terapia Neural (TN) é uma autorregulação 
que atua diretamente no sistema nervoso, 
especialmente, o sistema nervoso autônomo 

(vegetativo), reorganiza seu funcionamento e corrige 
os transtornos causados no sistema elétrico celular e 
tissular. Tem por objetivo a identificação dos campos 
interferentes que estão bloqueando o funcionamento 
corporal e dispõe de várias técnicas específicas para 
desbloquear cada sistema e região corporal. Apresenta 
resultados muito rápidos e surpreendentes, indepen-
dentemente da espécie tratada, e está bastante difun-

dida na Alemanha, Áustria, Argentina, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Equador, Espanha, México, Suíça, Uru-
guai e União Soviética (PERAZA et al., 2011).

Quando um impulso neural terapêutico é colocado 
em um “ser vivo”, a informação é processada com base 
no seu potencial energético/fisiológico e, com isso, 
ocorre um reordenamento de todo o ser, permitindo 
que busque seu próprio e único estado de saúde. A TN, 
dessa forma, tem merecido reconhecimento interna-
cional como método curativo eficaz em muitas enfer-
midades (BURREL, 2008; DURÁN, 2010).
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Ela usa como condutor o sistema nervoso vegetativo, que 
atua influenciando todas as células do organismo e graduando 
a intensidade de suas reações bioquímicas, interconectando to-
das as partes, pois capta informações e realiza funções básicas 
de defesa, resposta e cura (BURREL, 2008). Pelos seus circuitos 
reguladores, hormonais, neurais e celulares, ela toma parte em 
todas as reações do organismo, incluindo processos mentais e 
emocionais, sendo peça-chave na integração da totalidade do 
ser (TOSCANO, 2012).

Ainda, objetiva a neutralização das irrita-
ções que afetam o tono neurovegetativo e 
desencadeiam a doença, com a aplicação 
de anestésico local, em baixas con-
centrações, especialmente no local 
onde o sistema vegetativo sofreu 
a agressão ou lesão (DE LA RO-
CHE, 1981; FISCHER, 2000). 

MECANISMO DE AÇÃO
A transmissão nervosa 

normal depende da capaci-
dade funcional da bomba de 
sódio e potássio, sistema que 
estabelece um estado de 
despolarização e repolari-
zação permanente. Quando 
estímulos frequentes ou in-
tensos alteram esse mecanis-
mo, é gerado um estado de 
despolarização permanente, 
que ocasiona falta de respos-
ta celular e produz campos de 
interferência que debilitam o or-
ganismo (BURREL, 2008).

Cada célula tem um poten-
cial elétrico de repouso que va-
ria de -40 a -90 mV, resultado da  

 T Mapa de correlação dente/corpo na 
odontologia neurofocal

ODONTOLOGIA NEUROFOCAL

É a relação de cada dente e região bucal 
com todo o corpo e suas principais con-
sequências, no nível local e/ou a distân-
cia, desencadeando dores e enfermi-
dades com foco causador na região da 
boca, dentes e garganta. Considera que 

o corpo é um todo sem fragmenta-
ção, podendo os campos 

interferentes estar 
em qualquer lu-

gar (ADLER, 
2 0 0 2 ; 

CASTRO, 
2011). 

 T Aplicação de cloridrato de procaína a 0,7% na região perivulvar de vaca com histórico  
de infertilidade
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presença de íons de sódio e potássio. No exterior da 
célula (líquido extracelular), estão presentes substân-
cias com cargas elétricas positivas, gerando, assim, o 
potencial elétrico de membrana. Um estímulo (irrita-
tivo) faz cair esse potencial; a célula, então, despola-
riza-se com a saída de potássio e entrada de sódio. 
Normalmente, a célula repolariza-se de imediato, 
mas, se há estímulos constantes, fortes ou irritativos, 
ela pode perder essa capacidade, permanecendo des-
polarizada, debilitada e doente. Com isso, altera-se o 
funcionamento da bomba de sódio e potássio e a “pa-
ralisia do sistema” pode atuar como um campo inter-
ferente (DURÁN, 2010; GARCIA et al., 2011). 

 Na TN, não se busca o efeito anestesiante do 
anestésico local, mesmo porque ele está muito diluí-
do, tampouco o efeito químico, mas, sim, seu efeito 
elétrico, que é extremamente rápido. A procaína induz 
uma tensão bioelétrica no nível da membrana celular 
de cerca de 290 mV, tendo a capacidade de repolari-
zar e estabilizar o potencial de membrana das células 
afetadas, permitindo-lhes recuperar-se e estabilizar o 
sistema neurovegetativo. Portanto, a terapia tem por 
objetivo remover “memórias nocivas” ao organismo e 
permitir o livre fluxo de informação ou “experiências”, 
resgatando no paciente sua própria ordem e um me-
lhor ganho energético nos processos vitais (FISCHER, 
2000; ILLERA et al., 2011). 

 Como o sistema nervoso é uma rede interconec-
tada,  a aplicação do anestésico local numa deter-
minada zona do corpo é transmitida, de imediato, a 
todo o organismo. Após a aplicação da “substância 
neural” numa zona da pele, ela atua imediatamen-
te, a distância, em um órgão ou sistema acometido 
(CRUZ et al., 2011).

MEDICAMENTOS E SUAS DILUIÇÕES
A procaína é diluída em soro fisiológico, numa 

concentração que varia de 0,5% a 2,0%, e a lidocaí-
na, entre 0,3% e 0,5%. Esses medicamentos podem 
ser injetados em diversas regiões do corpo, como 
pontos dolorosos, pontos-gatilho, cicatrizes, zonas de 
emergência nervosa, pontos de acupuntura, intra-arti-
culares, intraperitoneais, intravenosos etc. O intervalo 
entre as aplicações varia de acordo com o paciente, 
sua patologia e a resposta do organismo ao estímulo 
(NADAL et al., 2003; BULCÃO, 2011).

A procaína sofre rápida metabolização plasmática, 
em nível local, pela acetilcolinesterase, o que explica 
sua boa tolerância, mesmo em pacientes crônicos. Já a 
lidocaína é metabolizada pelo fígado e excretada pe-
los rins (BULCÃO, 2011).

Qualquer droga de uso injetável com caracterís-
ticas dielétricas pode ser utilizada na TN, tais como: 
água de coco, água de mar profundo, anestésicos lo-
cais diluídos, alguns medicamentos alopáticos, como 
complexos vitamínicos, e alguns medicamentos ho-
meopáticos injetáveis. 

 T Aplicação de cloridato de procaína a 0,7% nas margens da tireoide de 
cão com diagnóstico de hipotireoidismo

 T Aplicação de cloridato de procaína a 0,7% intratesticular em garanhão 
com histórico de infertilidade
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A procaína e lidocaína podem ser usadas de di-
versas formas, como pomadas, nebulizadores, gotas 
oculares, gotas nasais, forma perilesional, intraveno-
sa ou periorgânica (por exemplo, tireoide), no canal 
medular, na ferida cirúrgica, intra-arterial, zonas de 
Head (áreas da pele que ficam sensíveis em enfermi-
dades viscerais), metâmeros, pontos-gatilho, endo-
venosa, pontos de acupuntura, intraperitoneal etc. 
(CASTRO, 2011). 

TERAPIA LOCAL
A injeção é feita no local dolorido, na pele, pon-

tos-gatilho, musculatura, inserções de ligamentos, 
periósteo, tendões, cápsulas articulares, articula-
ções, nervos periféricos etc. A ação é direta, com 
melhora da circulação local e efeito anti-inflamató-
rio. Sabe-se que 70% dos pontos de acupuntura são 
pontos-gatilho que podem ser estimulados pela TN 
(CASTRO, 2011). 

TERAPIA SEGMENTAR
A terapia dentro do segmento significa injeção 

em uma área de projeção dos sintomas. Pode ser com 
pápulas dérmicas, infiltração em ponto-gatilho princi-
pal, nódulos, cápsulas articulares, periósteo, em uma 
área da coluna vertebral, raízes dos nervos, artérias 
periféricas, gânglios vegetativos, zonas de Head etc. 
(CASTRO, 2011). 
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 T Aplicação de cloridato de procaína a 0,7% nos acupontos B22 e B23 e 
na silhueta renal de cão com diagnóstico de insuficiência renal

TERAPIA DE CAMPO INTERFERENTE

Um campo interferente consiste em um “distúrbio 
crônico” em qualquer área do corpo capaz de produ-
zir alterações locais ou a distância, como, por exem-
plo, uma cicatriz, amigdalite crônica, dentes inclusos, 
corpo estranho, cistos, restos de raízes de dentes, fra-
turas, patologias obstétricas, calos ósseos etc. (CAS-
TRO, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A TN é uma alternativa de tratamento segura e 

eficaz, que estimula as capacidades naturais de cura. 
Ela elimina bloqueios geradores de alteração de in-
formação ou estímulos irritativos e reativa os meca-
nismos de regulação corporal, permitindo reações 
de autocura.  
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BEM-ESTAR

TEMPLE GRANDIN INSPIRA 
OS BRASILEIROS

Referência mundial nas práticas de bem-estar animal, a pesquisadora  
norte-americana discutiu questões de manejo em diversas espécies e 
enfatizou a importância de incentivar medições, para que se tenham 
parâmetros reais sobre o grau de bem-estar em que vivem os animais

T Entre suas dicas de manejo, está o uso da bandeira para guiar os animais e nunca para agredi-los

Por Flávia Tonin

E
m Pirassununga (SP), o maior auditório da ci-
dade aguardava-a lotado. Estudantes de gra-
duação em Medicina Veterinária e Zootecnia 

não continham a curiosidade e comentavam entre 
si que precisavam tirar uma foto com ela. Ao lado, 
pesquisadores com pós-doutorado não escondiam 
o mesmo desejo. E a esperada senhora, com quase 
70 anos, eleita pela revista Times, em 2010, como 
uma das cem pessoas mais influentes do mundo, 
sobe ao palco. Temple Grandin destacou-se por re-
volucionar o manejo e instalações de animais nos 

Estados Unidos, para o bem-estar, especialmente, de 
bovinos. Entre suas ideias, está o curral em curvas, 
para que o fluxo de animais seja constante. O uso 
da bandeira como guia de bovinos também é parte 
de seu trabalho. A pesquisadora da Universidade do 
Colorado esteve no Brasil, no início de julho, a con-
vite do Centro de Estudos Comparativos em Saúde, 
Sustentabilidade e Bem-Estar da Universidade de 
São Paulo (USP), coordenado por Adroaldo José Za-
nella, que promoveu o workshop “Na Fazenda com  
Temple Grandin”. 
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A capacidade de Temple para solucionar proble-
mas relacionados à produção animal chamou atenção, 
principalmente por sua condição de saúde, pois, ain-
da na infância, foi diagnosticada com síndrome de As-
perger, que é um tipo de autismo. Ela mesma diz que 
percebeu que sua maneira de pensar era diferente e 
estaria mais próxima do modo como os animais pen-
sam e sentem; portanto, seguiu por novos caminhos 
para entender o comportamento animal e conseguiu 
traduzir as práticas de manejo de forma simplificada 
e eficiente. 

Entre as provocações, a pesquisadora questiona 
a preocupação com a seleção genética. “Não pode-
mos repetir os mesmos erros dos anos 1980”, lem-
bra, sobre exemplos que seguiram caminhos errados 
para a seleção focada em determinada característi-
ca, não considerando o desequilíbrio de outras. “A 
seleção excessiva para mansidão preocupa em al-
guns bovinos, pois eles perderam a qualidade de 
pastar”, exemplifica. Para tanto, enfatiza a importân-
cia de olhar para fora dos limites do próprio reba-
nho e compará-lo com o de outros criadores. Como 
exemplo, cita a primeira vez que viu duas linhagens 
de suínos não castrados em abatedouros; elas apre-
sentavam comportamento completamente diferente 
no que se refere à agressividade, agitação e proble-
ma de locomoção. “Se eu não tivesse a comparação, 
teria uma ideia errada sobre os animais não castra-
dos”, constata. “Poderia associar o comportamento 
de determinado grupo ao fato de serem animais in-
teiros”, explica. 

Ela reconhece que o desafio da pesquisa em bem-
-estar está em desenvolver práticas mais amigáveis 
para animas confinados, em especial, aves e suinos.  
E reconhece que, com equilíbrio, a genética pode con-
tribuir para melhorar o bem-estar em confinamento. 
“Em sistemas mais livres, é importante buscar linha-
gens menos agressivas”, comenta, sobre os suínos em 
sistemas de baias coletivas, técnica que vem substi-
tuindo as gaiolas de gestação. Lembra, ainda, outras 
sugestões para o sistema, como a atenção para a rela-
ção entre o número de animais e a disponibilidade de 
comedouros eletrônicos e a importância de longos cor-
redores para a saída do animal após a alimentação. “A 
fêmea perderá o impulso de voltar para alimentar-se”, 
afirma. Na avicultura, avalia que há uma pressão para 
sistemas de galinhas de postura livres e reconhece o 
desenvolvimento de modelos inovadores. Nos confi-

As pessoas devem andar pelas instalações e 
buscar elementos que possam ser pontos de 
parada, como brilho, luz excessiva, sombras, 
tábuas soltas, quinas, pregos etc. 
A bandeira de manejo deve ser leve e 
usada para guiar o animal, a partir de 
conceitos da distância de fuga. Ela não 
deve ser chacoalhada ou usada para ba-
ter nos animais. Choque e gritaria devem  
ser abolidos.
Poucas pessoas devem ficar no curral; o ideal 
é que sejam apenas três, sendo uma no tron-
co e as demais para manejar a entrada dos 
animais no brete. No caso de aula, devem-se 
colocar cadeiras para os estudantes; dessa 
forma, ficarão “escondidos” e não atrapalha-
rão o fluxo.
O curral precisa ser apresentado de forma 
positiva, principalmente nas primeiras expe-
riências. Podem-se passar os animais com as 
porteiras abertas ou dar um pouco de ração 
no fim do manejo. 
Tudo tem que ser feito com calma. Se o animal 
está respondendo positivamente ao coman-
do, deve-se recuar, mostrando que ele está 
no caminho certo. 
Manter os bovinos em grupos, pois não 
gostam de ficar sozinhos. Os grupos devem 
ser pequenos, para que haja controle. As 
madrinhas podem ser usadas para guiar os 
mais jovens.
Se o lote estiver muito nervoso, com animais 
defecando e excesso de movimentação, de-
ve-se aguardar. A calma evitará acidentes.

AULA PRÁTICA PARA O MANEJO DE BOVINOS
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namentos de bovinos de leite e corte, entende que há 
maior consenso para a aplicação das práticas de bem-
-estar, cuja implementação tem um custo mais baixo 
nesses locais, pois depende apenas de adaptações. 

Com uma visão muito prática, enfatiza que “é pre-
ciso medir para que se tenham parâmetros reais sobre 
o grau de bem-estar dos animais”. E repete: “medir, 
medir, medir”. Essa sugestão baseia-se em sua expe-
riência exitosa na indústria de proteína norte-america-
na, quando criou padrões, com poucas escalas de clas-
sificação, para avaliar as plantas frigoríficas. Com esses 
dados, pode avaliar como era o bem-estar no abate de 
animais, sugerir ajustes e melhorar as plantas. “Quem 
não se ajustasse não poderia ser fornecedor”, lembra. 

Temple sugere que o mesmo se faça nas fazen-
das. “Devem-se criar escalas fáceis e práticas para que 
se avalie o bem-estar animal”, diz. “E o médico vete-
rinário ou zootecnista pode ensinar o produtor e sua 
equipe a aplicar os controles”, explica. Como exemplo, 
em um manejo de curral de gado de corte, pode-se 
contabilizar o percentual de vocalização, quedas, es-
corregões etc. Em gado de leite, cita também a clau-
dicação, problema causado por lesões nos cascos que 
podem interferir até na produtividade, além de causar 
dor. “Pouco se mede sobre claudicação e garanto que 
o produtor tem uma percepção subestimada”, acredita 
a norte-americana. Motivar a medição e sistematizá-la, 
para ela, é o segredo para que se consiga evoluir nas 
questões de bem-estar animal. 

Em sua visita ao Brasil, Temple Grandin fez ques-
tão de aproximar-se dos alunos de graduação, pois 
acredita que essa relação fortalece a continuidade 
de seus trabalhos. Um dos exemplos foi o café da 
manhã com 15 estudantes do Grupo de Estudos 
de Comportamento e Bem-Estar Animal da USP, 
atendendo a cada um, individualmente. “Ela en-
fatizou a importância dos estudos para a conti-
nuidade de seu legado”, afirmou Mariane Marton, 
estudante. “Ela nos dá esperança de que esse é 
um tema para trabalharmos”, disse Marina Juliane, 
também graduanda.   

 T A maior parte do público era formada por médicos veterinários e zootec-
nistas, além de estudantes de graduação

Ela lembra que os projetos que conseguem avan-
çar nas questões de bem-estar são aqueles em que o 
gestor compactua e defende a ideia. Também ressalta 
a importância de se escolher muito bem a propriedade 
em que se deseja implantar a tecnologia.

Por fim, escrever muito sobre o tema é uma das 
dicas para que os profissionais sejam difusores das 
práticas de bem-estar animal. “Se conhece um bom 
trabalho, fale sobre ele nas revistas especializadas”, 
enfatiza. “Foi isso que fiz minha vida inteira”, reco-
nhece, ao se lembrar da importância de simplificar 
o material da academia para a produção e torná-lo 
aplicável. Para a pesquisadora, não há dúvidas de 
que o consumidor é o principal responsável por di-
rigir as mudanças que serão cobradas, devendo os 
produtores estar atentos às demandas, podendo an-
tecipar-se a elas.

CONSCIENTIZAÇÃO AOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO
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 T Temple Grandin conheceu a campanha de bem-estar animal promovida 
pelo CFMV e ressaltou a importância do médico veterinário. “A saúde é o 
primeiro passo”, comentou

Templo Grandin dividiu suas apresentações em 
três palestras que trataram do comportamento animal, 
práticas do manejo de abate e sistema norte-ameri-
cano de avaliação de bem-estar. Com muita generosi-
dade, explicou dicas de manejo em detalhes a todos 
que se aproximaram. Também tirou foto com todos. Os 
conhecimentos técnicos foram muitos, mas, com certe-
za, sua maior contribuição foi a inspiração e ânimo que 
deixou em cada brasileiro.

REDE BEA
Durante o evento “Na Fazenda com Temple Gran-

din”, foi lançada a Rede Brasileira de Ensino, Pesqui-
sa, Desenvolvimento e Inovação em Bem-Estar Animal 
(Rede BEA), com a intenção de ser uma iniciativa para 
organizar, reunir e congregar todos esses esforços, res-
peitando a independência e autonomia de seus parti-
cipantes. “Há muitas soluções disponíveis que preci-
sam ser implantadas”, relata Augusto Hauber Gameiro, 
coordenador do Laboratório de Análises Socioeconô-
micas e Ciência Animal (LAE) da USP e um dos idealiza-
dores junto com outros docentes da USP. A rede teria 
uma gestão participativa e de promoção ao diálogo. A 
ideia é constituir um conselho gestor com represen-
tantes da pesquisa, governo, indústria, produtor e ter-
ceiro setor, com troca de materiais por website.  

REAÇÕES QUE SE FORMAM ANTES DO NASCIMENTO
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Temple Grandin veio ao Brasil a convite do Centro de Estudos Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e 
Bem-Estar da USP, coordenado por Adroaldo José Zanella. Entre as pesquisas desenvolvidas, por eles estão 
trabalhos focados nos períodos pré-natal e neonatal, principalmente em ovinos, suínos e caprinos. “Mu-
damos o comportamento do leitão, minimizando o comportamento agressivo, por reduzirmos a fome nas 
fêmeas gestantes”, relata o pesquisador sobre um dos trabalhos, que relacionou questões de bem-estar 
com o manejo nutricional. “Com o tratamento gentil e aversivo em ovinos e caprinos, também influenciamos 
sistemas no cérebro, comportamento e indicadores de bem-estar”, afirma. Ele explica que uma boa relação 
entre o tratador e os animais resulta em animais com menos medo, melhor cognição e melhor desempenho, 
além de sinapses mais robustas no cérebro. As pesquisas devem-se ao interesse em “conhecer a vida fetal", 
especialmente em animais cujas fêmeas gestantes encontram-se em situações de dor e estresse. O grupo 
também atua em projetos para o desenvolvimento e validação de indicadores de bem-estar animal e proto-
colos de avaliação de bem-estar em várias espécies. 
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PRODUÇÃO ANIMAL

PERFIL 
BIOQUÍMICO 
SÉRICO DE 
BOVINOS 
INTOXICADOS 
POR CAMBARÁ 
(LANTANA 
CAMARA L.)

O aumento da atividade de 
enzimas, como GGT e AST, auxilia 
no diagnóstico desta intoxicação, 
quando associado aos demais sinais 
clínicos e anatomopatológicos

P
lantas que causam lesão hepática podem ser 
distribuídas em três grupos: as que geram da-
nos ao fígado, desencadeando necrose aguda; 

as que promovem fibrose hepática; e as causadoras de 
fotossensibilização. 

A intoxicação por plantas hepatotóxicas ocorre, 
principalmente, em sistema de criação extensiva e está 
relacionada à má conservação das pastagens.

Existem mais de 50 espécies de plantas fotossen-
sibilizantes do gênero Lantana, pertencentes à famí-
lia Verbenaceae. São plantas cosmopolitas arbustivas 
conhecidas popularmente como chumbinho, camará, 
cambará, amendoim-de-grilo, bem-me-quer e mal-me-
-quer e, no Brasil, são encontradas desde a Amazônia 
até o Rio Grande do Sul, em agrupamentos de vários 
tamanhos, mas sem dominar a vegetação.
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A Lantana, mais frequentemente, causa surtos de 
intoxicação nas transferências de animais para áreas 
contaminadas pela planta, na escassez de forragem e/
ou na presença de pastagens degradadas, que favore-
cem a perda de seletividade animal durante o pastejo 
e, consequentemente, o consumo de ervas tóxicas. É 
importante considerar que nem todas as variedades 
são tóxicas e que sua toxicidade não tem correlação 
com as cores variadas de suas inflorescências (TOKAR-
NIA et al., 2012).

Entre as demais plantas que podem causar fo-
tossensibilização hepatógena ou secundária, desta-
cam-se a Brachiaria decumbens (capim-braquiária), 
que compõe grande parte das pastagens no Brasil; o 
Enterolobium contortisiliquum (tamboril, timbaúba), 
cuja ocorrência dá-se desde o estado do Pará até o Rio 
Grande do Sul; o Enterolobium gummiferum (tamboril-
-do-campo, orelha-de-onça), cujo habitat é o cerrado; o 
Myoporum laetum (transparente ou cerca viva), que se 
distribui no sul do Rio Grande do Sul; o Stryphnoden-
dron coriaceum (barbatimão ou barbatimão-do-nordes-
te), que ocorre nas chapadas do Piauí, Maranhão, To-
cantins, Ceará e Bahia; e o Stryphnodendron obovatum 
(barbatimão-da-folha-miúda), que é encontrado em 
todos os estados da região Centro-Oeste, bem como 
em Minas Gerais e São Paulo (TOKARNIA et al., 2012).

De acordo com Brito et al. (2004), bovinos exibem 
quadros graves de intoxicação a partir da ingestão de 
doses únicas de 30 a 40 g/kg da planta ou de 10 g/kg 
por quatro a cinco dias consecutivos. As folhas repre-
sentam a parte de maior toxidez da Lantana camara, 
ressaltando-se que a toxicidade mantém-se por perío-
dos prolongados de tempo, mesmo após a secagem. 
Fatores como a estação do ano, a composição do solo 
e a variação genética da espécie de Lantana parecem 
influenciar diretamente seu grau de toxicidade.

MECANISMO DE TOXICIDADE E SINAIS CLÍNICOS
Os princípios ativos tóxicos da Lantana camara 

são os triterpenos lantadenos A e B, possuindo este 
um terço da toxicidade do primeiro (SPINOSA et al., 
2008). Os triterpenos são metabolizados pelo siste-
ma microssomal hepático, tornando-se os metabóli-
tos ativos responsáveis pela colestase intra-hepática.

Os metabólitos do lantadeno provocam obstrução 
dos canalículos biliares, após lesionarem suas membra-
nas celulares, promovendo a colestase, cujas consequên-

cias são fotossensibilização, icterícia e estase ruminal, 
resultado da diminuição do reflexo ruminal em função da 
lesão no fígado. Apesar da diminuição da secreção biliar 
verificada na intoxicação por Lantana camara, aparente-
mente, os hepatócitos conservam seu metabolismo nor-
mal, pois aproximadamente 60% da bilirrubina observa-
da é do tipo conjugado (SANTOS et al., 2008).

De acordo com Spinosa et al. (2008), a fotossen-
sibilização hepatógena é decorrência da filoeritrina, 
um pigmento fotodinâmico derivado da clorofila que, 
normalmente, é excretado na bile de forma análoga à 
bilirrubina e que, nas intoxicações, alcança a corren-
te sanguínea e se deposita na derme. Suas moléculas, 
que possuem alta capacidade de absorver energia lu-
minosa, passam por uma série de reações químicas, 
formando radicais livres capazes de promover peroxi-
dação dos lipídeos, determinando o quadro de derma-
tite necrótica.

Os sinais clínicos envolvem: anorexia; diminui-
ção ou parada dos movimentos ruminais; quando 
expostos à luz solar, os animais tornam-se inquietos, 
procurando áreas sombreadas; e fotossensibilização 
sob forma de eritema, edema e necrose de partes 
despigmentadas. Os animais também apresentam ic-
terícia, urina na cor amarelo-escura até marrom, além 
de fezes ressecadas e de pouco volume (TOKARNIA 
et al., 2012).

Experimentalmente, animais que sobreviveram a 
uma primeira fase, que durou cerca de 15 dias, apre-
sentaram rachaduras cutâneas, com desprendimento 
de pedaços de pele, formação de feridas abertas e 
mumificação. O apetite melhorou, o rúmen voltou a 
funcionar dentro da normalidade, as fezes tornaram-
-se normais, desapareceram os sinais de inquietação e 
icterícia e a urina voltou à sua cor característica. Foram 
observados sinais nervosos sob a forma de instabilida-
de, andar desequilibrado e desorientação semelhante 
à embriaguez, com andar em círculos e agressividade 
(TOKARNIA et al., 2012).

DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO
A intoxicação por Lantana camara causa aumen-

to na atividade sérica de aspartato aminotransferase 
(AST), gamaglutamiltransferase (GGT), Fosfatase Alcali-
na (FA) e glutamato desidrogenase (GLDH).

A AST possui altas concentrações no fígado de ru-
minantes e equinos e, apesar de ser utilizada para a 
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investigação de doenças hepáticas, não é específica 
para o diagnóstico de hepatopatias, sendo também en-
contrada nos eritrócitos e nos músculos esqueléticos e 
cardíacos (RADOSTITS et al., 2002).

A GGT ocorre em todas as células, exceto nas mus-
culares, e possui alta atividade no fígado e nos rins, 
porém somente a de origem hepática é encontrada no 
sangue, haja vista que a de origem renal é excretada 
na urina. Seu aumento ocorre após colestase, pois é 
uma enzima originária das membranas dos canalículos 
e dos ductos biliares. Assim, a elevação da sua ativida-
de está relacionada, exclusivamente, à colestase intra 
e extra-hepática e com proliferação de ductos biliares 
(SANTOS et al., 2008),  

A FA é encontrada em diversos locais, como mu-
cosa intestinal, osteoblastos e células placentárias, 
renais e hepáticas, porém, nesta intoxicação, o au-
mento de sua atividade sérica ocorre em função da 
colestase por obstrução de canalículos biliares (KA-
NEKO, 1989), mas seu aumento nem sempre é obser-
vado em toda hepatopatia significativa (SCHEFFER; 
GONZÁLEZ, 2003).

Já a elevação da atividade sérica da enzima GLDH 
aparece mais rapidamente, em relação à GGT, nos ca-
sos de obstrução dos ductos biliares, porém logo de-
cresce, voltando aos níveis de normalidade, também 
mais rapidamente (TENNANT, 1987).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devem-se verificar a presença das variedades 

tóxicas de Lantana camara invadindo as pastagens, 
a presença de sinais clínicos compatíveis com fotos-

sensibilização hepatógena ou secundária e aumento 
na atividade sérica de enzimas como GGT e FA. Ain-
da, o clínico deve observar se há presença de outras 
plantas fotossensibilizantes na região de ocorrência 
dos casos.  

1

2

Manejo dos animais e das pastagens, como evitar o pastoreio excessivo, utilizar animais de espécies ou 
idades resistentes a determinadas plantas e evitar colocar animais recentemente transportados com fome 
ou sede em pastagens contaminadas por plantas tóxicas.

Utilização de cercas para isolar áreas contaminadas por plantas tóxicas.

Eliminação das espécies tóxicas, arrancando-as manualmente, utilizando herbicidas, roçando, capinando, 
lavrando, queimando ou pelo pastoreio com animais não suscetíveis.

Utilização de sementes controladas para evitar a difusão de espécies tóxicas.

Confecção de fenos e silagem, evitando sua contaminação por espécies potencialmente nocivas  
aos animais.

3

4

5

PREVENÇÃO E CONTROLE DAS INTOXICAÇÕES POR PLANTAS (RIET-CORREA; MEDEIROS, 2001)
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SAÚDE PÚBLICA 

Os estabelecimentos de atendimento à saúde animal também produzem resíduos 
patogênicos, precisando de cuidado especial, desde a geração até o destino final

T Pelos são considerados resíduos biológicos e devem ser acondicionados corretamente, pois podem conter contaminantes

S
egundo a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), é necessário que os geradores de 
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), ou seja, 

aqueles que prestam serviços de atendimento à saúde, 
sigam “[...] o conjunto de procedimentos planejados a 
partir de bases científicas, que objetivam minimizar a 
geração de resíduos e proporcionar aos mesmos um 
manejo seguro, de forma eficiente, visando proteção 
dos trabalhadores, preservação da saúde, dos recursos 
naturais e do meio ambiente” (ANVISA, 2004).

A aprovação da Resolução da Diretoria Colegia-
da (RDC) nº 306/2004 e da Resolução CONAMA nº 
358/2005 trouxe um importante avanço para a miti-
gação de problemas relacionados ao acúmulo de re-
síduos sólidos. No Brasil, esses dois órgãos trabalham 
em conjunto, visando a garantir a sustentabilidade e 
melhoria na saúde pública.

Os estabelecimentos de atendimento à saúde ani-
mal, além dos resíduos comuns, produzem resíduos 

infectantes, químicos e perfurocortantes, ou seja, mate-
riais contaminantes, que, muitas vezes, são patogênicos, 
possuindo grande importância sanitária e precisando de 
cuidado especial, desde a geração até o destino final.

Dessa forma, médicos veterinários e funcionários 
dos estabelecimentos, funcionários da limpeza pública 
e até catadores de lixo e moradores de rua passam a ser 
objeto de preocupação, uma vez que podem ser aco-
metidos por ferimentos e se infectar com substâncias 
químicas e agentes biológicos. Além disso, esses RSS 
são potencialmente impactantes para o meio ambiente.

METODOLOGIA
A análise é resultado de um trabalho da disciplina 

Ciências do Ambiente, executado entre os meses de 
maio e setembro de 2015. 

A identificação dos empreendimentos foi feita 
com base em registros no Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária (CRMV). Para a pesquisa de campo, 
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foi utilizado o recorte territorial de São Luís feito pelo 
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que estabelece 
a terminologia "polos", no caso: Tirirical, Cohab, Bequi-
mão, Centro e Coroadinho.

Os questionários foram elaborados com o au-
xílio da Comissão de Meio Ambiente do CRMV e a 
execução do trabalho de campo foi feita pelo con-
junto dos alunos do curso de Medicina Veterinária. 
Foram aplicados questionários em todas as clínicas 
e pet shops, além de entrevistas interativas com 
informantes-chave nos órgãos de fiscalização (Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Vigilância 
Sanitária municipal).

A pesquisa envolveu 24 estabelecimentos, que fo-
ram separados por categoria, de acordo com o tipo de 
serviço prestado (Lei nº 1.015/2012).

Esses estabelecimentos foram separados e repre-
sentados por letras: grupo 1 (clínicas e pet shops): A-Q; 
grupo 2 (clínicas): R-V; grupo 3 (pet shops): X-W.

Clínica

Pet shops

Todos os estabelecimentos que 
prestam serviços de atendimento 
clínico ou clínico-cirúrgico, poden-
do ou não ter internações e funcio-
namento 24 horas.

Todos os estabelecimentos que 
oferecem serviços estéticos e hi-
giênicos ou vendem materiais com 
esse fim, seguindo o significado do 
termo na língua inglesa, pet/animal 
de estimação e shop/loja.

FUNÇÃO, QUANTIDADE E PERCENTAGEM DOS ESTA-
BELECIMENTOS ANALISADOS NO PERÍODO DE MAIO A 
SETEMBRO DE 2015, EM SÃO LUÍS, MARANHÃO

Clínica e pet shop 17 70,83%

Clínica 5 20,83%

Pet shop 2 8,34%

Função Quantidade Percentual

CLASSES DE RESÍDUOS GERADOS EM ESTABELECIMENTOS VETERINÁRIOS

São representados por unhas, pelo, 
sangue e hemoderivados, tecidos, 
bolsas transfusionais, materiais de ci-
rurgia e de outros procedimentos nos 
quais pode haver microrganismos 
patogênicos.

São representados por produtos uti-
lizados na limpeza das instalações e 
prestações de serviços de pet shop, 
classificados, segundo a NBR 10004, 
como “perigosos” e produzidos em 
todos os estabelecimentos.

Rejeitos radioativos.
Serviço de medicina nuclear e ra-
dioterapia.

Resíduos biológicos – A Resíduos  químicos – B Resíduos radioativos – C

CONTRATO COM EMPRESAS DE RECOLHIMENTO DE RSS

Os empreendimentos J, K, L, M, N, O, P, Q, R e S 
disponibilizaram seus contratos com empresas espe-
cializadas na coleta e destinação dos RSS. Essa ação 
favorece o combate contra riscos à saúde pública ou 
ambiental, bem como evita acidentes ocupacionais 
dos funcionários e qualquer outro indivíduo que possa 
ter contato com os resíduos emanados dos serviços. 
Segundo Ferreira (2001), os acidentes e a poluição das 
águas, solo e ar são eventos comuns num ambiente ge-
rador e de deposição.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Vinte e um dos 24 estabelecimentos analisados 

são abastecidos pela rede pública de água, o que equi-
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vale a 87,5%, sendo representados por A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, U, V e X.

Segundo Havellaar e Guimarães, citados por Al-
meida (2001), a água consumida de forma imprópria 
pode ser responsável pela transmissão de patógenos, 
assim como seu destino pode contaminar fontes e rios. 
Para a Organização Mundial da Saúde (2001), o des-
compromisso com o uso da água pode ser uma ameaça 
à saúde humana. Além dos aspectos mencionados, nos 
ambientes estudados, o mau uso pode tornar a água 
veículo de patógenos aos animais. 

Cabe ressaltar que 12,5% dos demais estabe-
lecimentos, representados pela clínica e pet shop L, 
clínica T e pet shop W, fazem uso de água oriunda 
de poços artesianos. Do total de empreendimen-
tos, apenas a clínica V possui um sistema particular  
de filtragem. 

PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS E SUA DESTINAÇÃO
Na limpeza das instalações, utilizam-se hipoclorito 

de sódio, sabão em pó, detergente, álcool, desinfetan-
te e outros produtos. Na prestação de serviços de ba-
nho e tosa, são usados shampoo, condicionador, sabo-
nete, perfume, branqueador, hidratante, carrapaticida, 
antifúngicos, antibiótico e outros. 

À exceção da clínica e pet shop N e do pet shop X, 
os produtos são destinados a fossas construídas com 
essa finalidade. Nos demais estabelecimentos, os re-
síduos são destinados à rede pública de esgoto. O pet 
shop W possui uma fossa e um poço, mas não foi cons-
tatada a contaminação cruzada.

Para Hadicchi e Lemos (2009), o descarte de subs-
tâncias químicas tem sido causa de preocupação mun-
dial, pois o acúmulo nas tubulações da rede pública de 
esgoto contribui grandemente para a poluição do meio, 
podendo atingir pessoas. Segundo a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, tais substâncias não devem ser lança-
das na rede pública de esgoto ou corpos d’água.

SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS
Dez estabelecimentos segregam seus resíduos se-

guindo a indicação da RDC nº 306/2004 e da Resolução 
CONAMA nº 358/2005. Os estabelecimentos A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, T, U, V, X e W, representando 58,33% do total (14 
estabelecimentos), não seguem a normatização e, aparen-
temente, isso acontece devido à falta de conhecimento 
dessas resoluções por parte dos funcionários da empresa.

ACONDICIONAMENTO
Classe A

Nos estabelecimentos analisados, parte dos re-
síduos é acondicionada em sacos de ração ou de lixo 
comum, colocada em baldes e lixeiras ou, quando há 
contrato com a empresa de coleta, em bombonas (dez 
estabelecimentos).

Segundo a Anvisa, os resíduos devem ser acondi-
cionados em saco branco leitoso, com capacidade para 
armazenar o material sem riscos de vazamento.

Classes B, C e D
Os RSS de classe B (químicos) devem ser acon-

dicionados de forma a observar as exigências de 
compatibilidade química dos resíduos entre si. Os 
de classe C (radioativos) devem ser acondicionados 
em recipientes de material rígido, forrados interna-
mente com sacos plásticos resistentes e identifica-
dos. Segundo os entrevistados, não é feito acondi-
cionamento dessa classe de resíduos. Já os de classe 
D, aqueles que não apresentam risco biológico, quí-
mico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 
podendo ser equiparados aos resíduos domicilia-
res, seguem o correto acondicionamento em 100%  
dos estabelecimentos.

Classe E
Segundo a RDC nº 306/2004, os materiais perfu-

rocortantes ou escarificantes devem ser acondiciona-
dos separadamente no local de sua geração, imedia-
tamente após o uso ou necessidade de descarte, em 

Está presente em todos os esta-
belecimentos, apresentando ris-
cos de acúmulo e gerando condi-
ções favoráveis à proliferação de 
insetos e outros animais sinantró-
picos causadores de doenças. 

Representados por agulhas de 
sutura, hipodérmicas, ampolas e 
lâminas de bisturi. 

Lixo comum – D Resíduos perfurocortantes – E
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recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa, devidamente identificados e 
sendo expressamente proibido o esvaziamento desses 
recipientes para seu reaproveitamento.

As lâminas e agulhas são descartadas em caixas 
apropriadas em 18 estabelecimentos (81,82%); os de-
mais armazenam em garrafas plásticas de 2 L e sacos 
de lixo comum, que podem rasgar, causando ferimen-
tos e contaminação, além de possibilitar a proliferação 
de microrganismos anaeróbios nas garrafas.

DESTINAÇÃO DOS RSS
Contrato efetivo com empresa especializada em 

tratamento e destinação de resíduos foi identificado 
em dez empresas (41,67%) e, na ausência desses con-
tratos, os resíduos biológicos são depositados com os 
resíduos comuns, para serem recolhidos pelo serviço 
de limpeza pública.

Para os perfurocortantes, há, além desses dez con-
tratos efetivos, dois contratos compartilhados, totali-
zando 54,54% dos estabelecimentos para essa classe 
de resíduos.

DESTINAÇÃO DOS CADÁVERES
O destino dos cadáveres é de responsabilidade dos 

proprietários dos animais nos estabelecimentos que não 
possuem contrato com empresa de recolhimento. Nas 
clínicas R e U, realiza-se o enterro em cemitérios e, na clí-
nica V, em uma propriedade da zona rural. Foi informado 
que o estabelecimento C faz incineração de cadáveres.

Segundo informações da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, esses cemitérios não são licenciados, 
como exigem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
a Lei Municipal nº 4.730/2006, que institui o licencia-
mento ambiental no município de São Luís.

DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS COM PRAZO DE 
VALIDADE VENCIDO

De acordo com os informantes, quando é possível, o 
fornecedor substitui o medicamento vencido e, quando 
não, realiza-se o descarte no lixo comum, representan-
do ameaça para a saúde pública e ambiental. Os riscos 
oriundos do descarte de resíduos de fármacos não são 
encarados com a mesma seriedade dos resíduos infec-
tantes, mas são relevantes. Segundo Falqueto (2010), 
essas práticas são causa do desenvolvimento de resis-
tência aos antibióticos.

LICENÇA AMBIENTAL
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de São Luís, os estabelecimentos analisados não são li-
cenciados, pois esse processo envolve a elaboração de 
um plano de gerenciamento de RSS, exigido no bojo da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo técnicos 
dessa secretaria, nem mesmo o município possui seu pla-
no de gerenciamento, o que limita a atuação desse setor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estabelecimentos analisados produzem qua-

tro classes de RSS e não realizam um correto geren-
ciamento deles, submetendo a população humana, os 
animais e o ambiente a situações de risco. A inexistên-
cia de licença ambiental evidencia a ausência de ação 
por parte dos órgãos fiscalizadores.  
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EM DIA COM A FISCALIZAÇÃO

A legislação está em constante atualização e existem particularidades entre estados. Para mais detalhes, consulte o CRMV de sua jurisdição.

Há normatização de documentos 
para autorização de procedimentos 
clínicos e/ou cirúrgicos em serviços 
veterinários de pequenos animais?

Os médicos veterinários, no exercício da profissão, muitas vezes se preocu-
pam apenas com os aspectos técnicos do exercício profissional. Num cenário 
ideal, de regularidade, a falta de um dos documentos pode não ser sentida. 
Entretanto, diante de algum incidente nos procedimentos ou até da numa má 
compreensão ou indignação por parte dos proprietários, a devida documen-
tação é essencial sob os pontos de vista criminal, civil e ético. Eticamente, a 
Resolução nº 722 (e também o novo código) disciplina quais documentos o 
profissional é obrigado a ter/fornecer. Civil e criminalmente, os documentos 
indicados na Resolução nº 1.071/2014 são de grande valia.

Quais são os documentos 
contemplados?

Como faço para identificar 
o responsável pelo animal?

Como devo proceder 
se o responsável optar 

por interromper o 
internamento sem  

alta médica?

O proprietário pode 
solicitar cópia do 

prontuário do paciente?

O que deve ser feito 
quando o animal morre 

durante o tratamento ou 
internamento?

Autorização para exames ou procedimentos terapêuticos que sabidamente 
possam oferecer riscos; autorização para internação e tratamento clínico ou 
cirúrgico; autorização para procedimentos cirúrgicos de qualquer natureza; 
autorização para procedimentos anestésicos; consentimento para eutanásia. 
O profissional poderá emitir outros documentos que julgar necessários.

São considerados responsáveis aqueles que assim se identificarem e que se-
jam portadores de documento oficial de identificação pessoal, com fotografia 
e validade em território nacional.

Para a retirada de animais dos serviços veterinários sem a devida alta mé-
dica, o responsável pelo animal deverá preencher e assinar documento 
específico, assumindo os riscos decorrentes da interrupção da terapêutica 
proposta. O profissional deve elaborar documento sobre as recomenda-
ções de tratamento para o caso em questão e informar as possíveis impli-
cações inerentes à interrupção.

A solicitação deve ser atendida de imediato e devidamente registrada no serviço 
veterinário. As informações contidas no histórico do prontuário devem expressar 
todos os procedimentos realizados e os serviços veterinários devem manter, sob 
sua guarda, os prontuários dos pacientes por um período mínimo de cinco anos.

Nos casos de animais internados, deve-se informar diretamente o responsá-
vel pelo animal, esclarecendo as condições em que ocorreu o óbito e orien-
tando-o referente à legislação em vigor sobre a destinação do cadáver.
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A MUSICOTERAPIA SOBRE OS PARÂMETROS 
VITAIS E O COMPORTAMENTO DE FELÍDEOS 
DOMÉSTICOS
THE MUSIC THERAPY ON VITAL PARAMETERS AND 
BEHAVIOR OF DOMESTIC FELINES

Estudos têm demonstrado os efeitos benéficos da música na saúde humana, sendo capaz de modular os níveis 
de cortisol séricos, promovendo melhora da imunidade e redução da ansiedade e depressão. Foram avaliados 
os efeitos da musicoterapia, utilizando Música Sedativa (MS), na Frequência Respiratória (FR), Frequência Car-
díaca (FC), Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e comportamento de felídeos domésticos. Foram testa-
dos e avaliados ao exame físico oito gatos hígidos, com mais de um ano de idade, utilizando eletrocardiografia, 
em três momentos distintos (musicoterapia com instrumento de corda, musicoterapia com rádio e avaliação 
basal sem música), em dois locais: domicílio e ambiente hospitalar veterinário. A submissão ao som de instru-
mento de corda (violão) induziu bom resultado no comportamento e FR, demonstrando diminuição dos níveis 
de ansiedade, tornando-os menos ansiosos e relutantes à manipulação.

Palavras-chave: Comportamento. Felino doméstico. Ansiedade.

Studies have demonstrated the beneficial effects of music on human health, being able to modulate serum 
cortisol levels, promoting improved immunity and reduced anxiety and depression. In this study, the effects of 
music therapy, using Sedative Music (SM), Respiratory Frequency (RF), Heart Rate (HR), Heart Rate Variability 
(HRV) and domestic feline behavior were evaluated. Eight healthy cats were tested and evaluated on physical 
examination, with more than one year of age, using electrocardiography, at three different moments, music 
therapy with a string instrument, music therapy with radio and basal evaluation without music, in two places: 
domicile and environment Veterinary hospital. Submission to the sound of a string instrument (guitar) induced 
a good result in the behavior and RF, demonstrating low levels of anxiety, making them less anxious and less 
reluctant to manipulate.

Keywords: Behavior. Domestic cat. Anxiety.

RESUMO

ABSTRACT

SUPLEMENTO CIENTÍFICO
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SUPLEMENTO CIENTÍFICO

INTRODUÇÃO
Musicoterapia pode ser definida como uma ciência 

comportamental que utiliza tipos específicos de músi-
ca para avaliar mudanças no comportamento, emoções 
e fisiologia. Todos os componentes da música, como 
estrutura rítmica, tonalidade, timbre, som, melodia e 
harmonia, buscam facilitar o convívio social, aprendi-
zado, organização, necessidades cognitivas, mentais, 
físicas e emocionais (CHANADA; LEVITIN, 2013). 

Também tem demonstrado resultados positivos 
na amenização da depressão psicológica e redução 
da ansiedade em pessoas com rotinas estressantes 
(SCHWANTES et al., 2013). Apesar das importantes 
limitações dos estudos, há evidências de alterações 
neuroquímicas benéficas ao organismo provocadas 
por estímulos musicais (CHANADA; LEVITIN, 2013). No 
entanto, a musicoterapia, como atividade terapêutica, 
é escassa em animais domésticos. 

As glândulas adrenais de um animal sob estresse 
liberam cortisol na circulação sanguínea, elevando as 
frequências cardíaca (FC) e respiratória (FR) e produ-
zindo agitação (CONRAD et al., 2012; CHANADA; LE-
VITIN, 2013). A música tem efeito modulador no eixo 
hipotálamo-pituitário-adrenal (HPA) e sistema ner-
voso simpático (SNS), regulando os níveis do hormô-
nio adrenocorticotrófico (HACT). Dessa forma, pode 
reduzir a liberação de cortisol (CONRAD et al., 2012; 
CHANADA; LEVITIN, 2013), minimizando a agitação dos 
animais. Ainda, a musicoterapia pode ter seus efeitos 
potencializados, caso a música seja percebida tanto 
pela audição quanto pela visão, com sua associação ao 
instrumentista (CERVELLIN; LIPPI, 2011).

O som é a propagação de uma frente de compres-
são mecânica no formato de ondas tridimensionais 
compostas por quatro elementos: comprimento de 
onda, período, frequência e amplitude (NEWTON et 
al., 2007). A frequência e a amplitude são as principais 
responsáveis pela captação e percepção do som nos 
ouvidos, enquanto a frequência (medida em hertz – 
Hz) é o número de oscilações executadas em um de-
terminado tempo e responsável pela tonalidade do 
som, classificada como aguda (frequências mais eleva-

das) ou grave (frequências mais baixas). Já a amplitude 
caracteriza o nível sonoro, sendo medida em decibéis 
(dB). É responsável pelos picos positivos e negativos 
que as ondas alcançam, definindo a intensidade emi-
tida e percebida pela audição (NEWTON et al., 2007).

Este estudo apresenta os efeitos da musicoterapia, 
utilizando música sedativa (MS), em parâmetros fisio-
lógicos como FR, FC, variabilidade da frequência car-
díaca (VFC) e comportamento de felídeos domésticos.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliados oito gatos, sete sem raça defini-

da (SRD) e um da raça Khao Manee, quatro machos e 
quatro fêmeas, com idade variando de um a 11 anos, 
hígidos, com capacidade auditiva, castrados, ausência 
de doenças crônicas e não submetidos a tratamentos 
clínicos durante o período dos testes. Este estudo foi 
avaliado e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 
Animais da Universidade Vila Velha (CEUA-UVV), pro-
cesso n. 240/2013. 

Foi utilizado para execução de música, nas ses-
sões de musicoterapia, um violão clássico Takamine® 
E50, com encordoamento de náilon Savarez® corium 
de baixa tensão, devidamente regulado por luthier ca-
pacitado, seguindo a afinação de cordas padrão (E A 
D G B E).

A faixa de música gravada digitalmente tinha du-
ração de 5,10 minutos e nela havia trechos de seis 
músicas que foram unidas e rearranjadas para serem 
executadas em tempo médio de 160 batimentos por 
minuto (bpm), calculado por metrônomo previamente 
programado para ser reproduzido por fone de ouvido 
no músico executor. 

O estilo das músicas utilizadas foi clássico, com 
poucas variações e dinâmica limitada, consideradas 
MSs (IWANAGA et al., 2005), com frequências de ondas 
sonoras alcançando de 5 Hz (caracterizando infrassom) 
a 18.512 Hz.

Para a mensuração da FR, foi realizada a contagem 
dos movimentos respiratórios por minuto (mpm) e a FC 
foi determinada por contagem dos batimentos cardía-
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T Figura 1. A relutância ao exame clínico foi consideravelmente reduzida 
após musicoterapia com violão
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Tabela 1. Valores dos níveis de relutância avaliados em 
ambiente domiciliar sob os tratamentos: basal sem música, 
musicoterapia com rádio e musicoterapia com violão, 
expressos em frequência. 

cos por minuto, por meio de eletrocardiograma (ECG), 
ambas sob pouca contenção animal. 

Para avaliação cardiológica, foi utilizado um eletro-
cardiógrafo digital multicanal, modelo TEB® ECGPC VET, 
São Paulo, Brasil, com os animais posicionados de manei-
ra confortável. O ECG foi realizado durante 9,30 minutos. 

Para gravação do áudio, reprodução das músicas e 
avaliação do ECG, foi empregado um computador por-
tátil da marca Acer® Aspire V5. As músicas foram gra-
vadas com o software Mixcraft 6.1 da Acoustica®, por 
músico capacitado, por captação microfonada com mi-
crofone condensador Audio Technica® AT2020, com 
o mesmo instrumento de corda usado nas sessões ao 
vivo e em condições semelhantes de afinação.

Todos os animais foram avaliados na sua residên-
cia e em uma sala de atendimento do hospital vete-
rinário da Universidade Vila Velha, sendo realizadas 
sessões, em três dias, para cada um desses locais e a 
cada dia. Também houve uma apresentação musical di-
ferente (musicoterapia utilizando violão, rádio e basal 
sem música). Em todas as sessões, foram avaliados FR, 
FC e ECG, além do comportamento apresentado duran-
te a manipulação.

No hospital veterinário, foi utilizada uma sala de 
atendimento para pequenos animais e, no ambiente 
domiciliar, um cômodo de preferência do animal, se-
gundo relato de seus proprietários. Os aparelhos e os 
músicos foram posicionados e, em seguida, o animal 
foi inserido no local. Os procedimentos foram inicia-
dos após os primeiros dez minutos, considerados para 
adaptação do animal, com a colocação dos eletrodos 
do eletrocardiógrafo. 

A FR, FC e VFC foram avaliadas nos tempos 2’00”, 
4’30”, 7’10” e 9’10” em todas as sessões. Para as ses-
sões com musicoterapia, a música foi reproduzida dos 
2’00” aos 7’10” e o ECG iniciou-se no primeiro minuto 
e terminou aos 9’10”.  

Para o etograma, foi utilizado um sistema de pon-
tuação de 0 a 2 para cada um dos momentos (logo an-
tes da música, meio da reprodução, no fim e dois minu-
tos após) e avaliou-se o comportamento relacionado 
ao nível de estresse aparente do animal: 0 para animal 

sem nenhuma relutância; 1 para animal com certa relu-
tância ou vocalização; e 2 para animal com muita relu-
tância e vocalização.

RESULTADOS 
As análises estatísticas foram feitas pelo procedi-

mento MIXED do programa SAS (SAS 9.2). Cada animal 
foi considerado sujeito, enquanto dia e hora, medidas 
repetidas. Foram analisados os efeitos de local (casa 
e hospital) e tratamento (basal, rádio e violão) nas va-
riáveis FR, FC, VFC e etograma. Também foi analisada 
a diferença entre as medidas do primeiro e do quarto 
momento de observação em cada variável.

Após serem realizadas as sessões e as devidas pon-
tuações do etograma, foram observados, no ambiente 
domiciliar, elevado índice de relutância para avaliação 
clínica sem musicoterapia, menor índice de relutância 
para musicoterapia com rádio e considerável redução 
para musicoterapia com violão (Tabela 1, Figura 1).

Tratamento
Sem 

relutância (0)
Baixa 

relutância (1)
Alta 

relutância (2)

Basal 0 15 17

Rádio 8 9 15

Violão 12 12 8

Total 20 36 40

Nota: Pontuação variando de 0 a 2 (0 para ausência de relutância e 2 para 

elevada relutância).
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Tabela 2. Valores dos níveis de relutância avaliados em 
ambiente hospitalar sob os tratamentos: basal sem música, 
musicoterapia com rádio e musicoterapia com violão, 
expressos em frequência.  

Tabela 3. Valores dos níveis de relutância avaliados nos 
ambientes domiciliar e hospitalar, sob os tratamentos: basal 
sem música, musicoterapia com rádio e musicoterapia com 
violão, expressos em média.

Tratamento
Sem 

relutância (0)
Baixa 

relutância (1)
Alta 

relutância (2)

Basal 7 21 4

Rádio 15 15 2

Violão 22 10 0

Total 44 46 6
Tratamento Antes Meio Fim Após

Basal 1,4375 1,1875 1,0625 1,1875

Rádio 1,5625 0,8750 0,5000 0,6875

Violão 1,2500 0,5625 0,2500 0,3125

Nota: Pontuação variando de 0 a 2 (0 para ausência de relutância e 2 para 

elevada relutância).

Nota: Pontuação variando de 0 a 2 (0 para ausência de relutância e 2 para 

elevada relutância).
Os tratamentos com musicoterapia, principalmen-

te com instrumento de corda, demonstraram bom re-
sultado sobre o comportamento dos animais testados, 
em ambos os locais, confrontados com o tratamento 
puramente basal, sem música, mostrando uma boa 
influência dos efeitos da música nos gatos enquanto 
submetidos a uma manipulação estressante. 

Comparando os locais, os animais demonstraram 
maior relutância quando testados em ambiente domi-
ciliar, com aparentes maiores níveis de estresse em re-
lação aos testes feitos em hospital veterinário.

Para a FR, foram feitas quatro medidas por tra-
tamento, nos mesmos momentos da avaliação do 
etograma. Foi observada redução da FR média nos 
tratamentos com musicoterapia, confrontados com 
os tratamentos sem música, principalmente nas 
sessões com instrumento executado no local. Não 
houve diferença na FR em relação ao local testado 
(Tabela 4).

Em relação ao ambiente hospitalar, foi observa-
da menor relutância dos animais em todos os trata-
mentos, em especial, naqueles com musicoterapia 
(Tabela 2, Figura 2).

Os resultados demonstraram que, à medida que 
o tempo de tratamento prolongou-se, houve ten-
dência à mudança de comportamento dos animais, 
principalmente na presença de musicoterapia com 
violão, acalmando-se durante e após encerrar a mú-
sica, para ambos os locais testados, passando do 
grau considerável de relutância para o nível muito 
baixo (Tabela 3).

Tabela 4. Valores da FR avaliados nos ambientes domiciliar e hospitalar, sob os tratamentos: basal sem música, musicoterapia 
com rádio e musicoterapia com violão, expressos em média.

Tratamento
Domicílio Hospital

FR média (mpm) FR média (mpm)

Basal 59,0000 62,0000

Rádio 56,1290 56,1250

Violão 53,1250 49,5000

Média total 55,4180 55,8750

Nota: FR normal de felídeos domésticos varia de 20 a 40 mpm, segundo Feitosa (2004).
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A FC e VFC foram medidas com eletrocardiógrafo, 
nos mesmos momentos do etograma e da FR, e os resul-
tados apontaram que não houve alteração significativa 
entre o tratamento basal e a musicoterapia com violão, 

em ambos os locais. Já na musicoterapia com rádio, foi 
percebida elevação da FC média de 10 bpm. Houve tam-
bém um aumento médio da FC, de 14 bpm, no ambiente 
hospitalar em relação ao domiciliar (Tabela 5).

Tabela 5. Valores da FC avaliados nos ambientes domiciliar e hospitalar, sob os tratamentos: basal sem música, musicoterapia 
com rádio e musicoterapia com violão, expressos em média. 

Tratamento
Domicílio Hospital

FC média (bpm) FC média (bpm)

Basal 168,78 182,50

Rádio 176,13 194,16

Violão 169,62 180,72

Média total 171,51 185,79

Nota: FC normal de felídeos domésticos varia de 120 a 240 bpm, segundo Feitosa (2004).

DISCUSSÃO 

Os gatos são animais que se estressam facilmente 
quando há mudança de ambiente, rotina e manipulação 
(CARLSTEAD et al., 1993), como ocorre quando atendi-
dos em clínicas e hospitais. No entanto, o tratamento 
basal instituído proporcionou menor relutância à mani-
pulação no ambiente hospitalar do que no domiciliar. 
Já quando submetidos à musicoterapia, a relutância foi 
menor, tornando-os mais calmos ou com poucos sinais 
de estresse (Tabelas 1 e 2), confirmando os estudos de 
Conrad et al. (2012), que relatam efeito modulador da 
música sobre os níveis séricos de cortisol. 

O tempo de submissão à música foi importante na 
obtenção do efeito relaxante, pois a relutância reduziu 
ao longo da terapia – 56% com rádio e 75% com violão, 
dois minutos após o término da música (Tabela 3).

Apesar de não ter sido registrada diferença signi-
ficativa para FR, entre os dois ambientes, a média com 
tratamento basal sem música foi de 62 mpm; para tra-
tamento com música reproduzida em rádio, 56 mpm; 
e 49 mpm com música executada no local, com vio-
lão, no ambiente hospitalar (Tabela 4). Notou-se maior 
efeito da musicoterapia no ambiente hospitalar, visto 
que o tratamento basal sem música apontou FR mais 
elevada do que no ambiente domiciliar e FR menor 

quando utilizada música com instrumento no local. 
Segundo Cervellin e Lippi (2011), a musicoterapia tem 
seus efeitos potencializados quando há percepção au-
ditiva e visual concomitante.

A FC não foi alterada pela musicoterapia com violão 
ou pelo tratamento basal sem música, mas apresentou 
elevação quando o áudio foi reproduzido por rádio. 
Também foi mais elevada no hospital veterinário em 14 

T Figura 2. Musicoterapia em ambiente hospitalar
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REFERÊNCIAS

bpm em relação à média de FC medida em ambiente 
domiciliar, demonstrando a influência da manipulação 
em ambiente estranho (CALSTEAD et al., 1993). 

No estudo, não houve redução da FC média nos 
tratamentos com e sem música e ocorreu elevação da 
FC para tratamento com música em rádio. Entretanto, a 
elevação e a redução observadas não ultrapassaram os 
valores de referência, que variam entre 120 e 240 bpm. 

O uso de uma sala dentro do hospital veterinário, 
com movimentação de pessoas e sons de outros ani-
mais, além do manuseio por pessoas estranhas, pode 
ter influenciado o nível de estresse dos animais e torna-
do ineficiente a ação da musicoterapia na FC. É possível 
também que o tempo de aclimatação, que precedia as 
avaliações, tenha sido insuficiente. 

Animais tendem a preferir músicas que tenham 
sons com frequência próxima à de suas vocalizações 
(SNOWDON; TIELE, 2009). No caso dos gatos, músicas 
com frequências elevadas e ritmo acelerado podem ser 
mais interessantes. Entretanto, o estudo evidenciou que 
outros fatores, como tempo de exposição à música e ou-
tras frequências de sons, podem determinar a redução 
do estresse (Tabela 3). Talvez, o tempo de duração da 
música (5’10”) não tenha sido suficiente para provocar 
alteração da FC dos gatos. Assim como a FC, a VFC não 
foi alterada pelos tratamentos. Entretanto, ambas foram 
influenciadas pela mudança de ambiente. 

CONCLUSÃO

A musicoterapia exerce influência no compor-
tamento e FR de felídeos domésticos, tornando-os 
menos ansiosos e relutantes à manipulação, mas não 
interfere na FC e VFC. Também é mais efetiva em am-
biente hospitalar do que no domiciliar e quando toca-
da por instrumentista.  
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CELULITE JUVENIL CANINA
CANINE JUVENILE CELLULITE

A celulite juvenil, ou linfadenite granulomatosa estéril juvenil, é uma doença piogranulomatosa incomum, 
que acomete filhotes com idade entre três semanas e seis meses. Acredita-se que tenha relação com a 
vacinação, infecção pelo vírus da cinomose, reações alérgicas, além da predisposição genética e racial. 
Os sinais clínicos decorrentes dessa enfermidade incluem linfadenopatia submandibular, alopecia, 
edema, pápulas, pústulas e crostas em pálpebras, lábios e focinho. Também podem ser observados sinais 
sistêmicos, como letargia, pirexia, perda de apetite e claudicação. O diagnóstico é obtido pelo histórico, 
sinais clínicos e exames citológico e histopatológico. O tratamento envolve altas doses de glicocorticoides, 
outros fármacos imunossupressores e controle da infecção secundária.

Palavras-chave: Linfadenite. Cinomose. Linfadenopatia. Corticoide.

Juvenile cellulitis or juvenile granulomatous lymphadenitis is an uncommon piogranulomatous disease that 
affects pups aged three weeks to six months. It is believed to be related to vaccination, infection with the distemper 
virus, allergic reactions, as well as genetic and racial predisposition. Clinical signs include submandibular 
lymphadenopathy, alopecia, edema, papules, pustules and crusts on eyelids, lips, muzzle and otitis externa. 
Systemic signs such as lethargy, pyrexia, loss of appetite, and claudication may also be observed. The diagnosis is 
obtained by history, clinical signs, cytological and histopathological examination. The recommended treatment 
consists of high doses of glucocorticoids or other immunossupressive drugs and control of secundary infections.

Keywords: Lymphadenitis. Distemper. Lymphadenopathy. Corticoid.

RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

A celulite juvenil canina, também conhecida 
como linfadenite granulomatosa estéril juvenil, 
piodermite juvenil ou linfadenite, é uma doença 
piogranulomatosa incomum (GROSS et al., 2005), 
cujos sinais clínicos envolvem linfadenomegalia 
submandibular, evoluindo para edema, pápulas e 
pústulas em região de lábios, pálpebras e focinho, 

que drenam exsudato seroso a purulento (MURABIYA  
et al., 2016). 

O diagnóstico é feito pelo histórico, sinais clínicos, 
exame citológico do exsudato das lesões cutâneas ou 
dos linfonodos, exame histopatológico cutâneo e cul-
tura bacteriana, além de exclusão de diagnósticos dife-
renciais (MEDLEAU; HNILICA, 2006).
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A instituição precoce do tratamento é indicada, 
devido às cicatrizes importantes que podem ocorrer, 
porém a resolução clínica pode dar-se de forma espon-
tânea, pelo caráter autolimitante da afecção (MILLER et 
al., 2013).

EPIDEMIOLOGIA
Os animais acometidos são, em geral, jovens, entre 

três semanas e seis meses de idade (MEDLEAU; HNILI-
CA, 2006), porém já foi relatada em cão de dois (JEF-
FERS et al., 1995) e de quatro anos de idade (NEUBER, 
2004). Entre as raças definidas, destacam-se como 
predispostas: Golden Retriever, Labrador Retriever, 
Gordon Setter, Dachshund e Pointer (MASON; JONES, 
1989; WHITE et al., 1989; SCOTT, 2001), não havendo 
predileção sexual (MILLER et al., 2013). 

ETIOLOGIA
É uma doença de etiopatogenia desconhecida, 

mas com predisposição racial e histórico familiar (DA-
VIDSON, 2006). 

As culturas realizadas a partir de lesões de pele 
não ulceradas, linfonodos e articulações acometidas 
são negativas para fungos e bactérias (MURABIYA et al., 
2016). O exame hematológico completo também não 
demonstra alterações (REIMANN et al., 1989).

Acredita-se na etiologia viral da celulite juvenil 
como uma manifestação cutânea de uma doença sistê-
mica (REIMANN et al., 1989). Foi relatado que, em uma 
ninhada que recebeu vacina viva modificada (cinomo-
se, parainfluenza e adenovírus tipo 2), a linfadenopatia 
precedeu o desenvolvimento da dermatite clínica. Ma-
lik et al. (1995) relataram a doença em quatro filhotes, 
após a aplicação da vacina viva modificada (cinomose, 
parainfluenza e adenovírus tipo 2), sugerindo que a ce-
lulite juvenil é uma manifestação incomum do vírus da 
cinomose, após a vacinação ou por infecções virais. No 
entanto, uma associação consistente com a vacinação 
nunca foi relatada. Além disso, uma reação adversa à 
vacinação não explica a ocorrência da doença em cães 
com menos de seis semanas de idade, os quais ainda 
não foram vacinados devido a altos níveis de anticor-

pos maternos. Outro fato é que a recorrência da doen-
ça após vacinações subsequentes nunca foi relatada 
(SCOTT; MILLER, 2007). 

Outros fatores etiológicos propostos incluem rea-
ções alérgicas (à vacina, fármacos, alimentos, ácaros ou 
leite de vaca), higiene precária, subnutrição, endopara-
sitismo e estresse (PATERSON, 1998). 

Acredita-se que, devido à natureza granulomatosa 
a piogranulomatosa estéril da doença e boa resposta 
ao tratamento com doses imunossupressoras de glico-
corticoides, algum distúrbio imunomediado seja a cau-
sa principal (GROSS et al., 2005). Independentemente 
do fator desencadeante, a doença é aparentemente 
autolimitante, podendo se resolver entre um e três 
meses (JEFFERS et al., 1995). 

T Figura 1. Cão da raça Spitz Alemão, fêmea, 60 dias de idade, apresentan-
do lesões de pele infiltradas em lábios e pálpebras, com alopecia e crostas 
melicéricas
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SINAIS CLÍNICOS

Inicialmente, é observado edema agudo de face, 
principalmente nas pálpebras, lábios e focinho (Figu-
ras 1 e 2), com pápulas e pústulas desenvolvendo-se 
em 24 a 48 horas após o surgimento do edema. As 
lesões evoluem para fistulação, drenagem e formação 
de crostas (Figuras 1 e 2). Os locais mais acometidos 
são os lábios, focinho, queixo, área periocular e pon-
te nasal. Ocasionalmente, as lesões cutâneas podem 
aparecer em extremidade de membros, abdome, tórax, 
vulva, prepúcio e ânus e são simétricas (Figura 3) (WHI-
TE et al., 1989). Em alguns casos, podem estar limita-
das a linfadenomegalia, enquanto outros cães podem 
demonstrar, simultaneamente, lesões dermatológicas 
clássicas (Figura 4) (REIMANN et al., 1989).

A presença de otite externa é comum, com edema 
e placas infiltradas nos pavilhões auriculares (Figura 
4). A pele acometida encontra-se usualmente doloro-
sa, mas não pruriginosa (MILLER et al., 2013). Os fi-

T Figura 2. Cão, sem raça definida, fêmea, 60 dias de idade, apresentando 
epífora, alopecia, lesões de pele infiltradas e crostas nas regiões periocular 
e perilabial

T Figura 3. Cão com lesões de pele infiltradas em ânus e vulva

lhotes, ocasionalmente, desenvolvem paniculite gra-
nulomatosa estéril com nódulos subcutâneos firmes 
a flutuantes, que podem estar dolorosos e fistulados. 
Esses nódulos ocorrem especialmente no tronco ou 
nas áreas perianal e prepucial (MILLER et al., 2013). 
Particularmente na região facial, podem ocorrer ci-
catrizes (alopecia cicatricial) após a resolução das 
lesões. A infecção bacteriana secundária, geralmente 
associada a Staphylococcus pseudintermedius, pode 
complicar as lesões de pele e linfonodos (SCOTT et 
al., 2001; GROSS et al., 2005).

Frequentemente, a pirexia acompanha a doença, 
causando letargia, depressão e perda de apetite (MU-
RABIYA et al., 2016). Também podem ser observadas 
claudicação, artrite e paresia (PARK et al., 2010). Went-
zell (2011) reportou um caso que desenvolveu celulite 
juvenil duas semanas após ser diagnosticado com os-
teodistrofia hipertrófica. 
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T Figura 4. Cão apresentando linfadenomegalia e supuração (seta branca), 
além de secreção otológica purulenta (seta preta) 

DIAGNÓSTICO

O exame citológico das lesões papulopustulosas e 
dos linfonodos revela inflamação mista, polimorfonu-
clear e mononuclear sem microrganismos, exceto nos 
casos de infecção secundária (GRANT, 2015). No exame 
histopatológico das lesões precoces, são observados 
granulomas e piogranulomas múltiplos isolados ou 
confluentes, consistindo em aglomerados de macrófa-
gos epitelioides e neutrófilos. As glândulas sebáceas 
e sudoríparas apócrinas podem estar obliteradas. Nas 
lesões tardias severas, alterações supurativas na der-
me superficial, ao redor dos folículos pilosos rompidos 
e no panículo subjacente são predominantes (SCOTT 
et al., 2001). No exame histopatológico dos linfonodos 
reativos, observam-se infiltrado difuso de macrófagos 
epitelioides, menor quantidade de linfoblastos, neu-
trófilos e plasmócitos (REIMANN et al., 1989). 

Os diagnósticos diferenciais incluem piodermite 
profunda, demodiciose, dermatofitose, cinomose e 

farmacodermia. Nos casos iniciais, o diagnóstico dife-
rencial faz-se como angioedema, que, entretanto, não 
é acompanhado de linfadenopatia regional (MILLER et 
al., 2013).  

TRATAMENTO
O tratamento deve ser instituído de forma agressi-

va e precoce, pois as cicatrizes que se formam após a 
resolução das lesões podem ser importantes e perma-
nentes (MILLER et al., 2013). 

A terapia de eleição consiste em altas doses de 
glicocorticoides. A prednisona ou prednisolona na 
dose de 2 mg/kg/SID, por via oral, é administrada até 
que se obtenha melhora da doença, que geralmente 
ocorre entre duas e quatro semanas (GRANT, 2015). 
Foi relatado o uso de prednisolona na dose de 0,7 
mg/kg/SID, por via oral, em um labrador de quatro 
meses de idade, com remissão completa das lesões 
em sete dias (MURABIYA et al., 2016). A administração 
oral de dexametasona na dose de 0,2 mg/kg/SID tam-
bém pode induzir boa resposta (MILLER et al., 2013). 
A ciclosporina na dose de 5-10 mg/kg/SID, por via 
oral, pode apresentar efeitos benéficos em quatro a 
seis semanas. Após esse período, a frequência do uso 
deve ser reduzida para 48 a 72 horas (HNILICA, 2011). 
Seu uso associado à prednisona também tem se mos-
trado eficaz (PARK et al., 2010). Não houve relatos de 
desenvolvimento neoplásico ou de infecção grave 
como resultado dos efeitos imunológicos da substân-
cia (HNILICA, 2011). A principal indicação terapêutica 
dos glicocorticoides deve-se às suas propriedades 
anti-inflamatórias e imunossupressoras. Entretanto, 
essa terapia pode predispor a infecções, além de fa-
vorecer o desenvolvimento de demodiciose (OLIVRY 
et al., 2010).

Alguns autores especulam que o efeito imunomo-
dulador da griseofulvina na dose de 14,2 a 34 mg/kg, a 
cada 12 horas, pode ser útil também para o tratamento 
(SHIBATA; NAGATA, 2004). A terapia tópica com acetato 
de alumínio ou sulfato de magnésio, com finalidade de 
remover os debris, secar e suavizar a pele, mostrou-se 
dolorosa (MILLER et al., 2013). Em casos com evidên-
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REFERÊNCIAS

cia clínica ou citológica de infecção bacteriana secun-
dária, antibióticos bactericidas sistêmicos devem ser 
empregados, como cefalexina, cefadroxil e amoxicilina 
com clavulanato (SCOTT et al., 2001). 

PROGNÓSTICO
O prognóstico da doença é, em geral, bom e a reso-

lução clínica pode ocorrer entre uma e quatro semanas 
depois de instituído o tratamento (MEDLEAU; HNILICA, 
2006) ou na forma de regressão espontânea, que pode 
ocorrer entre um e três meses (JEFFERS et al., 1995). 

A instituição tardia do tratamento pode levar ao 
surgimento de cicatrizes severas e permanentes, mas a 
recidiva da doença não é comum (MILLER et al., 2013).

CONCLUSÃO
A celulite juvenil é uma afecção incomum, pouco 

estudada, mas com crescente número de diagnósticos. 
Acomete filhotes e pode ser tratada com terapia imu-
nossupressora, mas o uso de altas doses de corticoides 
é controverso em filhotes, por predispor a infecções 
graves. O possível envolvimento da sua correlação com 

o vírus da cinomose precisa ser melhor investigado. O 
prognóstico é favorável, quando o diagnóstico é preco-
ce e a resposta ao tratamento ocorre nos primeiros cin-
co dias. A reprodução desses animais é contraindicada, 
devido ao caráter hereditário da doença. 
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INFLUÊNCIA DO MANEJO PRÉ-ABATE NA 
QUALIDADE DA CARNE DE BOVINOS
PRE-SLAUGHTER MANAGEMENT AND BEEF MEAT 
QUALITY

Foi analisado o resultado da medição do pH no produto final de animais submetidos a períodos de estresse 
durante o desembarque e manejo pré-abate até a insensibilização. O experimento foi realizado em frigorífico 
de abate de bovinos e suínos, localizado próximo à cidade de Cascavel (PR). Foram analisados 88 animais, 
separados em três lotes e submetidos a condições diferentes de manejo no pré-abate, tendo sido um dos lotes 
considerado de controle, pois foi submetido a condições tidas como ideais. Todos os lotes foram compostos 
por animais de ambos os sexos, de raças variadas e com idade de até dois anos. Foram acompanhados o 
descarregamento e o manejo até a insensibilização, utilizando um checklist como forma de avaliação e o pH 
como teste confirmatório, medido pelo aparelho de pHmetro. Os resultados demonstraram que o manejo  
pré-abate alterou o pH final das carcaças avaliadas, mas os valores obtidos atenderam aos padrões de 
qualidade descritos na literatura.

Palavras-chave: Estresse. Saúde animal. Qualidade do produto.  

This study aims to analyze one of the physiological parameters of the animal's organism when subjected to 
periods of stress during landings and pre-slaughter management to the stunning, being evaluated by measuring 
the pH analyzed in the final product.The experiment was accomplished in the slaughterhouse of cattle and 
pigs, near the town of Cascavel- PR. Eighty-eight animals were analyzed in three lots subjected to different 
handling conditions on the pre-slaughterand one of the lots was the control, but it was subjected to ideal 
handling conditions. All of the lots were composed for both of sex, of varied breeds and aged about two years. 
The unloading and handling was accompanied to the stunning, using the checklist as an assessment tool for 
managing and unloading and as a confirmatory test the pH, being measuring by the ph meter gadget. The 
results found on this study demonstrate that pre-slaughter management procedures applied in animals had 
changes in final pH of carcasses assessed.If compared with some items from the checklist we say that the same 
have presented influence, even though the obtained values attend the standards described in the literature. 

Keywords: Stress. Animal health. Product quality. 
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T Figura 1. Rampa de descarregamento de animais para acesso aos currais 
de matança

INTRODUÇÃO

O bem-estar dos animais remete à inquietação de 
origem ética, ao manejo pré-abate inadequado na roti-
na de frigoríficos e à qualidade final do alimento apto 
para consumo (HOTZEL; MACHADO FILHO, 2004). As 
preocupações com ele devem começar no transporte, 
que expõe os animais a condições estressantes no em-
barque e desembarque, barulhos, mudanças de veloci-
dade bruscas do caminhão e variações na temperatura 
ambiental (BENCH et al., 2008). 

Animais sob estresse desenvolvem mecanismos 
de resposta quando sua homeostasia está ameaçada, 
necessitando de adaptações fisiológicas ou compor-
tamentais para adequar-se ao manejo ou ambiente 
(GRANDIM, 1998). Esse estresse pode ser avaliado pelo 
comportamento e por meio de parâmetros biológicos, 
como respostas endócrina e enzimática nos fluidos ou 
músculos dos animais. Em animais destinados ao aba-
te, as informações do estresse ante mortem podem ser 
avaliadas na carcaça (SHAW; TUME, 1992). 

A forma mais comum e universalmente aceita 
como indicador da qualidade final da carne é a me-
dição do Potencial Hidrogeniônico (pH). A queda do 
pH muscular é uma das mais significantes mudan-
ças post mortem que ocorrem no processo de con-
versão do músculo em carne, o qual envolve altera-
ções no metabolismo relacionadas com a falta de 
glicogênio muscular, resultando na queda do pH ou 
acidificação, na desnaturação da proteína, na que-
da da temperatura e na produção de ácido lático 
(COSTA et al., 2005). 

A medição do pH também está envolvida na deter-
minação do crescimento microbiano, que é ótimo no 
pH 7,0. Quando abaixo de 4 e acima de 9, é indicador 
de resistência à deterioração (PINHO, 2009). Ainda, o 
valor de pH final da carne, após 24-48 horas, é variável 
e sua queda é mais rápida nos suínos, intermediária 
nos ovinos e mais lenta nos bovinos; nestes, o pH ini-
cial situa-se em torno de 7,0, cai para 6,4 a 6,8 após Fo

to
 d

os
 a

ut
or

es

cinco horas post mortem e para 5,5 a 5,9 após 24 horas 
(PINHO, 2009). 

Este estudo teve como objetivo analisar a qualida-
de da carne, por meio da mensuração do pH, em bovi-
nos submetidos a períodos de estresse durante o de-
sembarque e manejo pré-abate até a insensibilização. 

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado em dois frigoríficos 

que abatem bovinos e suínos, localizados próximos à 
cidade de Cascavel (PR), no período matutino, das 8h 
às 12h, entre os meses de maio e agosto. Foi analisada 
a carne de 88 bovinos, machos e fêmeas, de raças va-
riadas e de até dois anos de idade.

Os animais, criados em ambientes diferentes, sob 
confinamento e a pasto, foram distribuídos em três 
lotes, sendo um considerado grupo de controle, com 
46 animais; os grupos de teste tinham 22 e 20 ani-
mais. Foram acompanhados os desembarques e o ma-
nejo até a insensibilização. Um checklist (Tabela 1) foi 
utilizado para avaliar as diferentes etapas e permitir 
as análises.
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Tabela 1. Checklist utilizado para monitorar os lotes no manejo pré-abate.

PRÉ-ABATE
CHECK-LIST DO MANEJO DOS 
ANIMAIS

DATA: ________/________/ 20____
NÚMERO DE ANIMAIS:
LOTE:

1. Número de animais transportados
Excesso de animais no caminhão:
Atende às regras do número de animais no caminhão:

SIM NÃO COMENTÁRIO

2. Descarregamento
Houve animal ferido: 
Descarregamento de forma violenta:
Presença de rampa:
Animais aglomerados na rampa de descarregamento: 

3. Ambiente de criação

Criação sob confinamento:
Criação a pasto: 

4. Repouso no curral de matança

Inferior a 24 horas:
Superior a 24 horas:

5. Uso de bastão elétrico no manejo

Verificação do uso do bastão para o manejo:
Não foi necessário o uso do bastão elétrico: 

6. Insensibilização

Animal foi bem insensibilizado na primeira pistolada:
Necessidade de reinsensibilização:

O pH da carne foi avaliado em aparelho específi-
co (pHmetro Testo, 205), ajustado de acordo com os 
valores referenciados por cada solução de calibração 
(pH entre 5,8 e 7,0). Esse parâmetro foi medido 24 ho-
ras depois do abate, no músculo Longissimus dorsi (LD) 
dos animais submetidos ao checklist. Os dados de sua 
mensuração foram comparados aos padrões da litera-
tura e aos obtidos nas amostras de carne do lote de 
controle, submetido ao correto manejo pré-abate. 

O programa estatístico utilizado foi o Statistix e o 
teste de avaliação foi o de Tukey, a 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os animais foram expostos a manejos seme-
lhantes, como número de animais transportados, ida-
de, forma de descarregamento, ambiente de criação, 
tempo de repouso no curral de matança, necessidade 
de bastão elétrico para o manejo e necessidade de re-
insensibilização. 

Na Tabela 2, estão representados os procedimen-
tos avaliados e os itens de manejo dos animais, inter-
pretando “sim” quando o item foi realizado e “não” 
quando não foi utilizado no manejo do lote. 
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Tabela 2. Demonstrativo dos itens utilizados para interpretar o manejo dos lotes à época de abate. 

Itens utilizados no checklist dos animais F1L1 F2L1 F2L2

1. Atende às regras do número de animais no caminhão SIM SIM SIM

2. No descarregamento, houve animais feridos NÃO NÃO NÃO

Ocorreu de forma violenta NÃO NÃO NÃO

Presença de rampa NÃO SIM SIM

Animais aglomerados na rampa de descarregamento NÃO SIM SIM

3. O ambiente de criação foi a pasto SIM NÃO SIM

4. Repouso no curral de matança ultrapassou 24 horas NÃO NÃO NÃO

5. Houve o uso de bastão elétrico no manejo NÃO SIM NÃO

6. O animal foi insensibilizado na primeira aplicação da pistola SIM NÃO SIM

Notas: F1L1 = frigorífico 1, lote 1. F2L1 = frigorífico 2, lote 1. F2L2 = frigorífico 2, lote 2.  

Para Paranhos da Costa et al. (2002), falhas no ma-
nejo podem tornar bovinos agitados, gerando estresse 
e podendo aumentar o risco de contusões, que afetam 
a qualidade da carne e o aproveitamento das carcaças. 

O transporte é realizado em veículos pesados 
e está associado à mudança no meio físico, subme-
tendo os animais a choques, movimentos bruscos e 
condições climáticas desfavoráveis (TERLOUW et al., 
2008). Conforme mostra a Tabela 2, ambos os frigorífi-
cos atenderam às regras estabelecidas para o número 
de animais transportados. Também para Ferguson et 
al. (2008), durante o transporte, o espaço é limitado, 
gerando um gasto de energia adicional, o que afeta o 
glicogênio muscular e o pH final.  

No descarregamento, foi observada aglomeração 
de animais na rampa (Figura 1), ocasionada pela neces-
sidade de passar pela balança, em que é feita a pesa-
gem. Costa e Silva (2012) orientam que, nesse momen-
to, deve ser dedicada atenção para evitar superlotação 
na balança, o que pode acarretar lesões. 

Segundo Almeida et al. (2008), o desembarque 
deve acontecer de forma calma, controlada e o mais 
rápido possível após a chegada ao local de abate, não 
ultrapassando dez minutos. Costa et al. (2003) reco-
mendam que os animais desçam a passo, sem pressa, 
e, se não saírem naturalmente, deve-se estimular a saí-
da pelo uso de bandeiras, falas, batidas de palmas ou 
movimentos laterais no caminhão. 

Grandin (1990) orienta que os currais de espera 
devem estar no mesmo nível do piso dos caminhões, 
para evitar as rampas. Caso haja rampa no desembar-
que, ela deve ter um ângulo máximo de 25° para ram-
pas ajustáveis e 20° para rampas fixas, com paredes 
fechadas e piso antiderrapante. 

Para Gispert (2000), um intervalo entre 12 e 18 
horas é o tempo ideal para retirada dos alimentos, 
diminuindo o estresse pré-abate e, possivelmente, 
aumentando a qualidade da carne. Dessa forma, o 
tempo entre 15 e 16 horas que os animais permane-
ceram no curral de matança está dentro do conside-
rado ideal.

O uso do bastão elétrico para o manejo foi neces-
sário somente no lote 1 do frigorífico 2. Considerado 
um método doloroso e estressante, sua utilização é 
permitida quando os outros auxílios de manejo não 
permitem bons resultados. Entretanto, nunca deve ser 
tolerada em partes sensíveis, como ânus, genitais, úbe-
re, olhos e focinho (LUDTKE et al., 2012).

A análise da Tabela 2 revela que o lote 1 do frigo-
rífico 2 pode ser considerado de manejo inadequado, 
devido à presença de animais aglomerados na rampa e 
uso de bastão elétrico. Além disso, o lote teve que ser 
insensibilizado duas vezes. Essas práticas decorreram 
da falta de treinamento dos colaboradores, os quais fo-
ram orientados em relação ao lote 2 do mesmo frigorí-
fico. Dessa forma, no segundo lote, não foi utilizado o 
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Tabela 3. Relação de frigoríficos com diferentes manejos 
pré-abate e resultados para mensuração de pH de carcaças 
de bovinos, 24 horas após o abate.

bastão e a insensibilização foi única, porém a aglome-
ração durante o descarregamento persistiu. 

As características indesejáveis observadas nos lo-
tes 1 e 2 do frigorífico 2 não aconteceram no lote 1 do 
frigorífico 1, que foi abatido em um estabelecimento 
com pessoal treinado, instalações adequadas e reali-
zando os procedimentos de forma ideal. 

A Tabela 3 permite correlacionar os resultados ob-
tidos na mensuração do pH no produto final das car-
caças avaliadas com aqueles relacionados no checklist. 

Frigorífico pH da carcaça dos bovinos 

Frigorífico 1, lote 1 5,82 ab

Frigorífico 2, lote 1 5,92 a

Frigorífico 2, lote 2 5,70 b

Probabilidade 0,0284

Coeficiente de variação (%) 4,35

A análise estatística revela que, 24 horas após o 
abate, a média dos valores do pH das carcaças do lote 
1 do frigorífico 2 foi maior em relação aos valores do 
lote 2 (P < 0,05). Já o pH do lote de controle (lote 1 do 
frigorífico 1) foi semelhante a ambos. 

Pinho (2009) relata que os valores de pH final para 
carne bovina considerados aceitáveis estão entre 5,4 

e 5,9. Quando há deficiência de glicogênio e o pH per-
manece acima de 6,2 após 24 horas, tem-se o indício 
de uma carne DFD (dark, firm and dry – escura, consis-
tente e não exsudativa) (ROÇA et al., 2001).

As carcaças avaliadas demonstraram padrão de pH 
considerado normal, mas os valores entre os lotes fo-
ram diferenciados, considerando que o manejo contri-
buiu para o estresse dos animais, mas não a ponto de 
desqualificar o produto final – portanto, sem caracteri-
zar como uma carcaça DFD. 

CONCLUSÃO
Quando comparados os itens do checklist e os re-

sultados para mensuração do pH final das carcaças, 
observou-se correlação, sem, entretanto, caracterizar 
normas de manejo inadequadas capazes de inviabili-
zar o consumo. 
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ESTUDO RETROSPECTIVO DE CÃES E GATOS 
PORTADORES DE UROLITÍASES
RETROSPECTIVE STUDY OF  DOGS AND CATS  
WITH UROLITHIASIS

Este estudo descreve a frequência de ocorrência de urólitos em cães e gatos, a prevalência dos componentes 
mineralógicos e o perfil de 186 pacientes portadores, por meio da análise dos prontuários em oito anos. Os cães 
representaram 168 pacientes (90,32%) e os felinos, 18 (9,67%), com maior ocorrência nos machos de ambas as 
espécies (67,74% e 77,70%, respectivamente) e na raça Schnauzer (19,04%) e SRD (44,40%) para as espécies, 
respectivamente. Os urólitos simples foram os mais frequentes (73,80% e 100,00%, respectivamente), predo-
minando os componentes mineralógicos oxalato de cálcio (67,74% dos cães e 94,44% dos gatos) e estruvita 
(29,03% da espécie canina e 5,55% dos felinos). Os cálculos de oxalato de cálcio foram mais frequentes na raça 
Schnauzer (25,00%) e nos felinos SRD (47,05%), predominando em machos. Já o mineral estruvita, na espécie ca-
nina, destacou-se nas fêmeas (55,55%) da raça Pug (16,66%); 63,88% dos indivíduos apresentaram infecção do 
trato urinário inferior concomitante. As manifestações clínicas encontradas, em ambas as espécies, foram hema-
túria (37,09%), estrangúria (35,48%), polaciúria (17,74%), iscúria (14,51%), dor abdominal (5,91%), prostração 
(4,30%), incontinência urinária (3,22%) e periúria (1,61%). Os urólitos de urato, fosfato de cálcio e sílica foram 
encontrados apenas nos cães. É importante conhecer a natureza dos urólitos, especialmente a composição de seu 
núcleo, para que medidas terapêuticas e profiláticas possam ser instituídas adequadamente.

Palavras-chave: Cálculo. Sistema urinário. Urólitos.

The present study aimed to describe the frequency of uroliths occurrence in dogs and cats, as well as to analyze the 
prevalence of their mineralogical components and the profile of urolithiasis patients, by analysis of 186 patients’ 
medical records among 8 years. Dogs were represented by 168 patients (90.32%), while 18 felines were found (9.67%), 
with higher occurrence in males (67.74% and 77.70%), and in Schnauzer (19.04%), and SRD (44.40%) breeds of both 
species, respectively. The simple uroliths were most frequent (73.80% and 100.00%), with predominance of calcium 
oxalate (67.74% of the dogs and 94.44% of the feline) and struvite (29.03% and 5.55% of each species). Calcium 
oxalate stones were more frequent in Schnauzer dogs (25.00%) and non-breed cats (47.05%), predominating in 
males. In dogs, the struvite mineral was mostly found in Pug (16.66%) females (55.55%), and 63.88% individuals had 
concomitant lower urinary tract infection. The clinical manifestations found in both species were hematuria (37.09%), 
estranguria (35.48%), polaciuria (17.74%), iscuria (14.51%), abdominal pain (5.91%), prostration (4.30%), urinary 
incontinence (3.22%) and periuria (1.61%). The urate, calcium phosphate and silica uroliths’ were found only in 
dogs. Therefore, we concludes the importance of knowing the uroliths’ nature, especially its nucleus’ composition, for 
therapeutic and prophylactic institution in order to establish adequate management of this disease in dogs and cats.

Keywords: Calculi. Urinary tract. Urolith. 

RESUMO

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

A urolitíase – presença de precipitados minerais 
macroscópicos em qualquer região do trato urinário – 
é a terceira moléstia do sistema renal mais comum em 
cães, com prevalência aproximada de 18% nos atendi-
mentos relacionados, e está presente em 15% a 23% 
dos felinos com doença do trato urinário inferior (GER-
BER et al., 2005). 

Possui caráter multifatorial, relacionando-se com fa-
tores familiares, congênitos e adquiridos. Tal associação, 
influenciada por características predisponentes, como 
raça, sexo, idade, Potencial Hidrogeniônico (pH) uriná-
rio, anormalidades anatômicas, distúrbios metabólicos, 
administração de determinados fármacos, infecções 
urinárias e peculiaridades no manejo alimentar, leva à 
formação de urólitos por meio de diversos mecanismos, 
dos quais se destaca a supersaturação de soluto na uri-
na (OSBORNE et al., 2008). Esse mecanismo relaciona-
-se diretamente com a quantidade de soluto ingerido e 
excretado (ingestão de menor volume de água produz 
urina mais concentrada), o pH da urina (solubilidade do 
cristaloide envolvido) e a presença de promotores e ini-
bidores da urolitíase na urina (proteínas promotoras de 
agregação e inibidoras do crescimento de cristais, res-
pectivamente) (CHEW et al., 2012).  

As substâncias mais frequentemente encontradas 
nos cálculos, nas espécies canina e felina, são estruvi-
ta (ou fosfato amoníaco magnesiano), oxalato de cálcio, 
fosfato de cálcio (nas formas hidroxiapatita, carbona-
to apatita e brushita), urato (sais de sódio ou amônio), 
sílica e cistina. Dessa forma, na dependência da distri-

T Figura 1. Presença de cálculo após cistomia (seta) em cão
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buição desses minerais, os urólitos podem conter as 
camadas denominadas núcleo (zona de início do cresci-
mento), pedra (corpo da amostra, homogêneo nos casos 
de ausência do núcleo ou de outras camadas), casca ou 
parede (camadas externas completas) e cristais de su-
perfície. Concomitantemente, o tipo de mineral envolvi-
do e a disposição das camadas determinam sua classifi-
cação como urólitos simples (contêm pelo menos 70% 
de um único mineral em uma ou mais camadas), mistos 
(apresentam diversos tipos de mineral em sua compo-
sição, sem a predominância de um específico, ou seja, 
com menos de 70% desses cristaloides) ou compostos 
(apresentam mais de 70% de ao menos dois minerais 
distintos em suas camadas) (CORTADELLAS, 2012). 

A determinação da composição mineral do núcleo 
do urólito representa importante característica prediti-
va relacionada à sua origem para que, posteriormente, 
sejam instituídos métodos terapêuticos profiláticos no 
intuito de evitar recidiva. Nesse contexto, as análises 
qualitativas, as quais apenas identificam a composição 
química dos urólitos por meio da detecção de radicais e 
íons presentes na amostra, apresentam menor exatidão, 
uma vez que não quantificam percentualmente os mine-
rais presentes, além de muitas vezes não identificarem 
substâncias como sílica, por exemplo. Em contrapartida, 
as análises quantitativas (físicas) permitem a classifica-
ção e, subsequentemente, o melhor estabelecimento 
prognóstico e terapêutico, visto que podem descrever 
os minerais envolvidos nas camadas presentes, espe-
cialmente, em seu núcleo (KOEHLER et al., 2008). 

Este artigo tem por objetivo relatar a frequência de 
ocorrência de urólitos em cães e gatos no período de 
oito anos de estudo, bem como descrever a prevalên-
cia dos componentes mineralógicos nas amostras ana-
lisadas, características como espécie, idade, sexo, raça 
e peso e principais manifestações clínicas relacionadas. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram analisados os prontuários de 186 animais 

com diagnóstico de urolitíase, atendidos nas quatro 
unidades do Hospital Veterinário Pet Care, situadas 
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no município de São Paulo, no período entre 2008 e 
2016. Os pacientes foram selecionados após análise 
de seus urólitos, que foram obtidos por sondagem ure-
tral, micção espontânea ou remoção cirúrgica (cálculos 
renais, ureterais, vesicais e uretrais). Foram extraídas 
informações acerca de espécie, sexo, idade, raça, peso, 
manifestações clínicas na admissão hospitalar, comor-
bidades associadas, presença concomitante de infec-
ção do trato urinário e recidiva da urolitíase, nestes 
casos, incluindo seu período de recorrência. 

Os urólitos foram analisados em laboratório (Li-
tolab®, Porto Alegre, RS, Brasil), por meio de técnicas 
macro e microscópicas, envolvendo difração de raios 
x e testes microquímicos. Essas técnicas permitem a 
avaliação submilimétrica, bem como a determinação 
de todas as camadas envolvidas na gênese do cálculo, 
especialmente, em seu núcleo de crescimento. 

No tocante à classificação dos cálculos, foram con-
siderados simples aqueles com ao menos 70% de um 
mineral em uma ou mais camadas; compostos quando 
havia presença mínima de 70% de dois ou mais mi-
nerais; e mistos aqueles formados por diversos mine-
rais, todos contribuindo com menos de 70% para sua 
composição. Os tipos mineralógicos hidroxiapatita e 
carbonatoapatita foram incluídos em fosfato de cálcio, 
uma vez que se trata, respectivamente, das formas hi-
droxilada e carbonatada desse mineral. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação revelou 168 casos caninos (90,32%) 

e 18 felinos (9,67%). No que diz respeito à espécie 
canina, 108 referiram-se a machos (64,28%) e 60, a 
fêmeas (35,71%). A maior frequência de ocorrência da 
doença nos machos corroborou dados encontrados na 
literatura (INKELMANN et al., 2012). 

As raças encontradas foram Schnauzer (n = 32/168, 
19,04%), Lhasa Apso (n = 19/168, 11,30%), Yorkshi-
re Terrier (n = 18/168, 10,71%), Shih Tzu (n = 14/168, 
8,33%), Poodle (n = 11/168, 6,54%), Pug (n = 11/168, 
6,54%), Sem Raça Definida (SRD) (n = 10/168, 5,95%), 
Maltês (n = 9/168, 5,35%), Bichón Frisé (n = 9/168, 
5,35%), Dachshund (n = 7/168, 4,16%), Spitz Alemão (n 
= 5/168, 2,97%), Pinscher (n = 4/168, 2,38%), Dálmata 
(n = 3/168, 1,78%), Cocker Spaniel (n = 2/168, 1,19%) 
e Golden Retriever (n = 2/168, 1,19%); as raças Norfolk 
Terrier, Bull Terrier, Beagle, Rottweiller, Pequinês, Labra-
dor Retriever, Fox Terrier, West Highland Terrier, Pastor 
de Shetland, Bulldog Inglês, Sharpei e Bulldog Francês 
contribuíram com um indivíduo cada (0,59%) (Tabela 
1). Por consequência, observou-se maior frequência nos 
pacientes com peso até 10 kg (n = 123/168, 73,21%), 
em detrimento daqueles com peso entre dez e 25 kg 

Tabela 1. Raça dos cães portadores de urolitíase atendidos 
entre 2008 e 2016 no Hospital Veterinário Pet Care, São 
Paulo, Brasil.

Raça Número absoluto Frequência

Schnauzer 32 19,04%

Lhasa Apso 19 11,30%

Yorkshire 18 10,71%

Shih Tzu 14 8,33%

Poodle 11 6,54%

Pug 11 6,54%

SRD 10 5,95%

Bichón Frisé 9 5,35%

Maltês 9 5,35%

Dachshund 7 4,16%

Spitz Alemão 5 2,97%

Pinscher 4 2,38%

Dálmata 3 1,78%

Cocker Spaniel 2 1,19%

Golden Retriever 2 1,19%

Norfolk Terrier 1 0,59%

Bull Terrier 1 0,59%

Beagle 1 0,59%

Rottweiller 1 0,59%

Pequinês 1 0,59%

Labrador 1 0,59%

Fox Terrier 1 0,59%

West Highland Terrier 1 0,59%

Pastor de Shetland 1 0,59%

Bulldog Inglês 1 0,59%

Sharpei 1 0,59%

Bulldog Francês 1 0,59%

Total 168 100,00%
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(n = 38/168, 22,61%) e acima de 25 kg (n = 7/168, 
4,16%). A predominância da urolitíase em raças de pe-
queno porte pode estar relacionada ao menor volume 
urinário e frequência de micções ao longo do dia, que 
resultam no aumento da concentração de minerais na 
urina, comparativamente aos cães de grande porte, 
como já observado por Stevenson e Markwell (2001). 

A idade dos cães acometidos teve média de oito 
anos, sendo que dez animais apresentavam idade de 
até dois anos (5,95%), 80 encontravam-se na faixa etá-
ria entre três e oito anos (47,61%), e 78 possuíam mais 
de nove anos (46,42%). 

Os felinos, representados por 18 indivíduos 
(9,67%), compreenderam 14 machos (77,77%) e 
quatro fêmeas (22,22%), sendo oito animais SRD 
(44,44%) e sete da raça Persa (38,88%); as raças Mai-
ne Coon, Ragdoll e Exótico apresentaram um indivíduo 
cada (5,55%) (Tabela 2). A prevalência racial relaciona-
da aos felinos é variada (OSBORNE et al., 2008). 

As manifestações clínicas, em ambas espécies, foram: 
hematúria, com maior frequência (n = 69/186, 37,09%), 
seguida de estrangúria (n = 66/186, 35,48%), polaciúria 
(n = 33/186, 17,74%), iscúria (n = 27/186, 14,51%), dor 
abdominal (n = 11/186, 5,91%), prostração (n = 8/186, 
4,30%), incontinência urinária (n = 6/186, 3,22%) e pe-
riúria (n = 3/186, 1,61%) (Tabela 3). Os assintomáticos 
compreenderam 19 indivíduos (10,21%), com evidência 
de urolitíase ao exame ultrassonográfico abdominal. Se-
gundo Dibartola e Westropp (2015), os sinais e sintomas 
envolvidos dependem, principalmente, de fatores como 
número, composição e localização dos urólitos. Além dis-

Tabela 3. Manifestações clínicas encontradas nos pacientes 
portadores de urolitíase atendidos entre 2008 e 2016 no 
Hospital Veterinário Pet Care, São Paulo, Brasil.

Tabela 2. Raça dos felinos portadores de urolitíase 
atendidos entre 2008 e 2016 no Hospital Veterinário Pet 
Care, São Paulo, Brasil.

Sinal clínico Número absoluto Frequência

Hematúria 69 37,09%

Estrangúria 66 35,48%

Polaciúria 33 17,74%

Iscúria 27 14,51%

Assintomáticos 19 10,21%

Dor abdominal 11 5,91%

Prostração 8 4,30%

Incontinência 6 3,22%

Periúria 3 1,61%

Raça Número absoluto Frequência

SRD 8 44,44%

Persa 7 38,88%

Maine Coon 1 5,55%

Ragdoll 1 5,55%

Exótico 1 5,55%

Total 18 100,00%

so, nos cães, a maioria dos cálculos é encontrada na be-
xiga urinária, o que pode justificar a maior frequência de 
hematúria, polaciúria e estrangúria. 

Os urólitos simples foram os mais frequentes 
em ambas as espécies, tendo sido encontrados em 
124/168 pacientes caninos (73,80%) e em todos 
os felinos (18/18). Dessa classificação (simples), fo-
ram obtidos nos cães oxalato de cálcio (n = 84/124, 
67,74%), estruvita (n = 36/124, 29,03%), urato (n = 
2/124, 1,61%), fosfato de cálcio (n = 1/168, 0,80%) 
e sílica (n = 1/124, 0,80%) (Tabela 4). Já na espécie 
felina, os cálculos simples representaram 17/18 indi-
víduos com cálculos de oxalato de cálcio (94,44%) e 
1/18 gatos com urólito de estruvita (5,55%). Os cálcu-
los mistos dos cães ocorreram em 29/168 pacientes 
(17,26%) e os compostos, em 15/168 (8,92%), sendo 
que, nos primeiros, houve predominância do mineral 
carbonato de cálcio (n = 20/29, 68,96%) e, para os 
compostos, oxalato de cálcio (n = 13/15, 86,66%).

A frequência dos cálculos simples de oxalato de cál-
cio, em cães, antagoniza dados previamente publicados, 
de acordo com os quais urólitos de estruvita foram de 
maior ocorrência (OYAFUSO et al., 2010). Apesar disso, o 
aumento na prevalência desse mineral nas últimas dé-
cadas, possivelmente, é resultado do controle de alguns 
fatores predisponentes à formação de urólitos de estru-
vita, como acidificação da urina e redução das concen-
trações de fósforo e magnésio na dieta (LULICH et al., 
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1999). Adicionalmente, segundo Oyafuso et al. (2010), 
o melhor controle terapêutico das infecções do trato 
urinário, especialmente, o desenvolvimento de antibio-
ticoterápicos mais eficientes, é fator contribuinte na re-
dução da prevalência desses cálculos. Essa justificativa 
pode, concomitantemente, ser extrapolada à predomi-
nância de oxalato de cálcio nos felinos, potencializada 
por fatores relacionados ao manejo, como manutenção 
dos animais em ambiente domiciliar e obesidade asso-
ciada a erros na dieta (LEKCHAROENSUK et al., 2000). 

Nos cães, os urólitos simples de oxalato de cál-
cio foram encontrados com maior frequência na raça 
Schnauzer (n = 21/84, 25,00%), seguida de Yorkshire 
Terrier (n = 11/84, 13,09%), Lhasa Apso (n = 11/84, 
13,09%), Shih Tzu, Poodle e Maltês, cada um com 6/84 
indivíduos (7,14%) (Tabela 5). Os machos correspon-
deram a 77,38% desses pacientes (n = 65/84) e a 
idade média de ocorrência foi de nove anos. Infecção 
do trato urinário esteve presente em 11/84 pacientes 
(13,09%) e a recidiva da urolitíase ocorreu em 16/84 
animais (19,04%), dentro de quatro anos. Tais caracte-
rísticas, relacionadas aos indivíduos acometidos, cor-
roboram dados previamente publicados, o que inclui a 
justificativa para menor ocorrência desse mineral nas 
fêmeas, possivelmente, referente à ação dos estróge-
nos, conhecidos como inibidores da cristalização, uma 
vez que diminuem a excreção urinária de oxalato e 
aumentam a de citrato, caracterizando efeito protetor 
(CHEW et al., 2012). Em relação aos felinos, apenas um 
dos 17 animais que portavam urólitos de oxalato de 
cálcio apresentava infecção do trato urinário (5,88%). 
Nesses 17 pacientes felinos, houve predomínio do mi-

neral em indivíduos SRD (n = 8/17, 47,05%) e machos 
(n = 14/17, 82,35%); apenas um apresentou recidiva 
da urolitíase (5,88%).     

As comorbidades contribuem significativamente 
para o desenvolvimento de determinados urólitos, seja 
pela sua fisiopatogenia, seja, secundariamente, pela ad-
ministração de certos fármacos, como corticosteroides e 
diuréticos (DIBARTOLA; WESTROPP, 2015). Nesse senti-
do, com relação aos urólitos de oxalato de cálcio, 28/84 
cães apresentaram afecções concomitantes (33,33%), 
das quais se mostraram relevantes: doença cardiovascu-
lar (n = 6/28, 21,42%), doença do disco intervertebral 
(n = 4/28, 14,28%), hiperadrenocorticismo (n = 4/28, 
14,28%) e atopia (n = 2/28, 7,14%). Nos felinos, seis 
dos 17 animais com oxalato de cálcio apresentaram co-
morbidades (35,29%), incluindo dois gatos com doença 

Tabela 4. Composição mineralógica dos urólitos simples dos 
cães atendidos entre 2008 e 2016 no Hospital Veterinário Pet 
Care, São Paulo, Brasil.

Composição mineralógica Número absoluto Frequência

Oxalato de cálcio 84 67,74%

Estruvita 36 29,03%

Urato 2 1,61%

Fosfato de cálcio 1 0,80%

Sílica 1 0,80%

Total 124 100,00%

Tabela 5. Raça dos cães portadores de urolitíase por 
oxalato de cálcio atendidos entre 2008 e 2016 no Hospital 
Veterinário Pet Care, São Paulo, Brasil.

Raça Número absoluto Frequência

Schnauzer 21 25,00%

Yorkshire 11 13,09%

Lhasa Apso 11 13,09%

Shih Tzu 6 7,14%

Poodle 6 7,14%

Maltês 6 7,14%

Spitz Alemão 3 3,57%

Pug 3 3,57%

SRD 2 2,38%

Dachshund 2 2,38%

Bichón Frisé 2 2,38%

Pinscher 2 2,38%

Dálmata 1 1,19%

Cocker Spaniel 1 1,19%

Golden Retriever 1 1,19%

Bull Terrier 1 1,19%

Labrador 1 1,19%

Fox Terrier 1 1,19%

West Highland Terrier 1 1,19%

Pastor de Shetland 1 1,19%

Bulldog Francês 1 1,19%

Total 84 100,00%
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do trato urinário inferior (11,76%), dois com doença re-
nal crônica (11,76%), um paciente com cardiomiopatia 
hipertrófica (5,88%) e um com atopia (5,88%). 

O componente mineralógico estruvita, também 
conhecido como fosfato amoníaco magnesiano, foi 
o segundo mais encontrado em ambas as espécies. 
Nos cães, 36 dos 124 pacientes com urólitos simples 
apresentaram o mineral como predominante (29,03%) 
e, no caso dos felinos, apenas um dos 18 pacientes 
(5,55%). Apesar de se encontrar entre os dois minerais 
mais frequentes neste estudo, os cálculos de estruvita, 
historicamente, são descritos como mais frequentes 
nos cães (OSBORNE et al., 2008). Sua formação dá-
-se, principalmente, na presença de infecção do trato 
urinário inferior, com destaque para bactérias dos gê-
neros Staphylococcus, Proteus e Ureaplasma, uma vez 
que a enzima urease, produzida por esses patógenos, 
hidrolisa a ureia em amônia e bicarbonato, culminan-
do na elevação do pH do meio urinário e subsequente 
precipitação do mineral. Adicionalmente, tal justifica-
tiva pode ser extrapolada para sua maior ocorrência 
em fêmeas, sexo mais predisposto a infecções do trato 
urinário inferior pelas suas peculiaridades anatômi-

cas (BALTAZAR et al., 2016). Nesse contexto, a análi-
se revelou 20/36 fêmeas (55,55%) e 16/36 machos 
(44,40%), corroborando a hipótese citada. A idade mé-
dia para sua ocorrência nessa espécie foi de seis anos 
e 23/36 indivíduos apresentaram infecção do trato 
urinário inferior concomitante (63,88%), novamente 
confirmando dados da literatura. 

As recidivas estiveram presentes em 10/36 cães 
(27,77%), com período máximo para recorrência de 
dois anos. As principais raças acometidas foram Pug (n = 
6/36, 16,66%), seguida de Shih Tzu (n = 5/36, 13,88%), 
Dachshund (n = 4/36, 11,11%) e SRD (n = 4/36, 
11,11%) (Tabela 6).  Nos felinos, o único manifestante 
de recidiva foi uma fêmea da raça Persa, com 12 anos de 
idade e concomitante infecção do trato urinário inferior. 
As comorbidades dos pacientes caninos estiveram pre-
sentes em 15/36 indivíduos (41,66%), destacando-se a 
cistite recidivante em 10/15 animais (66,66%). 

Os cálculos de urato foram encontrados em 2/124 
cães com urólitos simples (1,61%). Tais estruturas for-
mam-se em decorrência da degradação incompleta das 
purinas, especialmente, em animais com deficiência 
da enzima ácido úrico oxidase (sintetizada no fígado), 
com subsequente aumento da excreção de ácido úrico, 
com exceção dos cães da raça Dálmata, cuja gênese não 
acontece pela deficiência enzimática, mas, sim, pela 
impermeabilidade das membranas celulares hepáticas 
ao ácido úrico, bem como pela sua baixa reabsorção 
nos túbulos proximais (BANNASCH; HENTHORN, 2008). 
Logo, além de os animais portadores de hepatopatias 
e desvios portossistêmicos serem predispostos à for-
mação desses urólitos, pacientes com distúrbios meta-
bólicos graves e aqueles submetidos a dietas hiperpro-
teicas, concomitantemente, podem ser acometidos. Em 
concordância à literatura, esta pesquisa revelou ambos 
os indivíduos com esse urólito sendo machos e apre-
sentando hepatopatias como comorbidade, apesar de 
pertencentes às raças Cocker Spaniel e Pug. 

Os urólitos de fosfato de cálcio e sílica acomete-
ram um indivíduo para cada mineral (0,80%), ambos 
machos e sem comorbidades associadas, porém de 
raças distintas (Maltês e SRD). A origem dos primeiros 

Tabela 6. Raça dos cães com urolitíase por estruvita 
atendidos entre 2008 e 2016 no Hospital Veterinário Pet 
Care, São Paulo, Brasil.

Raça Número absoluto Frequência

Pug 6 16,66%

Shih Tzu 5 13,88%

Dachshund 4 11,11%

SRD 4 11,11%

Lhasa Apso 3 8,33%

Bichón Frisé 3 8,33%

Schnauzer 2 5,55%

Yorkshire 2 5,55%

Poodle 2 5,55%

Pinscher 1 2,77%

Maltês 1 2,77%

Golden Retriever 1 2,77%

Beagle 1 2,77%

Pequinês 1 2,77%

Total 36 100,00%
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cálculos decorre de situações como urina alcalina, ex-
creção aumentada de fosfato e cálcio urinários e in-
fecções do trato urinário por bactérias produtoras de 
urease (ULRICH et al., 2008). Já os cálculos de sílica são 
formados por dietas contendo grande concentração de 
proteína vegetal, sendo encontrados, com maior fre-
quência, em machos, com destaque para a raça Pastor 
Alemão (ANGEL-CARAZA et al., 2010). 

Os cálculos mistos corresponderam a 29/186 dos 
urólitos e os compostos, a 15/186, determinando fre-
quência de ocorrência, respectivamente, de 15,59% 
e 8,06%. Os primeiros apresentaram os seguintes mi-
nerais em sua composição, em ordem de ocorrência: 
carbonato de cálcio (20/29, 68,96%), estruvita (15/29, 
51,72%), oxalato de cálcio (13/29, 44,82%), fosfato de 
cálcio (12/29, 41,37%), urato (5/29, 17,24%) e cistina 
(1/29, 3,44%). Já os cálculos compostos apresentaram 
predominância de oxalato de cálcio (13/15, 86,66%), 
seguido de fosfato de cálcio (9/15, 60,00%) e estruvita 
(7/15, 46,66%). Uma justificativa para a diminuição da 
ocorrência do mineral estruvita, em ambos os tipos de 
urólito, em relação à sua histórica prevalência citada na 
literatura, é o crescente emprego de dietas de dissolu-
ção envolvidas no manejo terapêutico das urolitíases, 
acrescido da ocorrência concomitante desse mineral em 
outros tipos não passíveis de dissolução, como oxalato e 
carbonato de cálcio (ADAMS; SYME, 2005).  

CONCLUSÃO

A maior frequência de urolitíase acontece em pa-
cientes da espécie canina, machos, com idade média 
de oito anos, com destaque para as raças Schnauzer, 
Lhasa Apso e Yorkshire Terrier, havendo maior ocorrên-
cia de urólitos simples (incluindo ambas as espécies), 
sendo o mineral oxalato de cálcio o mais prevalente. 
As manifestações clínicas mais encontradas foram he-
matúria e estrangúria. É importante o conhecimento 
acerca da natureza dos urólitos, especialmente no que 
se refere à composição de seu núcleo, para medidas 
terapêuticas e profiláticas adequadas. 
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O 
desenvolvimento tecnológico tem sido uti-
lizado para fornecer valiosas informações 
sobre valores fisiológicos de algumas espé-

cies de animais selvagens. Utilizando equipamentos e 
programas para computadores e smartphones, atual-
mente, é possível realizar, por exemplo, o exame de 
eletrocardiograma de animais selvagens, a distância, 
em tempo real, sem a necessidade de capturá-los e 
contê-los por vários minutos ou até mesmo horas, 
principalmente, no ambiente natural. Tudo começa 
com a tradicional localização e captura do animal; em 
seguida, há o implante de um sensor eletrônico sobre 
ou debaixo da pele, dependendo do objetivo do mo-
nitoramento. Os dados são enviados de forma remo-
ta, via telemetria, por sinais de radiofrequência ou de 
sistema de posicionamento global (GPS), e o pesqui-
sador recebe um arquivo a uma distância segura, não 
influenciando o indivíduo pesquisado. Essa ciência é 
chamada acelerometria. 

Do ponto de vista do respeito à individualidade 
dos animais, bem como de seu bem-estar e quali-
dade/fidedignidade dos dados, essas técnicas são 
fantásticas, existindo equipamentos, como algumas 
câmeras de funcionamento automático (“armadilhas 
fotográficas”), que captam o menor movimento de 
animais, durante o dia ou à noite. Eles possuem sis-
tema de microfones sensível ao som emitido, por 
exemplo, por morcegos. As informações são deco-

A TECNOLOGIA 
FAVORECE A 

CONSERVAÇÃO, 
MAS PRECISA 
SER FOCO DE 

INVESTIMENTOS
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dificadas por meio de programas de computador e, 
dessa forma, espécies que dificilmente poderiam ser 
vistas ou estudadas pelo homem são identificadas 
por sua voz/sons emitidos. Pude acompanhar mui-
tas dessas tecnologias, em julho, durante o 12º Con-
gresso Internacional de Mastozoologia (IMC12).

O triste de tudo isso é saber que essa tecnologia 
está pouco disponível no Brasil, pois não fabricamos 
esse tipo de equipamento. Essa lacuna tecnológica 
dificulta o trabalho dos pesquisadores e, de certa 
forma, impacta negativamente no bem-estar de mui-
tas espécies de animais selvagens que poderiam ser 
estudadas de forma menos invasiva. Reconhecemos 
que estamos atrasados em volume de pesquisas na 
área e, principalmente, no desenvolvimento de tec-
nologia para fazer esse tipo de monitoramento re-
moto. Quando está disponível, sofremos com as di-
ficuldades de importação e taxação para aquisição. 
Assim, algumas pesquisas no Brasil somente são 
possíveis para aqueles que contam com fomento de 
agências externas, como World Wildlife Fund (WWF) 
e Wildlife Conservation Society (WCS), ou fundo de 
algum zoológico. É muito importante que as agên-
cias brasileiras e as empresas privadas participem 
do financiamento de projetos nacionais, permitindo 
o investimento em tecnologia. 

Ainda, no evento, pude acompanhar a apresen-
tação de trabalhos envolvendo a ecofisiologia, área 
em crescimento que interfere o mínimo possível 
nos animais selvagens de vida livre. Também foram 
motivadores os trabalhos com espécies invasoras. 
A Austrália possui inúmeros problemas ambientais 
causados pela introdução de gatos domésticos, 
sapos sul-americanos, javalis-europeus, búfalo-
-d’água-asiático, coelhos, entre outros animais que 
geram competição com espécies nativas, prejuízos 
na produção agropecuária e acidentes com pes-
soas. Programas de erradicação são adotados para 
tentar minimizar os prejuízos ao meio ambiente. Vi-
vemos a mesma situação no Brasil: o javali-europeu 
transformou-se em um sério problema para nossa 
agropecuária e vêm sendo discutidos métodos para 
sua erradicação.

Não podemos desqualificar o trabalho desen-
volvido no país por algumas instituições de ensino 
superior, organizações não governamentais e organi-
zações da sociedade civil de interesse público, que 
objetivam a preservação da diversidade de espé-
cies, mas é preciso mais esforço para esse contro-
le e conscientização. Nesse contexto, cito que nos-
sa fauna precisa ser valorizada pelo poder público, 
criando oportunidades como concursos públicos 
para contratação específica de médicos veteriná-
rios e zootecnistas para atuar em centros de triagem 
de animais silvestres, zoológicos públicos e órgãos 
gestores. Esses profissionais detêm a expertise para 
atuar na área e, consequentemente, poderão ser co-
brados para apresentar resultados frente aos inves-
timentos em pesquisas que busquem conhecer, pre-
servar e administrar de maneira racional os recursos 
ambientais de nosso país.  
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T Equipamentos para monitoramento de animais demonstrados na Austrália
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PUBLICAÇÕES

No Anualpec 2017, as análises estão focadas nas opor-
tunidades que deverão surgir quando a crise econômi-
ca e política for finalmente superada. São, ainda, dis-
ponibilizadas as tradicionais informações estatísticas, 
nacionais e internacionais, referentes às principais ca-
deias produtivas pecuárias, indicadores econômicos e 
do mercado de terras.

A primeira parte do livro traz uma visão global do negócio 

de carne bovina, com uma resenha da história econômica 

da pecuária de corte e da indústria de abate. A segunda 

parte entra no âmago da economia da pecuária, contri-

buindo para o entendimento dos fatos econômicos da 

cadeia de carne bovina no Brasil. A estrutura do mercado 

é analisada com base na teoria da organização industrial.

A obra tem por objetivo facilitar o entendimento da 
aplicação dos procedimentos, do monitoramento e ve-
rificação dos controles, da tomada de correções e ações 
corretivas, bem como o atendimento dos limites críticos 
da norma e a forma de realizar o registro dos controles. 
Surgiu das dificuldades enfrentadas durante a implanta-
ção e implementação desses programas, para a obten-
ção da certificação de boas práticas e dos COEs.

Contando com a colaboração de especialistas em suas 

respectivas áreas, a obra aprofunda o estudo e a difusão 

dos conhecimentos sobre a nutrição equina. Além disso, 

apresenta, na prática, como compor a melhor alimenta-

ção para os equinos, a fim de garantir excelência em de-

sempenho e prolongar a vida desses animais da melhor 

maneira possível.
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MAIS DE 280 CURSOS DE GRADUAÇÃO 
REGISTRADOS NO MEC

1/3 DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
DO MUNDO ESTÁ NO BRASIL

CERCA DE 80.000 
ESTUDANTES

Prestar um serviço de excelência à sociedade é dever dos médicos 
veterinários. A atuação profissional também depende de uma formação de 
qualidade. O médico veterinário precisa ter um perfil mínimo de 
competências e habilidades específicas da profissão, garantindo uma 
atuação com qualidade técnica, ética, percepção humanística, capacidade 
crítica e  reflexiva.
 
AA aplicação de um Exame Nacional de Certificação Profissional contribuirá 
para a formação do médico veterinário e o CFMV é a favor dessa proposta!
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