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CONHECIMENTO E ÉTICA

Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente do CFMV

PALAVRA DO PRESIDENTE 

A beleza e a importância da Medicina Veterinária e da Zootecnia 
estão presentes em qualquer área em que se escolha atuar dentro das 
duas profissões. Trabalhar para que os animais estejam nutridos ade-
quadamente, tenham uma genética boa, sejam saudáveis e vivam com 
bem-estar; prevenir zoonoses e zelar pela sanidade de alimentos de 
origem animal. Não importa! Cuidar dos animais, respeitando o meio 
ambiente e garantindo que as vidas humanas estão seguras, essa é a 
essência da saúde única.

No entanto, para levar esses conceitos à prática, é preciso que, a 
partir do momento em que se torna estudante na graduação e ao longo 
de toda a sua vida produtiva, o profissional busque incessantemente o 
conhecimento, seja ele técnico, teórico ou prático, sobre o dia a dia da 
carreira e área escolhida ou o papel do conselho de classe. Somente o 
conhecimento tornará possível atuar de forma ética e de acordo com os 
preceitos da saúde única.

Neste número, a matéria de capa da Revista CFMV aborda o cres-
cente mercado voltado aos chamados pets não convencionais. Há quem 
seja a favor e quem seja contra. E tudo bem! Você, colega que nos lê, 
aproveite a oportunidade de conhecimento e tire suas conclusões. O 
importante é jamais se esquecer de que beleza e ética andam juntas 
para médicos-veterinários e zootecnistas. 

Boa leitura!

A Revista CFMV é trimestral e se destina a divulgar ações do CFMV, promover 

educação continuada e valorizar a Medicina Veterinária e a Zootecnia. Distribuída 

gratuitamente em repartições públicas, instituições de ensino e Conselhos Regionais 

de Medicina Veterinária (CRMVs), encontra-se disponível em formato PDF para ser 

lida diretamente on-line ou para download, no endereço cfmv.gov.br.  

AGRIS L70  
CDU619 (81)(05)

Submissão de artigos
O conteúdo dos artigos técnicos e científicos é de inteira responsabilidade de seus autores e não representa, 
necessariamente, a opinião do CFMV e do jornalista responsável pela revista. Não há retribuição financeira pelos artigos 
enviados, cujas assinaturas configuram declaração de autoria. 
Parte ou resumo das pesquisas publicadas, quando enviados a outros periódicos, deverão assinalar, obrigatoriamente, a 
fonte original. As fotos enviadas, com os devidos créditos, serão indexadas ao banco de imagens do CFMV.



ENTREVISTA

ANA ELISA DE 
SOUZA ALMEIDA

Quem é Ana Elisa?

Sou mãe de Luciana e Felipe, esposa de Carlos, sogra de 
João Neto e Alice. Era filha, mas perdi meu pai cedo e 
minha mãe, a quem era muito ligada, faleceu em 2015. 
Sou canceriana, muito família e uma profissional reali-
zada, feliz e consciente de todo trabalho que realizou. 
Exerço o magistério na área de anatomia por vocação e 
gosto muito. Minha família me apoia, meu marido troca 
ideias sobre a profissão, mesmo não sendo médico-ve-
terinário. E sou avó da Laura, uma função maravilhosa!

Conte sua trajetória na profissão.

Nasci em Salvador, em 1961, e escolhi a Medicina Ve-
terinária por vocação e necessidade. Meu pai faleceu 
aos 48 anos, quando eu tinha 18, e, como primogêni-
ta, me senti responsável por cuidar da nossa fazenda. 
Morei no interior após me formar, mas tive de voltar a 
Salvador por necessidades familiares e fui convidada a 
ingressar na UFBA, em 1987, como professora substitu-
ta. Dois anos depois, prestei concurso e, em 2019, me 
tornei professora titular. 
Quando entrei na universidade, já era casada e tinha 
dois filhos. Iniciei um Mestrado em Educação, mas não 
me encontrei e é muito importante a gente se encon-
trar naquilo que faz. Com o apoio do meu marido, de 
minha mãe e dos meus filhos pequenos, cursei mes-
trado e doutorado na Universidade de São Paulo (USP). 
Não foi fácil, não sei de onde tirei coragem, pois sou 
muito ligada à família. Desfiz minha casa e foram qua-
tro anos e nove meses de idas e vindas. Hoje, olho 
para trás e ainda me pergunto como consegui. Graças 
a Deus, deu tudo certo, sigo casada há 38 anos e meus 
filhos reconhecem o esforço que fiz.

Quando e como iniciou sua atuação política?

Sempre fui muito estudiosa e nunca havia me envol-
vido em política estudantil ou profissional, mas, em 
pleno mestrado, o então presidente do CRMV-BA me 
convidou para presidir a SMVBA. O ano era 1999 e me 
ofereci para realizar o Congresso Brasileiro de Medicina 
Veterinária de 2001, em Salvador. Eu não tinha plano 
nenhum, nunca tinha feito um congresso (risos), mas 

Medicina Veterinária, Universidade Federal da Bahia (UFBA), família 

e trabalhar pelas profissões são as paixões que movem Ana Elisa de 

Souza Almeida, primeira mulher na Diretoria Executiva do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Eleita vice-presidente no 

pleito que reconduziu Francisco Cavalcanti de Almeida à Presidência 

do federal, fez história no Conselho Regional de Medicina Veterinária 

da Bahia (CRMV-BA), do qual foi secretária-geral e presidente por três 

vezes, e na Sociedade de Medicina Veterinária da Bahia (SMVBA), em 

que iniciou sua trajetória política.

Ana chega ao CFMV com o compromisso de buscar uma gestão cada 

vez mais participativa – prova disso é que o recém-criado Núcleo de 

Apoio aos Regionais (NAR) ficará sob sua tutela. Mais um desafio para 

a professora, esposa, mãe e avó, no ano em que completa 60 anos de 

vida e 36 de profissão. “Valeu a pena tudo que passei, as dúvidas e 

angústias, faria tudo de novo”, assegura.
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tive boa assessoria, muita ajuda e 
o congresso marcou a profissão e 
me projetou nacionalmente.
Com isso, em 2003, o Dr. Carlos 
Humberto (Ribeiro Filho, ex-pre-
sidente) me chamou para ser se-
cretária-geral na chapa que con-
correria ao regional da Bahia. 
Ganhamos e ainda segui presi-
dindo a SMVBA até 2006, além 
de ministrar aulas. Conheci ainda 
mais não só a legislação da pro-
fissão, como a administração pú-
blica. Ia diariamente ao CRMV, 
escrevia atas à mão, anotava de-
talhes. Na sociedade, iniciamos 
cursos de inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem 
animal, defesa sanitária e vegetal, 
para agrônomos, e reprodução de 
ruminantes. O de inspeção existe 
até hoje e profissionais da defe-
sa agropecuária de vários estados 
passaram por ali. Foi um período 
enriquecedor, tecnicamente e no 
relacionamento com os colegas.
Em 2006, ingressei na Academia 
Baiana de Medicina Veterinária e 
me candidatei à Presidência do 
CRMV-BA. Foi uma eleição con-
turbada, minha chapa foi cassada, 
fui à justiça, houve intervenção no 
regional – e o interventor nomea-
do era meu adversário na eleição. 
Quando, enfim, foi reaberto um 
processo eleitoral, em 2008, me 
candidatei novamente e a chapa foi 
cassada outra vez; não tive direito 
à ampla defesa e ao contraditório.
Consegui reverter a cassação 15 
dias antes da eleição e precisei até 

publicar em jornal minha candida-
tura para dar ciência aos profissio-
nais. Ganhamos, mas houve mais 
problemas e só tomei posse em 
19 de setembro de 2008, porém 
deixei o cargo em julho seguinte, 
devido a uma liminar do CFMV. 
Novamente, assumiu uma junta e, 
em fevereiro de 2010, tomou pos-
se a chapa que foi minha adver-
sária para permanecer até 2013. 
Foi muito difícil, não consigo acei-
tar injustiça. Nesse ano, por uma 
questão de honra, me candidatei 
de novo, em chapa única, situação 
que se repetiu em 2016. Fiz meu 
sucessor, o atual presidente, Altair 
Santana, e não quis continuar, por-
que acho importantíssima a reno-
vação do poder. 
Em 2017, concorri à Presidência 
do CFMV, pois me incomodava o 
fato de só termos tido seis presi-
dentes desde 1968. Eu e Dr. Fran-
cisco assumimos o compromisso 
de apoiar quem fosse ao segundo 
turno e assim aconteceu naquela 
eleição conturbada.

De que forma a gestão 2017-2020 

lhe impactou?

Foi emocionante entrar no meu ór-
gão profissional e testemunhar o 
novo e almejado modelo de ges-
tão implantado no sistema. Em 
2019, após deixar a Presidência 
do CRMV-BA, me tornei professo-
ra titular e recebi o convite do Dr. 
Francisco para compor a chapa da 
eleição, em 2020. Valeu a pena 
tudo que passei, as dúvidas e an-

gústias, faria tudo de novo. Hoje, 
estou aqui como a primeira mulher 
a fazer parte da Diretoria Executiva 
do CFMV, com o propósito de con-
tribuir para a melhoria do sistema.

Na política, em geral, a partici-

pação feminina é minoritária. 

Já passou por alguma situação 

em que se sentiu questionada, 

direta ou indiretamente, por ser 

mulher?

Uma colega me fez essa mesma 
pergunta, devido a uma situação 
pela qual passou. Na ocasião, res-
pondi que não, mas recentemente 
acabei sendo ríspida com um cole-
ga. Nem me reconheci, porém foi 
necessário, e a reação dele foi mui-
to ruim, o que acho que teve a ver, 
sim, com o fato de eu ser mulher.

Atualmente, o Sistema CFMV/

CRMVs tem várias mulheres à 

frente de regionais, inclusive di-

retorias inteiramente femininas. 

Sente-se um pouco desbravadora?

Não, porque antes vieram ou-
tras colegas, como a Dra. Arlet-
te (Amarylles, ex-presidente do  
CRMV-TO). Estamos desbravando; 
vejo turmas com 98% de mulhe-
res na UFBA e já somos maioria 
na profissão. O que precisamos é 
acreditar no nosso potencial, ca-
pacidade e talento. 

Cite lideranças femininas que a 

inspiraram.

A primeira mulher a se graduar em 
Medicina Veterinária, em São Pau-

ENTREVISTA
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lo, Dra. Virginie Buff D’Apice, e a 
Dra. Wilma Franco, que foi minha 
colega de departamento, além da 
ex-corregedora nacional de jus-
tiça, a baiana Eliana Calmon, são 
mulheres que me inspiram, não 
baixaram a guarda. Minha avó pa-
terna, que era francesa, foi uma 
das primeiras mulheres a dirigir 
um carro em Salvador. Enfim, a 
gente tem de acreditar naquilo 
de que tem convicção e não de-
sistir dos sonhos. Aliás, a poetisa 
Cora Coralina também me inspira; 
sempre cito uma frase dela: “Não 
importa o ponto de partida; ca-
minhando e semeando, teremos 
o que colher”. A maior inspiração 
foi acreditar em mim mesma, me 
desafiar, me superar. Fui criada 
para ficar em casa, até os 18 anos 
vivia numa redoma. 

Alguma realização da qual se or-

gulha, em especial?

Ah, várias: ser docente da UFBA 
me dá muito orgulho, visto a ca-
misa e tenho o maior carinho. Lá, 
tive a base que construí profissio-
nalmente. Fico gratificada por ser 
amiga dos alunos e vê-los realiza-
dos. Também me orgulha ter pre-
sidido meu conselho de classe. 

ENTREVISTA

go. O profissional precisa sempre 
se aprimorar, ter sede de conhe-
cimento. Falo aos alunos que se 
formam: não parem, agora é que 
vai começar. O conhecimento é 
muito rápido; hoje é assim, daqui 
a pouco não é mais, então a gente 
precisa estar sempre atenta para 
prestar um serviço que atenda às 
demandas da sociedade moderna.
Para o Sistema CFMV/CRMVs, o 
maior desafio é apoiar os regio-
nais no desenvolvimento de suas 
ações em defesa das profissões 
e da sociedade, otimizando os 
recursos na busca da excelência 
no cumprimento de sua missão 
maior, que é a fiscalização do 
exercício profissional. 
Também desejo que a gente for-
me novas lideranças. “A messe 
é grande, os operários são pou-
cos”, por isso precisamos que 
os profissionais se envolvam 
nas entidades e associações. É 
fácil ser pedra, mas venha ser 
vidraça. Os novos profissionais 
deviam passar um mês em seus 
conselhos, pois exigem coisas 
que, por lei, não podemos fazer. 
Conselho não defende interesse 
do profissional; isso é função do 
sindicato. Se um concurso ofere-
ce a outras áreas uma vaga pri-
vativa da Medicina Veterinária, o 
conselho tem de agir, mas, se o 
salário for baixo, não poderá in-
terferir diretamente. Infelizmen-
te, falta conhecimento sobre a 
verdadeira missão dos conse-
lhos profissionais.     

De que forma pretende contri-

buir para a gestão 2020-2023 do 

CFMV?

Com o conhecimento que adqui-
ri do funcionamento e das difi-
culdades do sistema, quero con-
tribuir para que seja uma gestão 
participativa, ouvindo muito os 
regionais, que são os executores 
das normas que são criadas aqui. 
Os três primeiros anos de gestão 
do Dr. Francisco já deixaram um 
legado importantíssimo, mas a 
gente quer ir além. A criação do 
NAR, que está vinculado à Vice-
-Presidência, vai nos dar segu-
rança e respaldo. Desejo que seja 
uma gestão aberta, democrática, 
legalista e que façamos cumprir a 
missão principal dos conselhos: a 
defesa da sociedade; que invista, 
sim, em educação continuada, ca-
pacitação profissional, responsa-
bilidade técnica, mas a nossa mis-
são é a fiscalização em benefício 
da sociedade.

Quais são os maiores desafios 

para as profissões e para o siste-

ma, nos próximos anos? Como é o 

profissional do futuro?

Quem não tem competência não 
se estabelece, diz um ditado anti-

“Desejo que seja uma gestão aberta, 
democrática, legalista e que façamos 
cumprir a missão principal dos 
conselhos: a defesa da sociedade”

Revista CFMV   Brasília DF   Ano XXVII   nº 87 7



 Arlette Mascarenhas, primeira 
mulher a presidir um CRMV, 
na década de 1990

É COR-DE-ROSA- 
-CHOQUE
Crescimento da participação 
feminina reflete mudança gradual 
no perfil de gestão do Sistema 
CFMV/CRMVs

H
á 25 anos, a médica-veterinária Arlette Mas-
carenhas foi a primeira mulher a presidir um 
Conselho Regional de Medicina Veterinária, 

o CRMV-TO. Pioneira, abriu um caminho que cada vez 
mais médicas-veterinárias e zootecnistas percorrem 
no Sistema CFMV/CRMVs. Enquanto a vice-presidente, 
Ana Elisa de Souza Almeida, se torna a primeira repre-
sentante do “sexo frágil” na diretoria do Conselho Fe-

deral de Medicina Veterinária (CFMV), atualmente oito 
regionais – quase um terço do total – têm mulheres à 
frente de suas gestões: Alagoas, Espírito Santo, Paraíba 
e Pernambuco; no Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul e 
Tocantins, toda a diretoria é feminina.

“Por isso, não provoque”, já cantava Rita Lee, em 
1982. Hoje, 142 médicas-veterinárias e zootecnistas 
atuam nos CRMVs, da Presidência à suplência nos con-
selhos deliberativos. Na Medicina Veterinária, elas já 
são 53% do total de profissionais atuantes. No CFMV, 
além de Ana Elisa, dá expediente a chefe de gabine-
te, Erivânia Camelo. Ela presidiu o CRMV-PE, de 2011 
a 2017, e é um raro exemplar de médica-veterinária 
que esteve na política antes de atuar em conselho de 
classe: foi secretária de Agricultura nos municípios 
pernambucanos de Buíque e Arcoverde – neste, foi 
eleita prefeita, com apenas 28 anos de idade.

INSTITUCIONAL
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“Até alguns anos atrás, a Medicina Veterinária era uma profissão masculina. 
Agora, isso mudou, mas os conselhos acabam refletindo a pouca participação das 
mulheres na política, em geral. Isso ainda é muitas vezes reflexo do machismo da 
sociedade, mas automaticamente, com o crescimento da quantidade de mulhe-
res nas profissões, elas vão ocupar cada vez mais espaço no sistema”, analisa.

MULHERES PODEROSAS NOS REGIONAIS
Primeira mulher presidente de um CRMV, Arlette foi pioneira. Exerceu 

dois mandatos e abriu mão do direito de concorrer a um possível terceiro. 
Homenageada no livro 50 anos do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 
afirmou para a publicação: “Fiquei apenas duas gestões, porque acredito na 
força da renovação. Minha atuação certamente contribuiu para o empodera-
mento da mulher dentro da classe”.

A presidente do CRMV-AL, Annelise Nunes, segue a cartilha da tocanti-
nense e busca melhorias em sua gestão para que, ao deixar a função, em 
2022, seu sucessor (ou sucessora) possa gerir ainda melhor a autarquia. “Ao 
assumir o regional, coloquei como objetivo melhorá-lo, para que o próximo 
ou próxima presidente possa continuar trabalhando e imprima a sua marca. 
Meu objetivo é que o CRMV-AL cresça cada vez mais e se fortaleça”, diz.

O caminho aberto por Arlette foi desbravado aos poucos e ganhou força 
nos últimos anos. O próprio Tocantins, desde 2016, alterna duas mulheres na 
Presidência: Marcia Helena da Fonseca sucedeu Raílda Marques Lima, que, 
atualmente, é vice-presidente do regional, cargo ocupado por Marcia na ges-
tão anterior. “Ao montar a chapa, foi natural e não deliberada a escolha de 
mulheres. Todas são profissionais fortes, determinadas e que mostram inte-
resse e competência para trabalhar pela Medicina Veterinária e Zootecnia”, 
observa Marcia.

Para ela, apesar do crescimento da presença feminina nas profissões, pou-
cas mulheres ocupam cargos de decisão nos órgãos e instituições, “demons-
trando que temos de evoluir ainda nesse quesito de igualdade profissional”.

A presidente do CRMV-RS, Lisandra Dornelles, outra que está à frente de 
uma diretoria exclusivamente feminina, acredita que a capacidade das mu-
lheres para liderar é a mesma que a dos homens, porém considera que elas 
precisam, diariamente, reafirmar suas habilidades. “As críticas são mais feri-
nas, nossa vida pessoal é analisada, julgada e misturada à profissional, o que 
não costuma acontecer quando os líderes são homens. Eu me orgulho por 
abrir caminho para que outras mulheres se destaquem”, avalia.

Mais recente representante no grupo das presidentes de regionais, Vir-
ginia do Carmo Emerich tem a cerimônia de posse prevista para o dia 11 de 
março (após o fechamento desta edição). Para ela, que já foi conselheira no 
CRMV-ES e membro da Comissão Nacional de Fiscalização do CFMV, a repre-
sentatividade feminina nos cargos de gestão tem relação com colocar em prá-
tica conhecimento, potencial e experiência, “configurando não apenas novas 
lideranças, mas novas formas de liderar”.

Para a médica-veterinária, ingressar no sistema foi um impacto, pois em 
muitas ocasiões usou frases que muitos profissionais ainda repetem. “Can-
sei de dizer: ‘o conselho não faz nada por mim’, mas só trabalhando numa 
autarquia e conhecendo seu funcionamento e atividades executadas tive a 
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verdadeira noção da importância da prestação de serviço do CRMV-ES aos 
profissionais, às empresas e a toda a sociedade”, revela. 

Já a veterana no sistema Rosemary Viola Bosch, que iniciou sua trajetória 
no CRMV-SP em 1994, lembra que por nove anos foi a única mulher no grupo 
de diretores e conselheiros do maior regional do país. Na eleição, agendada 
para os dias 9 e 10 de março, a médica-veterinária está inscrita como tesou-
reira na chapa única do pleito.

“Hoje, vejo que o número de mulheres nos regionais é crescente, o que é 
muito positivo. Não acho que seja só uma questão de inserir figuras femininas 
em postos antes ocupados apenas por homens, mas de consciência da capa-
cidade incrível das mulheres em suas profissões”, observa ela, que desde 
2018 concilia três frentes de atuação no CRMV-SP: presidente da Comissão 
de Responsabilidade Técnica, conselheira suplente e instrutora de processos 
éticos – função que havia exercido quando ingressou no regional, até 2003.

Para ela, é preciso haver cada vez mais mulheres nas diretorias dos  
CRMVs. “Esse é um caminho que já está sendo trilhado, seguindo a tendência 
de mais oportunidades às mulheres nos cargos de liderança e postos, uma 
vez que em número de profissionais já somos maioria”, analisa.

Vice-presidente do CRMV-GO, a médica-veterinária Ingrid Bueno Atayde 
lembra que é natural, com mais mulheres na Medicina Veterinária e Zootec-
nia, que aumente a representatividade delas nos cargos de gestão e lideran-
ça, “porém é preciso manter o foco na qualidade dos serviços prestados às 
profissões, aos profissionais e à sociedade e entender que representamos 
não apenas nossos semelhantes, mas também as diversidades e minorias”.

Silvana Giacomini Collet, vice-presidente do CRMV-SC, complementa: “É 
muito democrática a presença das mulheres no CFMV e nos CRMVs, podendo 
contribuir de maneira significativa para um sistema forte e participativo, com 
um olhar atento às questões sociais”.

AS ZOOTECNISTAS PEDEM PASSAGEM
Apesar de serem apenas três mil profissionais atuantes no Sistema CFMV/

CRMVs, as zootecnistas vêm conquistando espaço na gestão de vários regio-
nais. Em 2020, Safira Valença Bispo tornou-se vice-presidente do CRMV-PE, 
mesmo cargo que Angélica Pinho ocupa no CRMV-RS, desde 2018. Completa 
o grupo Lays Fernanda Pinheiro, tesoureira em Rondônia. 

Com menor número de profissionais, os zootecnistas, naturalmente, estão 
menos presentes nos cargos de gestão e conselhos deliberativos do sistema. No 
entanto, apesar de poucas representantes (são apenas dez, entre as 142 presen-
tes nos regionais), elas estão determinadas a fazer a diferença.

Safira, que já compôs comissões assessoras tanto em seu estado quanto 
no CFMV, pela primeira vez integra a diretoria do CRMV-PE. Para ela, pesou a 
favor o fato de a chapa, encabeçada pela médica-veterinária Maria Elisa Araú-
jo, ser composta por médicos-veterinários e zootecnistas com uma linha de 
pensamento que preza a união das duas profissões, “que iam lutar pela harmo-
nia dentro do sistema e tinham como objetivo a transparência de ações, maior 
aproximação com os profissionais e, principalmente, com a sociedade”.

A pernambucana ressalta que, a partir das atividades-base do conselho, é 
possível entender a importância da presença dos zootecnistas e das mulheres 
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nos cargos diretivos. Entretanto, assinala, apesar do crescimento da representa-
tividade feminina nas gestões, as mulheres ainda encaram empecilhos antigos, 
como demandas familiares, que fazem com que a maioria exerça jornada dupla 
ou tripla de trabalho. “Também existe resistência à liderança da mulher”, opina.

Já em final de mandato no Rio Grande do Sul – a gestão termina em dezem-
bro –, Angélica observa que também muitas mulheres não entendem a impor-
tância de lutar em prol da classe e, no caso das zootecnistas, falta oportunidade 
de participar. A vice-presidente do regional gaúcho afirma que é importante 
estar no sistema, como mulher e zootecnista. “É importante ter uma visão de-
licada e sensível, pois estamos lidando com pessoas, e poder batalhar pelas 
duas classes que estão inseridas no Sistema CFMV/CRMVs”.    

Onde elas estão como 
membros da Diretoria 
Executiva e do conselho 
deliberativo (titulares e 
suplentes). Os estados em 
rosa-escuro são presididos 
por mulheres. 

UF Diretoria Conselho 
deliberativo

AC 0 4

AL 3 3

AM 1 4

AP 2 1

BA 1 2

CE 1 4

DF 1 2

ES 2 2

GO 2 6

MULHERES 
NO SISTEMA 
CFMV/CRMVS 

(MARÇO DE 2021)

UF Diretoria Conselho 
deliberativo

MA 4 4

MG 1 3

MS 0 4

MT 0 8

PA 4 4

PE 3 3

PB 2 0

PI 2 2

PR 1 2

UF Diretoria Conselho 
deliberativo

RJ 1 5

RN 1 6

RO 2 6

RR 1 5

RS 4 4

SC 2 5

SE 0 3

SP 0 3

TO 4 2
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Viviane Marques

CAPA - PETS NÃO CONVENCIONAIS

Fo
to

s: 
G

ilb
er

to
 S

oa
re

s "
G

ib
a"

/A
rq

ui
vo

 D
ec

om
 C

FM
V

TER OU NÃO TER,  
EIS A QUESTÃO

ANIMAIS SILVESTRES E EXÓTICOS ATRAEM 
A ATENÇÃO DE MÉDICOS-VETERINÁRIOS, 

ZOOTECNISTAS E TUTORES, MAS PERTINÊNCIA 
SOBRE MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES EM 

CATIVEIRO É FOCO DE DEBATE
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E
m 1500, na chegada àquela que os co-
lonizadores batizaram, inicialmente, 
de Ilha de Vera Cruz, a fauna nativa foi 

uma das fontes de encantamento e cobiça. Mais de 
500 anos depois, o fascínio por animais exóticos e sil-

vestres segue inabalado e crescente em Pindorama. Hoje, 
no entanto, a manutenção de espécies em cativeiro gera 

questionamentos de profissionais e Organizações Não Governa-
mentais (ONGs) de proteção animal sobre a validade desse método 

para a conservação e o bem-estar de animais fora de seus habitats. 
O fato é que o mercado de animais de estimação no país cresceu 

13% em 2020, faturando R$ 40 bilhões (projeções do terceiro trimestre 
do ano passado). Os dados são do Instituto Pet Brasil, ligado à Associação Bra-

sileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), e conside-
ram o faturamento de indústria, comércio varejista e venda direta de animais por 

criadores. Não há dados específicos sobre as vendas voltadas a espécies exóticas ou 
silvestres, como serpentes, pequenos roedores e aves, mas estima-se que, da população 

pet no Brasil (139,3 milhões de animais, em 2019), 40 milhões sejam aves e 2,4 milhões, 
pequenos mamíferos e répteis. 

“Na última década, a população de animais de estimação vem crescendo em ritmo constante, 
próximo de 2% ao ano, em média. Cada vez mais são vistos como membros da família, o que se aplica 

também aos pequenos mamíferos e répteis”, afirma Nelo Marraccini, presidente executivo do instituto, 
para quem a demanda por pets não convencionais tende a crescer de forma lenta, porém estável. “Por serem 

de menor porte e exigirem menos tempo de atenção do que cães e gatos, a quantidade desses animais deve 
crescer, principalmente nas grandes cidades, onde os espaços são menores e mais pessoas moram sozinhas ou 
têm famílias pequenas”, completa.

Animais silvestres, porém, são frequentemente vítimas do tráfico. Segundo a ONG Renctas, essa é a terceira 
maior atividade ilegal do mundo, só perdendo para o tráfico de armas e de drogas. Em relatório de 2001, a orga-
nização estimou que o crime movimentava, por ano, US$ 20 bilhões, sendo cerca de US$ 3 bilhões no Brasil, onde 
80% das vítimas são aves, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) e a própria Renctas. “A estimativa é que o tráfico de animais silvestres retire da natureza brasileira 
cerca de 38 milhões de animais todos os anos”, informa o site da organização.

É uma situação grave, considerando que o Brasil possui 1.173 espécies da fauna prestes a desapare-
cer e outras 318 ameaçadas, conforme aponta o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  
(ICMBio). O Ibama reportou 405 empreendimentos comerciais de fauna silvestre ou exótica com a finalidade 
pet, no país. Por um lado, criadores e setor produtivo defendem que fortalecer os criadores reduz o tráfico 
de animais e incentiva a conservação ex-situ e o mercado legalizado, gerando empregos; por outro, as ONGs 
asseguram que mesmo o comércio legal estimula o tráfico, pois são frequentes os flagrantes de “esquenta” 
de animais retirados da natureza. Além disso, menos de 10% das espécies de criadouros comerciais estariam 
ameaçadas, de acordo com relatório produzido pela ONG Proteção Animal Mundial.
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ALIMENTAÇÃO E MANEJO 

MERECEM ATENÇÃO
O aumento potencial da preferência por quem vive 

em espaços pequenos, além da mudança de hábitos de 
alimentação de pássaros, roedores, répteis e lagomor-
fos, impulsiona a meta da Megazoo de crescer 20% 
por ano. “Somente 30% dos pássaros nas grandes ci-
dades usam alimentos extrusados. A maioria consome 
apenas sementes, que muitas vezes não atendem às 
necessidades nutricionais dos animais”, observa Luiz 
Fernando dos Reis Albuquerque, CEO da Megazoo.

A empresa, com sede em Betim (MG), fornece para 
zoológicos, centros de primatologia, criatórios e redes 
de varejo no Brasil, além de exportar para 13 países, 
os mais de 150 itens de seu portfólio, que incluem fa-
rinhadas, papas e mixes de sementes, como também 
uma recém-lançada linha voltada a animais convales-
centes. A Megazoo emprega cinco médicos-veteriná-
rios e um zootecnista e outros 50 trabalham nos dis-
tribuidores. Também faz parcerias com universidades e 
profissionais autônomos em projetos.

Alimentação é um dos principais focos de atenção 
no cuidado com esses animais, sinaliza o zootecnista e 
advogado Dalton Araujo Antunes, com longo histórico de 
atuação profissional na área ambiental. Fundador dos cur-
sos da Fauna em Foco, ele aponta que, apesar de já haver 
rações específicas para silvestres e exóticos, a variedade 
é pequena. Além disso, comenta, é comum que tutores 
cometam erros, como oferecer apenas alface a jabutis ou 
permitir que papagaios comam pão e tomem café. 

COMO CLASSIFICAR SILVESTRES,  
EXÓTICOS E DOMÉSTICOS?

Espécies nativas, migratórias e 
quaisquer outras, aquáticas ou 
terrestres, que tenham a sua vida ou 
parte dela ocorrendo naturalmente 
no território brasileiro e suas águas 
jurisdicionais. 

Exemplos: tamanduá-bandeira, 
papagaio-verdadeiro, arara-canindé e 
canário-da-terra.

Exóticos 

Animais que não são originários, não 
vivem ou não têm parte do seu ciclo 
de vida em território brasileiro. 

Exemplos: píton, tartaruga- 
-mordedora e cacatua.

Domésticos 

Aqueles que não vivem mais em 
ambientes naturais e tiveram seu 
comportamento alterado pelo convívio 
com o homem. 

Exemplos: gato, cachorro, cavalo e vaca.

Observação: o Anexo I da Portaria 
Ibama nº 93/1998 apresenta uma 
lista de “animais domésticos para fins 
operacionais”, na qual constam animais 
exóticos sem exigência de autorização 
para criação doméstica, como calopsita, 
coelho, chinchila e canário-belga.

Fontes: Dalton A. Antunes, Karolina Vitorino, Lei nº 
9.605/2008 e Portaria Ibama nº 93/1998.

Confira a legislação atual do Ibama.

Silvestres

T Mix de sementes para pássaros: são crescentes as opções de alimentos mais 
completos para animais silvestres e exóticos 
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“Animais de origem silvestre ou exótica em cativei-
ro necessitam de balanceamento de taxa metabólica 
basal diferenciada, pois na natureza caçam, procuram 
alimento, voam. O alimento, além de nutrir, é uma for-
ma de enriquecimento ambiental e bem-estar. O co-
nhecimento técnico é importante, é preciso um cuida-
do diferenciado”, sinaliza o zootecnista.

Antunes alerta ainda sobre a importância de o 
responsável conhecer a espécie que quer comprar ou 
adotar, pois um psitacídeo ou jabuti, por exemplo, pode 
viver além do humano que o adquiriu e, na sua ausên-
cia, ser abandonado. “O filho solta o animal em qualquer 
lugar, com risco de morrer ou se reproduzir em excesso, 
causando problemas ambientais”, observa.

Por outro lado, algumas espécies têm expectativa 
de vida curta e devem ter uma rotina de avaliações pe-
riódicas, alerta a médica-veterinária e bióloga Karolina 
Vitorino. “Um rato twister vive cerca de dois anos. Nes-
se e em casos semelhantes, as consultas preventivas 
devem ocorrer a cada seis meses, dependendo da es-
pécie e sua propensão a certas doenças”, informa.

A profissional, proprietária de clínica especializada 
em Brasília (DF), lembra outro fator importante: animais 
silvestres e exóticos geralmente são presas na natureza 
e não demonstram facilmente sinais clínicos de que algo 
não vai bem. Isso se deve ao mecanismo de autopre-
servação. “Eles tentam camuflar 
qualquer processo infeccioso ou 
inflamatório que comprometa sua 
homeostasia, pois, se demons-
tram dor, sofrimento ou apatia, 
são predados com mais facilida-
de. Isso torna mais importante le-
vá-los à consulta preventiva, para 
que o médico-veterinário faça a 
avaliação clínica detalhada e cap-
te qualquer alteração, antes que o 
animal a manifeste”, completa.

Previamente à aquisição, é 
importante a pessoa obter da-
dos sobre alimentação, manejo, 
expectativa de vida, investimen-
to em atendimentos, bem como 
entender se a espécie desejada 
será adequada à sua rotina e con-
dição financeira. Karolina alerta, 
ainda, sobre o perigo à saúde pú-
blica que representam animais 

oriundos do tráfico, vendidos a preços muito menores 
do que em um criadouro legalizado. 

“Algumas espécies podem disseminar zoonoses, 
como a psitacose, causada por uma bactéria transmiti-
da por psitacídeos. É muito importante adquirir apenas 
animais de fontes legalizadas, nunca em sites, feiras ou 
de forma clandestina”, adverte a médica-veterinária, 
que costuma indicar locais seguros e certificados por 
órgãos ambientais para a compra.

ESTIMULAR O COMPORTAMENTO NATURAL
O zootecnista Fernando Petroni, que ministra cursos 

sobre bem-estar e enriquecimento ambiental, explica 
que preparar a casa para receber o pet não convencio-
nal é mandatório. Membro da Comissão Nacional de 
Animais Selvagens do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CNAS/CFMV) e da Comissão de Animais Sil-
vestres e Meio Ambiente do Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária de Pernambuco (CRMV-PE), ele destaca 
que é possível oferecer qualidade de vida e bem-estar 
mental a esses animais, por meio de alimentação de alta 
qualidade, rotina de exercícios físicos, atendimento ve-
terinário adequado, estrutura física que não o ponha em 
risco nem o mantenha isolado.

“Para uma ave, cujo comportamento normal é o 
voo, é importante ter tela nas janelas ou miniviveiro, 

além de local para descanso. Po-
de-se optar pelo aparo de segu-
rança das penas e fazer enrique-
cimento ambiental que estimule 
a busca por alimento. Papagaios 
e araras, por exemplo, precisam 
segurar a comida com as patas e 
há rações que lhes permitem ma-
nifestar esse comportamento”, 
exemplifica.

O presidente executivo do 
Instituto Pet Brasil destaca que há 
cada vez mais produtos que via-
bilizam o bem-estar dos animais 
de estimação de origem silvestre 
e exótica. “Vemos produtos varia-
dos e de melhor qualidade para 
esses pets, a exemplo de terrá-
rios, aquários, gaiolas, acessórios 
e brinquedos, bem como opções 
de snacks e pet food”, enumera 
Marraccini. 

T Jiboia-arco-íris da Amazônia pode ser criada legalmente
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T Estágios e cursos são alguns caminhos para aprender mais sobre animais 
selvagens

ONDE SABER MAIS SOBRE O TEMA
Segundo os profissionais, os cursos de 
graduação em Medicina Veterinária e 
Zootecnia no Brasil oferecem cadeiras 
voltadas ao universo dos selvagens. Também 
é possível se aprofundar buscando informação 
em livros, artigos, simpósios e cursos, estágios 
em clínicas especializadas e contribuindo com 
trabalhos científicos. 

O interesse é crescente, relata Leonardo Boscoli 
Lara, professor de Produção e Nutrição de 
Animais de Estimação e Silvestres na Escola 
de Veterinária da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). “Houve semestre com 54 
inscritos. O normal, em uma optativa, é ter até 
20 e poucos alunos”.

A solução é buscar cursos complementares de 
extensão ou pós-graduação, sendo a maioria 
direcionada a médicos-veterinários. “Logo 
surgirão cursos voltados à nutrição, estrutura e 
gerenciamento, entre outros. Existe demanda”, 
assinala Petroni.

As opções são variadas e vale buscar o que se 
quer fazer. A Pós-Graduação em Medicina e 
Cirurgia de Aves Exóticas e Silvestres é realizada 
pela clínica Instituto de Medicina Animal (Iman) 
e pela Uningá, em Campinas (SP). A Faculdade 
Qualittas e a Associação Nacional de Clínicos 
Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa-
SP) também oferecem pós-graduações voltadas 
à clínica de animais selvagens.

Dentre os cursos livres, foram indicados pelos 
entrevistados o próprio Fauna em Foco, fundado 
por Antunes, que promove cursos on-line sobre 
manejo, nutrição e o universo dos animais 
selvagens; e a Silvestre Ambiental, empresa de 
Petroni, com turmas presenciais e remotas sobre 
medicina, biologia e zootecnia de silvestres e 
exóticos. Ele fez ainda duas recomendações: a 
Bioadapt Manejo de Fauna (bem-estar animal) 
e a Vet Ferox (cursos e eventos na área de 
medicina de silvestres e exóticos).

Fontes: Karolina Vitorino, Dalton A. Antunes e Fernando 
Petroni 

Animais selvagens criados como pets ou mantidos 
em criadouros comerciais têm defensores e detratores, 
cada lado com seus argumentos. “Não acredito que 
criar silvestres como pets seja o melhor caminho, tanto 
por questões técnicas quanto jurídicas e de conserva-
ção ambiental”, assinala Antunes.

O zootecnista e advogado destaca que essas es-
pécies demandam cuidados complexos e podem ofe-
recer riscos à saúde e integridade física quando seu 
comportamento natural se manifesta – caso dos ma-
cacos, cujos filhotes costumam ser dóceis, mas, quan-
do adultos, podem se tornar agressivos. “Nem sempre 
o tutor tem responsabilidade e abandona esse ani-
mal, que vira um concorrente no ambiente e prejudica 
o equilíbrio”, alerta.

Já Karolina assinala que pessoas podem desejar 
um pet não convencional, que se adapte às suas rotinas 
e ao espaço que podem oferecer. “Um hamster precisa 
de um local menor, no qual é possível controlar onde 
ele vai se alimentar, defecar e urinar. Já para alguém 
que fica fora o dia todo, o ferret pode ser uma opção, 
pois passa grande parte desse período dormindo”, cita.

Em relação à fauna nativa, o debate gira em torno 
da chamada lista pet. Em 2007, foi publicada a Re-
solução Conama nº 394, a qual estipulou critérios 
para que uma espécie silvestre nativa seja autorizada 
como animal de estimação. Coube ao Ibama a atribui-
ção de elaborar a lista, porém ela nunca foi editada 

DIREITO DE ESCOLHA OU 
CRUELDADE?
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T Macaco-prego: primatas são vítimas frequentes do tráfico de animais

T Hamsters se adaptam a pequenos espaços e rotinas atribuladas
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BICHO ILEGAL DÁ MULTA E PRISÃO 
O art. 29 da Lei nº 9.605/1998 aborda 
os crimes contra o meio ambiente e as 
penalidades contra quem “matar, perseguir, 
caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem 
a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente, ou em desacordo com 
a obtida”, entre outras infrações. A pena para 
esse e outros crimes listados é de seis meses 
a um ano de detenção e multa. “Muita gente 
acha que ter um papagaio ilegalmente em casa 
significa apenas pagar multa, sem saber que, 
além da multa administrativa, responderá na 
esfera penal”, ressalta Antunes.

– por um lado, as ONGs anseiam pela lista zero e, por 
outro, os criadores buscam a ampliação do número de 
espécies permitidas, sob a alegação de proteção do 
tráfico e conservação.

Circulam, atualmente, uma minuta elaborada em 
2018, que excluiu o termo “bem-estar” da propos-
ta, e uma proposição mais recente, da Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente 
(Abema), que insere primatas, aves e répteis amea-
çados ou perigosos na lista pet. Em nota divulgada 
pelo jornal Folha de S.Paulo, em 31 de janeiro, a 
entidade alega que “a abrangência da lista se deve 
ao fato de que ela inclui todas as espécies que já 
tinham recebido algum tipo de autorização para se-
rem criadas no passado”.

Para as ONGs, não se deveriam cogitar tais animais 
como pets enquanto há milhares de cães e gatos em 
abrigos (172 mil, sendo 96% cães, conforme dados de 
2019 do Instituto Pet Brasil). Muitas vêm se mobilizan-
do em campanhas, como a #EuNaoSouPet, da Socieda-
de Brasileira de Primatologia, e #SilvestreNaoéPET, da 
Proteção Animal Mundial, apoiada também pela Ampa-
ra Silvestre.

Criador de canários, o CEO da Megazoo acha 
que as restrições causam perda econômica ao país, 
que deixa de participar de competições internacio-
nais, pois “no Brasil não se pode criar quase nada”. 
Continua: “Contamos com o bom senso do Ibama e 
do Ministério do Meio Ambiente para tirar entraves 
e termos regras sólidas e viáveis, sempre visando ao 
bem-estar animal”.      
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João Almeida, 
biólogo, gerente 
de Vida Silvestre 
da organização 
Proteção Animal 
Mundial (World 
Animal Protection)

Não poderia haver pior momento para o governo 
federal discutir a inclusão de mais espécies na lista pet, 
que, na prática, ainda terá sua primeira versão lançada. 
A pandemia da covid-19 deixou claros os riscos dessa 
exploração comercial, uma vez que evidências cientí-
ficas apontam a interação entre seres humanos e ani-
mais como provável origem da doença. 

Anualmente, milhões de animais silvestres são ex-
plorados no mundo todo pela indústria pet. Como or-
ganização global que trabalha em prol do bem-estar 
animal, a Proteção Animal Mundial acredita que o lugar 
deles é na natureza, onde podem expressar por com-
pleto seus comportamentos naturais e ter suas neces-
sidades atendidas.

A criação de animais silvestres em residências é 
cruel e traz inúmeros riscos para a sociedade. O maior 
deles é facilitar a proliferação de doenças, pois os sil-
vestres são reservatórios e carregam uma diversidade 
de patógenos, gerando impacto à saúde individual e 
pública, favorecendo a transmissão de doenças já exis-
tentes e o surgimento de novas zoonoses, várias delas 
causadoras de sequelas permanentes e morte. 

Estima-se que 70% das novas doenças humanas 
infecciosas tenham origem nos animais silvestres, 
como ebola, SARS e a própria covid-19. Ainda temos o 
aumento de acidentes domésticos, visto que são ani-
mais com instintos selvagens, que podem machucar ou 
até matar seus responsáveis.

Outro risco são os impactos ao meio ambiente.  
É comum tutores de espécies silvestres perderem a 
vontade de mantê-las, soltando-as em áreas naturais, 
gerando, assim, problemas não só para esses pets, 
mas também para o ecossistema, no que chamamos 
bioinvasão. Vale também citar que a criação comer-
cial e o mercado pet não contribuem para a conserva-
ção da biodiversidade. 

Na verdade, há sobreposição entre as espécies 
autorizadas e as mais traficadas, segundo consta no 
relatório Crueldade à venda - os problemas da criação 
de animais silvestres como pet, da Proteção Animal 
Mundial. O comércio legal acaba por estimular o trá-
fico, uma das principais razões para a extinção de 
espécies. 

Além disso, menos de 10% das espécies que estão 
nos criadouros encontram-se ameaçadas de extinção. 
O dado consta no relatório Diagnóstico da criação co-
mercial de animais silvestres no Brasil, publicado pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), em 2020.

Precisamos com urgência de uma lista pet federal 
que regule o mercado. Trabalhamos pela lista zero, que 
não permita animais silvestres explorados como pets. 
Por motivos políticos, torna-se impossível zerá-la neste 
momento. Dessa forma, precisamos ao menos garan-
tir que o Ministério do Meio Ambiente utilize critérios 
técnicos e de bem-estar animal para sua elaboração, 
impedindo a inclusão de novas espécies nativas, entre 
as quais primatas, grandes felinos, antas e outras com 
necessidades complexas.

É urgente absorver os valores da saúde única 
nos campos individual, coletivo e institucional, local, 
regional e global. Proteger os animais, garantindo 
sua permanência na natureza e, por consequência, 
de todos os patógenos que carregam, é também o 
caminho ético e economicamente mais viável para 
proteger as pessoas.      
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Leonardo Boscoli Lara, 
médico-veterinário, 
professor de Produção 
e Nutrição de Animais 
de Estimação e 
Silvestres na Escola 
de Veterinária da 
Universidade Federal 
de Minas Gerais 
(UFMG)

Primeiramente, destaco que milhares de espécies 
já foram autorizadas pelo Ibama para criação em cati-
veiro, porém, desde 2007, existe um movimento para 
reduzir esse número. Qualquer lista pet significa redu-
ção e não ampliação na quantidade de espécies. Esse 
é o primeiro paradigma a ser quebrado.

Segundo ponto: ao contrário do que algumas en-
tidades disseminam, a escolha das espécies para es-
timação segue critérios técnicos rigorosos, impostos 
pelo próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), resumidos em:

 » Adaptável às condições de cuidados humanos, 
relacionado ao bem-estar da espécie no ambien-
te doméstico.

 » Segura para a sociedade, o que diz respeito a zoo-
noses e ao risco de acidentes graves por força ou 
venenos. Por exemplo, nenhum animal peçonhen-
to ou perigoso, como grandes felinos, foi cogitado 
como pet.

 » Segura para o meio ambiente, o que considera um 
potencial invasor ou animal danoso ao meio am-
biente. No caso de espécies ameaçadas de extin-

ção, criatórios comerciais já foram e continuarão 
sendo importantes para a conservação e o Insti-
tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio) sempre foi e será o órgão decisório 
para determinar o uso do cativeiro como forma de 
conservação para as espécies em questão.

 » Segura para a economia brasileira, isto é, a espé-
cie não oferece risco de transmissão de doenças 
para animais do agronegócio. 

Os critérios são bem definidos; mesmo assim, 
diversas tentativas de elaboração da lista foram 
efetuadas sem acordo entre os envolvidos. Enquan-
to isso, a demanda por animais silvestres continua 
crescente e abastecida pelo mercado ilegal. Outra 
reflexão, sobre a qual todos concordam, é que, a 
cada animal ilegal adquirido, nove morrem. No en-
tanto, poucos pensam que, sob o mesmo raciocínio, 
para cada animal adquirido legalmente, dez animais 
de vida livre são salvos. 

Os animais da lista pet já estão em cativeiro. Quem 
adquiri-los não vai retirá-los diretamente da natureza. 
Ademais, o intuito não é reclassificar animais silvestres 
como domésticos. Eles continuarão sendo silvestres, 
porém criados de forma doméstica.

O próximo paradigma é o próprio conceito de família 
multiespécie. Por que é aceita uma família com três es-
pécies (seres humanos, cães e gatos) e tão criticada uma 
família com centenas de possibilidades de espécies? O 
próprio medo do responsável pelo animal silvestre de 
transportá-lo ou levá-lo ao médico-veterinário pode re-
duzir seu bem-estar, situação corrigida facilmente com 
animais adquiridos de forma legal e regras claras sobre 
seu transporte, passeios e outros cuidados. 

Nesse cenário, o papel do médico-veterinário é 
fundamental em todas as etapas: na escolha das es-
pécies da lista pet, na orientação da família para a 
aquisição de seu novo membro não convencional, na 
promoção do bem-estar nutricional, sanitário, compor-
tamental e de ambiência e, sobretudo, na satisfação 
em viver a real família multiespécie com harmonia, fe-
licidade e segurança.

Espero que a lista pet seja decidida sem ideologias 
e que o bem dos animais e da natureza seja priorizado, 
com consciência, técnica e imparcialidade.      
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C
uidar bem dos animais e do meio ambiente é 
um dever de todos, o que demanda informa-
ção qualificada. Essa foi a motivação da Câmara 

Técnica de Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal 
(CRMV-DF) para criar um curso gratuito e on-line sobre 
guarda responsável, que se encontra disponível em 
www.crmvdf.org.br/guarda-responsavel.

Lançado em dezembro de 2020, o curso foi ideali-
zado para orientar tutores sobre como atender às ne-
cessidades dos animais de estimação. A médica-veteri-
nária Liziè Pereira Buss, presidente da câmara técnica, 
explica como foi pensado o direcionamento do curso: 
“Entendemos que o papel da nossa câmara técnica é 
levar informação de qualidade aos tutores e lembrar 
aos colegas médicos-veterinários e zootecnistas a 
responsabilidade que eles possuem nessa temática”. 
Segundo ela, em muitos casos, o tutor não se atualiza 
sobre as necessidades dos animais, porém destaca que 
a questão vai além do bem-estar animal e pode afetar 
a fauna e a saúde pública, quando animais são abando-
nados e se reproduzem sem controle.

A presidente pede aos profissionais que assumam 
sua responsabilidade pelo assunto, independente-

CRMVs
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mente da área em que atuem. “Entendo que tanto o 
médico-veterinário quanto o zootecnista, mesmo na 
área rural, podem levar informação ao tutor para evi-
tar reprodução descontrolada, por exemplo. Nós temos 
milhares de animais que são abandonados, sofrem e 
geram impacto significativo na fauna silvestre, na saú-
de animal e pública. Nós temos de assumir a nossa res-
ponsabilidade”, assinala.

A iniciativa contou com a parceria do Instituto Inte-
ramericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), que 
editou e mantém disponível o curso em sua plataforma, 
com emissão de certificado de conclusão aos participan-
tes. “Eu apresentei a ideia ao grupo, que, além de aceitar, 
se ofereceu para elaborar as aulas. O IICA ofereceu seu 
pessoal para dar suporte à gravação, edição de vídeos e 
organização do curso em sua plataforma”, detalha Liziè.

Outro parceiro foi o Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT), que entrou com auxílio 
na divulgação do material, uma vez que o órgão tam-
bém possui um projeto de sensibilização sobre o tema, 
chamado Vira-Amigo.

Até o dia 22 de fevereiro, houve 372 inscritos e 
109 certificados emitidos. O curso é composto por 34 
vídeos, com um a três minutos de duração cada, e con-
ta com material de apoio em formato PDF. O conteúdo 
contextualiza o tema da guarda responsável, expli-
ca seu papel na saúde única, traz informações sobre 
nutrição, saúde, comportamento, ambiente, controle 
reprodutivo, violência contra animais e a questão do 
abandono. “É um curso bem completo, em termos de 
conteúdo, e tivemos a preocupação de fazê-lo bem 
conciso, para que as pessoas o completem e recebam 
seu certificado”, esclarece a presidente. Wellington Oli-
veira, Assessoria de Comunicação do CRMV-DF     

Tutores poderão entender as necessidades 
de seus animais e sua relação com o meio 
ambiente e a saúde pública

CÂMARA 
TÉCNICA DO 
CRMV-DF CRIA 
CURSO ON-LINE 
SOBRE GUARDA 
RESPONSÁVEL

T Luís Otávio de Oliveira Olívio, da Câmara Técnica de Bioética e Bem-Estar 
Animal, durante gravação
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VOCÊ CONHECE O 
PAPEL DO MÉDICO-
-VETERINÁRIO NA 
PRODUÇÃO DE 
CAMARÃO?

CRMV-RN prepara curso de 
responsabilidade técnica sobre o tema

N
ão é à toa que quem nasce no Rio Grande do 
Norte é conhecido como potiguar – em tupi, 
“comedor de camarão”. Líder na carcinicultura 

brasileira, o estado registrou uma produção de 20,7 mil 
toneladas de camarão no ano de 2019, movimentan-
do R$ 555,4 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O resultado correspondeu 
a 38,2% de toda a produção nacional naquele ano.

O que muitas pessoas não sabem é que o médico-
-veterinário desempenha um papel fundamental nes-
sa atividade produtiva. Por lei, os empreendimentos 
devem contar com Responsável Técnico (RT) e registro 
no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). 
Atualmente, o CRMV-RN possui cerca de 30 empresas 
inscritas e fiscalizadas periodicamente.

Atuando como RT de um grupo empresarial, a mé-
dica-veterinária Roseli Pimentel alerta que a área ne-
cessita de profissionais com qualificação. “O mercado, 
na verdade, é carente de médicos-veterinários prepa-
rados e dispostos a fazer a diferença. Nossa classe, in-
felizmente, não tem se qualificado para exercer com 
propriedade o que a Medicina Veterinária pode aportar 
nesse setor. Temos muitas vezes ocupado posições nas 
empresas por força da lei, quando deveríamos ser vis-
tos como essenciais”, observa.

Para Roseli, um dos grandes entraves para o avan-
ço dos profissionais no setor é a falta de base na sua 
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formação. Ela avalia que as universidades deveriam 
contemplar, na sua grade curricular, disciplinas com 
ênfase na carcinicultura.  

Por conta dessa necessidade de capacitação, a 
programação anual de cursos para formação continua-
da dos profissionais do CRMV-RN vai contemplar, em 
2021, um curso de Responsabilidade Técnica em Car-
cinicultura. Assim como nas mais diversas atividades 
pecuárias, a profissional ressalta que o médico-veteri-
nário é importante no monitoramento do status sanitá-
rio dos animais nos sistemas de produção, por meio do 
emprego de boas práticas de manejo, orientação para 
o emprego de tratamentos (profiláticos e/ou curativos), 
produção e interpretação de laudos e gestão do trânsi-
to animal, entre outros pontos.

Os profissionais também atuam na condução e 
participação nos programas de melhoramento ge-
nético; atividades de pesquisa e desenvolvimento; 
diagnósticos clínicos e laboratoriais; gestão da pro-
dutividade; e na saúde pública, em todas as etapas 
do beneficiamento e demais regulamentações ne-
cessárias para a liberação do camarão para consu-
mo, em consonância com a legislação. “A atuação do 
médico-veterinário é indispensável nas etapas de 
produção de pós-larvas e na indústria, nas quais os 
órgãos regulamentadores exigem documentos as-
sinados pelo profissional. Todavia, ele pode e deve 
atuar em todas as fases do processo produtivo”, 
aponta. Igor Jácome, Assessoria de Comunicação do 
CRMV-RN     

T Fazenda de camarão no Rio Grande do Norte: regional terá curso de  
RT em carcinicultura
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O 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Rio Grande do Sul (CRMV-RS) preparou pare-
cer técnico e nota que auxiliaram o governo 

do estado a proibir corridas de cães. Os documentos 
foram apresentados em audiência com o governador 
Eduardo Leite, no dia 1º de fevereiro, e o decreto com 
a proibição da prática foi assinado dez dias depois. 
Também começou a tramitar na Assembleia Legislativa, 
em regime de urgência, projeto de lei que consolida a 
legislação relativa à proteção aos animais no estado.

Tanto o governador quanto deputados estaduais 
receberam um dossiê, composto por parecer técnico 
preparado pela Comissão de Medicina Veterinária Legal 
(CMVL) e nota da Comissão de Bem-Estar Animal (CBEA). 
“O fato de o regional contribuir com informações técni-
cas que embasaram as decisões é motivo de orgulho, 
pois estamos ajudando a formatar ações que vão be-
neficiar os animais e auxiliar na fiscalização de maus-
-tratos, um crime que muitas vezes fica impune pela 
dificuldade de enquadrar o agressor nas penalidades”, 
destaca a presidente do CRMV-RS, Lisandra Dornelles.

O tema ganhou repercussão nacional a partir de re-
portagem realizada pela RBS TV, afiliada da Rede Globo, 
com o título “Cachorros galgos são utilizados para corri-
da e são vítimas de maus-tratos e abandono”. A matéria, 
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assinada pelo jornalista Giovani Grizotti, foi veiculada 
no dia 17 de janeiro deste ano, no programa Fantásti-
co. Quatro dias depois, a CBEA publicou nota, segundo 
a qual “não existe lado bom na exploração dos galgos, 
pois, mesmo que passem poucas horas por dia em liber-
dade, sofrerão ferimentos muitas vezes mortais e serão 
abandonados quando não estiverem mais aptos a de-
sempenhar o que os seus proprietários exigem”. 

A CBEA aponta ainda que os galgos (ou greyhounds) 
são cães amorosos, mas criados visando somente ao lu-
cro e à diversão duvidosa, ficam confinados em peque-
nas celas para poupar energia, são dopados e instigados 
a correr sem ter prazer. “Pior, são privados de se tornar 
merecedores de um lar afetuoso e digno, que é o direito 
de todos os cachorros do mundo”, lamenta a coordena-
dora da comissão, Luelyn Jockyman. Os apontamentos 
embasaram também ofício encaminhado ao Ministério 
Público, no qual o CRMV-RS solicitou o banimento dessa 
prática de exploração animal. 

No parecer técnico, a CMVL descreve a situação 
de abandono e maus-tratos desses cães ao analisar 
relatos, fotografias, publicações e a própria reporta-
gem. A coordenadora da comissão, Tamarini Rodri-
gues Arlas, destaca, ainda, a questão de saúde públi-
ca. “Cães abandonados podem transmitir doenças à 
população”, alerta.

Em seu posicionamento, o CRMV-RS ressalta que 
“não existe nenhuma forma possível de um médico-
-veterinário, respeitando o Código de Ética que rege a 
profissão, aceitar qualquer regulamentação das corri-
das de cães”. Cristine Pires, Assessoria de Comunicação 
do CRMV-RS     

Governo do estado proibiu a prática 
em todos os municípios gaúchos

CRMV-RS 
AUXILIA EM 
DECISÕES QUE 
COLOCAM FIM 
ÀS CORRIDAS 
DE CÃES

T Corrida de galgos: prática foi tema de dossiê do regional entregue às 
autoridades
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CRMV-MS 
PRODUZ 
DOCUMENTÁRIO 
PARA ABORDAR 
O CONSUMO 
DE CARNE DE 
JACARÉ
Abate sustentável ainda concorre 
com caça predatória da espécie no 
Pantanal

O 
abate clandestino de jacarés e o consumo da 
carne desses animais em Corumbá (MS) inspi-
raram o Conselho Regional de Medicina Vete-

rinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) a abordar o 
papel fundamental do médico-veterinário, da preser-
vação do bioma ao manejo, produção e comercializa-
ção de carne, couro e artesanatos produzidos a partir 
do abate de animais criados em cativeiro de maneira 
sustentável. A iniciativa será em forma de documen-
tário, que também abordará o papel do zootecnista na 
produção de ração extrusada, um dos fatores primor-
diais para a qualidade da carne de animais exóticos.

A criação de animais silvestres em cativeiro para 
fins econômicos ou de conservação tem como base le-
gal a Instrução Normativa Ibama nº 7, de 30 de abril 
de 2015. Apesar disso, a caça predatória de jacarés de 
vida livre continua uma realidade no estado. Caçado-
res abatem os animais, retiram suas caudas e deixam 
os corpos boiando nos rios. Vale lembrar que, na dé-
cada de 1980, a espécie sofreu risco de extinção por 
conta da matança indiscriminada e cinco milhões de 
jacarés foram dizimados no Pantanal. 
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Durante as queimadas na Serra do Amolar, em 
2020, a conselheira e presidente da Comissão de Ani-
mais Silvestres (CEAS), Paula Helena Santa Rita, consta-
tou o crime ambiental e despertou para a necessidade 
de conscientização da comunidade sobre a importân-
cia da preservação do bioma pantaneiro. As imagens 
do documentário foram gravadas lá. 

“O abate de animais silvestres na natureza é crime 
definido na legislação. Além disso, como médica-ve-
terinária, devo alertar que o consumo de produtos de 
origem animal sem passar pelas normas de segurança 
alimentar pode acarretar a transmissão de doenças”, 
assinala. Por isso, destaca ser de suma importância o 
acompanhamento desses produtos desde o início de 
sua cadeia produtiva. “O médico-veterinário tem a res-
ponsabilidade por decidir sobre o que é apropriado 
para o consumo e condenar o que é impróprio, ofere-
cendo alimentos seguros ao consumo humano sob o 
ponto de vista higiênico e sanitário”, afirma Paula.

O presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva, desta-
ca: “Aqui no estado, temos uma experiência exitosa na 
criação de jacarés em cativeiro para fins comerciais. A 
Caimasul conta com zootecnista, que é responsável pela 
alimentação dos animais com ração extrusada, e médi-
cos-veterinários, que cuidam de toda a cadeia de produ-
ção, abate e comercialização, garantindo produtos que 
atendem a todas as normas de segurança alimentar”. 

O documentário se encontra na etapa de edição e 
será divulgado nas plataformas do regional: YouTube, 
IGTV e site. Além de abordar o papel das profissões e a 
cadeia de criação, ressaltará a necessidade de promo-
ver a preservação do bioma. Andressa Lopes, Assessoria 
de Comunicação do CRMV-MS    

T Jacaré tem carne apreciada, mas caça é proibida e consumir produto sem 
inspeção é perigoso
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ZOOTECNISTA 
LANÇA LIVRO 
COM APOIO DO 
CRMV-BA
Baiana desmistifica pecuária em 
publicação que evita academicismo 

O 
Conselho Regional de Medicina Veterinária da 
Bahia (CRMV-BA) foi um dos patrocinadores do 
lançamento do primeiro livro da zootecnista 

Daniela Costa Cotrim. Com o propósito de falar para 
um público amplo, sem restrições de formação acadê-
mica ou social, a autora escreveu Pecuária: a verdade 
por trás das histórias que lhe contaram.

A zootecnista conta que teve a intenção de dialo-
gar com todos os estratos sociais, desde a dona de casa 
até o estudante ou profissional de Zootecnia, levando 
em conta uma linguagem técnica, fortemente embasa-
da na ciência, mas que preza pela clareza.

“O agro nunca foi, não é e nunca será o problema, mas, 
sim, a solução. Para entendermos isso, precisamos apren-
der a ouvir mais os especialistas do que os artistas. O livro 
é para todos nós que somos consumidores e merecemos 
entender, de forma clara e baseada na ciência, o que com-
pramos, tudo sem perder a leveza e o bom humor”, afirma.

CRMVs
EM PAUTA

Nos dez capítulos da obra, são discutidos temas 
como a criação do gado de corte (o terceiro capítulo é 
intitulado “O boi não é só carne”) e os dilemas sociais 
que envolvem vegetarianos e apreciadores de um bom 
filé (como o capítulo dez, denominado “O fim do dile-
ma do carnívoro”). A edição é da Fundação de Apoio à 
Pesquisa, Ensino e Extensão (Funep) da Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Esta-
dual Paulista (FCAV/Unesp Jaboticabal).

A autora decidiu escrever por acreditar que há muitas 
informações desencontradas sobre a produção agrope-
cuária no país e, como conhecedora do tema, quis con-
tribuir para elevar a qualidade das discussões. Ao se de-
bruçar sobre o tema, pesquisou o mercado e revela que 
encontrou a disseminação de conceitos que não tinham 
base em fontes adequadas. Com o livro, espera oferecer 
ao público um material confiável para discutir o tema. 

A publicação está disponível em formato virtual, 
na Amazon; em formato físico, no site da Livraria Fu-
nep; e diretamente com a autora, com direito a autó-
grafo. Assessoria de Comunicação do CRMV-BA     

T Daniela Costa Cotrim autografa exemplares de seu livro
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SOBRE A AUTORA

Daniela Cotrim é baiana de Salvador, tem 27 anos e é graduada em Zootecnia pela 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Es-
pecialista em Gestão de Agronegócio pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(MBA Esalq) da Universidade de São Paulo (USP), tem mestrado em Ciência Animal pela 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e, atualmente, cursa doutorado em 
Zootecnia na UFBA. Com habilidade de comunicação, ela mantém o podcast ZooCast, no 
qual entrevista personalidades do mundo acadêmico e do agronegócio. 
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TERMINOLOGIA 
BRASILEIRA EM 
NEFROLOGIA 
E UROLOGIA 
VETERINÁRIAS: 
DISTÚRBIOS, 
EXAMES, 
AMOSTRAS E 
CONCEITOS

N
úmero importante de nomes e termos técni-
cos define procedimentos e doenças, tanto na 
medicina quanto na Medicina Veterinária, e, 

embora exista uma rica nomenclatura médica aplicada 
à nefrologia e urologia (NARDI et al., 2006; VIVIER et 
al., 2017), é importante, na veterinária, especialmente 
em território nacional, uma pesquisa técnico-científica 
que vise a padronizar seu emprego e, assim, melhorar a 
compreensão e uniformização da linguagem, permitin-
do a diminuição do uso errôneo de termos traduzidos.

Diante desse cenário, o Colégio Brasileiro de Ne-
frologia e Urologia Veterinárias (CBNUV), por meio de 
uma comissão nomeada pelo seu presidente, em con-
junto com o diretor científico, realizou entrevista, em 
plataforma digital, referente às diversas nomenclatu-
ras utilizadas nas áreas de conhecimento da nefrologia 
e urologia. Dividida em três tópicos (distúrbios, exa-
mes e conceitos), a pesquisa envolveu 110 entrevis-
tados (membros do CBNUV). Aplicou-se o modelo cego 
de análise e os resultados aqui apresentados seguiram 
critérios de relevância e concordância entre os partici-
pantes. Levaram-se em consideração também os con-
ceitos empregados na área médica, com o objetivo de 
confrontá-los com os resultados das respostas e esta-
belecer, por fim, uma abordagem padronizada.

ARTIGO
TÉCNICO

Deixa-se claro que, embora possa haver o entendi-
mento entre os colaboradores de que um termo ou de-
finição deva ser usado em determinado contexto, não 
há a garantia de que sejam utilizados de forma correta, 
o que obriga, com base em documentos técnico-cien-
tíficos, a recomendar melhores expressões ou defini-
ções para cada contexto.

DISTÚRBIOS

Nomenclatura usada para descrever distúrbios glo-
merulares 

Com alto grau de concordância, o termo “glomeru-
lonefrite” foi usualmente empregado. O termo “glo-
merulopatias” não foi mencionado com frequência.

Ambos os termos são nomenclaturas que envol-
vem distúrbios glomerulares. No entanto, quando o tipo 
de distúrbio não é especificado, o termo correto a ser 
empregado é glomerulopatia, uma vez que nele estão 
inseridos todos os processos que atingem o glomérulo 
(STEDMAN, 2003). Já glomerulonefrite configura uma 
glomerulopatia específica que envolve distúrbios que 
cursam com a deposição glomerular de complexos imu-
nes (CIANCIOLO; JENNETTE, 2018); seu uso para descre-
ver distúrbios glomerulares inespecíficos está incorreto. 

Recomendação: o termo “glomerulopatias” deve ser 
usado para doenças glomerulares em geral e “glomeru-
lonefrite”, para doença inflamatória imunomediada.

Distúrbio renal instalado rapidamente que culmina 
com lesão contínua e perda de função abrupta

A nomenclatura “injúria renal aguda” foi o resul-
tado de maior emprego. A terminologia “lesão renal 
aguda”, utilizada como sinonímia, foi mencionada de 
forma menos usual.

Ambas são nomenclaturas corretas e aceitas para 
definir o distúrbio em questão. No entanto, lesão re-
nal aguda é a tradução do inglês acute kidney injury, 
sendo o termo amplamente adotado pela medicina 
e conferindo melhor caracterização ao processo agu-
do e contínuo de insulto aos rins, envolvendo desde 
manifestações menos graves até a falência renal pro-
priamente dita (COWGILL, 2016). Provavelmente, o 
termo “injúria renal aguda” tenha sido adotado devi-
do à tradução individual das palavras do inglês e não 
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do termo como um todo. Fica claro que a terminologia 
“insuficiência renal aguda” se refere à condição carac-
terizada por identificação de disfunção renal, exigindo, 
assim, sinalizações que comprovem tal envolvimento. 
A lesão renal aguda pode ou não se desenvolver em in-
suficiência renal aguda, o que significa que, em muitos 
casos, se trata de estádio anterior ao da insuficiência. 

Recomendação: deve-se utilizar lesão renal aguda.

T Figura 1. Esquema ilustrativo do contexto de dano contínuo atribuído 
à lesão renal aguda, englobando desde o acometimento inicial até 
condições severas e avançadas do quadro.

Fonte: Adaptado de Cowgill (2016).

Processo doloroso que acomete os rins

Cólica renal configurou a nomenclatura mais aplicada, 
enquanto nefralgia atingiu pouca concordância de uso.

Embora aceito, o termo “cólica renal” é uma expansão 
da nomenclatura “cólica”, que originalmente designa in-
tensa contração da musculatura parietal de certas vísceras, 
em geral, órgãos ocos, o que provoca dor aguda e inter-
mitente atribuída à distensão destes (BLOOD; STUDDERT, 
2002; GUIMARÃES, 2002; FERREIRA, 2010). Considerando 
o órgão em destaque, ele pouco se enquadra na descrição 
original de cólica, porém, sendo uma terminologia aceita, 
é fundamental a descrição com o uso da palavra “renal” 
para se fazer menção ao local. Por outro lado, nefralgia tra-
ta-se da nomenclatura aplicada exclusivamente à dor que 
acomete os rins, sendo aceita, correta e mais específica 
(BLOOD; STUDDERT, 2002; NARDI et al., 2006). 

Recomendação: deve-se utilizar nefralgia.

Classificação geral e específica do distúrbio renal 
crônico, de acordo com as concentrações séricas de 
creatinina e dimetilarginina simétrica (SDMA)

Os termos mais usuais foram, respectivamente, esta-
diamento e estágio, porém não configuraram uso rotineiro.

Por definição médica, estadiamento representa a 
nomenclatura que descreve o ato de estadiar, que, por 

sua vez, se refere ao estudo clínico do curso de uma 
doença ou processo biológico. O verbo deriva da palavra 
“estádio”, que expressa fase ou período (GUIMARÃES, 
2002; NARDI et al., 2006). Já estagiamento, embora pos-
sa receber significado semelhante (BLOOD; STUDDERT, 
2002), não tem sido utilizado pela medicina na especia-
lidade de nefrologia (PASSOS et al., 2018); isso porque 
seu emprego pode configurar um equívoco, visto que 
estágio configura as fases de um trabalho ou período 
de aprendizado/treinamento. Embora alguns artigos tra-
gam o termo “estágio” para se remeter à fase/período 
de uma doença (PASSOS et al., 2018), sua utilização não 
representa a nomenclatura mais adequada. A confusão 
entre os termos citados advém provavelmente das tra-
duções do inglês, uma vez que stage, na língua inglesa, 
recebe o significado de estádio e, de forma errônea, é 
traduzido como estágio (REZENDE, 2011). 

Recomendação: devem-se usar estadiamento da 
doença e estádio da doença renal crônica.

Interação patológica entre o coração e os rins
Síndrome cardiorrenal foi o termo de maior con-

cordância de uso. Desordem cardiovascular-renal e 
síndrome cardiorrenal não atingiram esse resultado.

Embora adotado por muito tempo, o termo “sín-
drome cardiorrenal” não é atualmente a nomenclatura 
mais adequada para se referir à interação patológi-
ca entre o coração e os rins na Medicina Veterinária, 
visto que, como as manifestações clínicas podem ser 
amplamente distintas entre cães e gatos, essa intera-
ção não deve ser abordada como uma única síndrome 
(POUCHELON et al., 2015). Desde 2015, declarações 
de consenso veterinário definiram que a terminologia 
mais correta consiste em distúrbios cardiovasculares-
-renais, em que a vascularização também é incluída na 
interação, sendo que o termo não se limita a uma sín-
drome definida (POUCHELON et al., 2015). 

Recomendação: deve-se usar distúrbio cardiovas-
cular-renal.

EXAMES
Exame de avaliação da urina

Urinálise foi o termo mais empregado. Já uroanáli-
se, exame comum da urina e urina tipo I foram nomen-
claturas apontadas que, no entanto, não alcançaram 
boa concordância de uso.

Uroanálise e urina tipo I, que também pode ser 
denominada Elementos Anormais do Sedimento (EAS), 
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são nomenclaturas citadas principalmente em literatura 
brasileira esporádica e assumem uso antigo (NAKAMAE 
et al., 1980) ou regional (PERCINIO; FERNANDES, 2018). 
Já o termo “urinálise” é realmente o mais atual e adota-
do pela literatura, tanto brasileira quanto internacional 
(SANTIN et al., 2006; GIRALDI et al., 2018), presente in-
clusive em dicionários médicos e veterinários (BLOOD; 
STUDDERT, 2002; STEDMAN, 2003; NARDI et al., 2006). 

Recomendação: deve-se utilizar urinálise.

Avaliação da concentração urinária e como essa ava-
liação deve ser demonstrada no exame

Densidade urinária foi a nomenclatura usada para 
esse fim em 85,71% dos resultados. O uso do termo 
“densidade específica urinária” não atingiu valor ex-
pressivo de uso. Quanto ao uso de vírgula (,) ou ponto 
(.) para expressão do valor desse exame, os resultados 
foram semelhantes para ambos.

O termo mais empregado pela literatura americana é 
urine especific gravity, sendo sua tradução representada 
por densidade urinária. Apesar de alguns artigos trazerem 
gravidade específica, esta é utilizada, de modo genérico, 
para definir a densidade de um líquido comparada com 
a da água destilada na mesma temperatura (GIASSON; 
CHEN, 2012), sendo medida por refratometria (CHADHA et 
al., 2001). De acordo com a maioria dos artigos e em con-
cordância com a entrevista, é mais adequado utilizar den-
sidade urinária, que está relacionada, por sua vez, à massa 
total de solutos existente na urina (GIASSON; CHEN, 2012). 
Sua demonstração deve ser feita por meio de vírgula, por 
tratar-se de número decimal, em que a presença de deter-
minada substância é capaz de mudar a densidade urinária 
por meio do aumento ou diminuição do valor após a vírgu-
la (CHADHA; GARG; ALON, 2001). A densidade dos líquidos 
está diretamente relacionada, e comparada, à densidade 
da água, que é de 1 g/cm3, significando que a densidade 
dos líquidos deve girar em torno do número 1. Provavel-
mente, o erro da utilização do ponto, em vez da vírgula, 
seja decorrente do fato de que, na língua inglesa, se ex-
pressa o número decimal por meio do ponto e as tradu-
ções ou mesmo os leitores podem não realizar a mudança 
adequadamente (NASH; FERREIRA, 2011). 

Recomendação: devem-se utilizar densidade uri-
nária e a casa decimal separada por vírgula.

Avaliação urinária de células, cilindros, cristais, 
compostos e microrganismos depositados pela ação 
da gravidade

Atingindo alta concordância, o termo “sedimen-
toscopia” configurou o mais usualmente empregado. 
Exame do sedimento urinário e exame de análise do 
sedimento foram terminologias pouco citadas.

A pesquisa em material científico traz principal-
mente o termo “exame do sedimento urinário” como 
nomenclatura mais adotada para esse fim (CHASE et al., 
2018); no entanto, sedimentoscopia é por definição o 
exame laboratorial de sedimento urinário (FERREIRA, 
2010), sendo, assim, expresso em uma única palavra o 
significado correto atribuído a essa avaliação específica. 

Recomendação: deve-se utilizar sedimentoscopia.

Divisão envolvendo eletrólitos séricos e urinários e 
creatinina sérica e urinária

Os resultados evidenciaram o emprego usual da 
nomenclatura “fração de excreção”. Terminologias tidas 
como sinonímias, representadas por fração excretora e 
excreção fracionada, atingiram pouca menção de uso.

Para esta definição, o termo mais adequado é real-
mente fração de excreção, pois o valor final obtido do 
cálculo corresponde à fração de determinado eletrólito 
que foi excretada pelos rins em relação ao total do mesmo 
eletrólito presente no plasma (WALDROP, 2008). Essa é a 
definição isolada de fração, que representa “a parte de um 
todo” e se aplica corretamente a esse propósito (BLOOD; 
STUDDERT, 2002). Fração excretora não condiz adequada-
mente com o exame em questão, pois sua definição exata 
está relacionada com a “porção que excreta” (FERREIRA, 
2010), se referindo muito mais aos responsáveis por ex-
cretar (órgãos e tecidos) do que àquilo que é excretado 
(substância). Da mesma forma, excreção fracionada, quan-
do definida em seu sentido literal, consiste na eliminação 
de algo que está fragmentado/dividido (FERREIRA, 2010), 
não fazendo menção ao todo; no entanto, sua utilização se 
faz presente em literaturas científicas (SANTIN et al., 2006). 

Recomendação: deve-se usar fração de excreção.

Resultado da divisão entre a proteína e a creatinina 
urinária e sua respectiva abreviação

Relação proteína-creatinina urinária configurou a no-
menclatura de maior emprego para este fim. Razão proteí-
na-creatinina urinária, nomenclatura também utilizada, foi 
mencionada menos comumente. Considerando a sigla da 
abreviação desse exame, RPC foi apontada como a mais 
empregada; UPC e RPCU atingiram patamar de uso seme-
lhante. Por fim, U-P/C e PUCU foram siglas também men-
cionadas, sem configurar, no entanto, uso importante.
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Embora o termo “relação” indique que uma variável 
está relacionada com a outra, é o termo “razão” que ex-
pressa o valor entre duas variáveis por meio do quocien-
te entre elas, sendo mais apropriado para a definição em 
questão (BLOOD; STUDDERT, 2002; FERREIRA, 2010). Con-
siderando que razão proteína-creatinina urinária é a no-
menclatura mais adequada, consequentemente sua sigla 
é RPC. Como não há outra origem da razão proteína-creati-
nina a não ser a urina, não se faz necessário o uso do U na 
sigla. A sigla UPC ou mesmo U-P/C advém do termo em in-
glês “urine protein to creatinine ratio” (GIRALDI et al., 2018), 
não sendo apropriado seu uso na língua portuguesa. 

Recomendação: devem-se utilizar razão proteína-
-creatinina urinária e a sigla RPC.

Avaliação da bexiga por meio de contraste que a 
torna radiopaca

A nomenclatura “cistografia contrastada” configu-
rou a mais citada. O termo “cistografia positiva” tam-
bém foi mencionado, porém de forma menos usual.

O termo “cistografia” representa o exame radiográ-
fico destinado a avaliar bexiga mediante utilização de 
um meio de contraste (BLOOD; STUDDERT, 2002), não 
sendo específico se o meio de contraste proporciona 
radiopacidade ou radioluscência ao órgão. Trata-se de 
uma nomenclatura genérica. 

O termo “cistografia contrastada” configura um 
caso de redundância, uma vez que, como descrito an-
teriormente, cistografia representa por si só exame 
contrastado. Para especificar o exame radiográfico que 
utiliza meio de contraste que torna a bexiga radiopaca, 
o termo adequado é cistografia positiva (BILLER, 2008). 

Recomendação: deve-se utilizar cistografia positiva.

T Figura 2. Cistografia positiva em cadela. Por meio do exame em questão, 
é possível observar a presença de estruturas radioluscentes no interior da 
bexiga (ponta da seta).

T Figura 3. Cistografia negativa e urografia excretora em cadela. Nota-se o 
percurso dos ureteres, sem, no entanto, adentrarem a bexiga (ponta da seta).

empregada para este fim. De forma menos usual, cisto-
grafia negativa também foi apontada.

Embora o termo “pneumocistografia” seja definido 
como radiografia da bexiga após injeção de ar ou gás 
(BLOOD; STUDDERT, 2002; STEDMAN, 2003), também 
pode receber na medicina outra definição menos ro-
tineira, que consiste em preenchimento de ar em nó-
dulo cístico para exame de mamografia (THURFJELL, 
2001). O termo mais empregado para o contexto em 
questão, além de ser mais específico para o órgão do 
trato urinário, é cistografia negativa (HECHT, 2015). 

Recomendação: deve-se utilizar cistografia negativa.

Avaliação da bexiga por meio de contraste que a 
torna radiopaca e posteriormente por meio de con-
traste que a torna radioluscente

Cistografia de duplo contraste foi a nomenclatura 
mais utilizada. O termo “cistografia de contraste duplo” 
não atingiu concordância de uso.

Assim como observado nos resultados, o termo “cis-
tografia de duplo contraste” é realmente o mais adotado 
pela literatura científica para definir o exame radiográfico 
em questão (BILLER, 2008; HECHT, 2015). Além disso, é 
importante que a terminologia empregada deixe claro 
que o exame utiliza dois meios de contraste distintos (du-
plo contraste), e não um único meio de contraste empre-
gado duas vezes ou com função dupla (contraste duplo).

Recomendação: deve-se utilizar cistografia de du-
plo contraste.

T Figura 4. Cistografia de duplo contraste em cadela. Notam-se o contorno 
da parede da bexiga radiopaco e o lúmen do órgão predominantemente 
radioluscente, evidenciando estruturas radioluscentes (ponta da seta) no 
depósito residual do contraste. 

Avaliação da bexiga por meio de contraste que a 
torna radioluscente

A nomenclatura “pneumocistografia” foi a mais 
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T Figura 5. Uretrocistografia em cão macho evidenciando alteração uretral 
importante (colchete).

T Figura 6. Urografia excretora. Notam-se ambos os rins radiopacos 
decorrentes da excreção do contraste.

Avaliação da uretra e bexiga por meio de contraste 
que as torna radiopacas

A terminologia “uretrocistografia” foi amplamente 
empregada.

Uretrocistografia, por definição literal, configura 
radiografia da uretra e bexiga (FERREIRA, 2010) utili-
zando técnicas de contraste (BLOOD; STUDDERT, 2002) 
e configura terminologia correta e utilizada pela litera-
tura científica, inclusive em diferentes espécies (MA-
CRÌ et al., 2014). 

Recomendação: deve-se utilizar uretrocistografia.

Avaliação dos rins e ureteres, tornando as estruturas 
radiopacas

Urografia excretora foi a nomenclatura usada am-
plamente para este fim.

A terminologia “urografia excretora” é a nomen-
clatura adequada para descrever este tipo de exame. 
Por definição, trata-se de um estudo contrastado para 
avaliação do trato urinário superior. Tal denominação 
advém da excreção renal do meio de contraste injetá-
vel que torna os rins e ureteres radiopacos, permitindo 
avaliar tanto a função excretora quanto o contorno das 
estruturas (HEUTER, 2005). Outras nomenclaturas, como 
urografia intravenosa (DYER; CHEN; ZAGORIA, 2001) e 
pielografia intravenosa, apesar de corresponderem ao 
exame radiográfico do trato urinário por meio de inje-
ção de contraste no interior de uma veia, não captam o 
sentido exato do que ocorre neste estudo, uma vez que 
a urografia excretora também envolve a funcionalidade 
do órgão e não se limita a essa via de aplicação, poden-
do ser feita por via subcutânea e intraóssea (PORZIO; 
PHARR; ALLEN, 2001; VESHKINI et al., 2011). 

Recomendação: deve-se utilizar urografia excretora.

T Figura 7. Ultrassonografia evidenciando acentuada perda de arquitetura renal. 

CONCEITOS
Anormalidade morfológica renal (arquitetura e 
definição) que curse ou não com perda de função

A nomenclatura “Doença Renal Crônica (DRC)” foi 
amplamente citada para este fim. A terminologia “fa-
lência renal” foi o resultado principal para definir con-
dições de função residual mínima incompatível com a 
vida que necessitem de terapias de substituição renal.

Por definição, DRC configura o processo de acome-
timento renal em que dano estrutural e/ou funcional está 
presente de forma progressiva e irreversível (BARTGES, 
2012). A terminologia “insuficiência” pode ser utilizada para 
animais azotêmicos (estádios 2, 3 e 4) e “falência”, para de-
finir os estádios mais avançados da DRC (que necessitam de 
diálise ou transplante renal para sobrevivência). A capacida-
de ultrassonográfica de identificar alterações morfológicas 
renais permite o diagnóstico da DRC nesse contexto. 

Recomendação: deve-se utilizar doença renal crô-
nica para todos os estádios da doença, sendo esse pre-
ferível por sua abrangência. Insuficiência renal crônica 
deve ser evitada e falência renal, usada para descrever 
condição avançada da doença.

Perda da adaptação clínica de uma condição de 
doença renal já instalada de forma crônica

As terminologias “agudização” e “descompensação” 
foram mencionadas praticamente com mesma proporção. 
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Considerando a definição das terminologias apon-
tadas, seu emprego não configura sinonímia. O termo 
“descompensação” condiz com o estado de um órgão 
cujo funcionamento se encontra gravemente compro-
metido e cujo esforço para manter as respostas normais 
não é suficiente (BLOOD; STUDDERT, 2002; GUIMA-
RÃES, 2002; FERREIRA, 2010). Já o termo “agudização” 
remete-se ao ato ou efeito de agudizar-se, que, por sua 
vez, consiste em torna-se agudo, ou mais agudo, inten-
sificar-se. Nesse contexto, há um fator novo que culmi-
na com a perda da adaptação clínica de uma condição 
de doença já instalada (FERREIRA, 2010). 

Recomendação: quando se deseja atribuir nome à 
condição clínico-laboratorial que se alterou apenas de-
vido à progressão da doença, o termo correto é descom-
pensação; quando a pretensão é nomear a condição em 
que há uma alteração do quadro clínico-laboratorial de 
uma doença pré-instalada devido ao surgimento de ou-
tro fator, o termo mais adequado é agudização.

CONCLUSÃO
Com base nas informações aqui descritas, este artigo 

traz uma recomendação para o uso de terminologias em 
nefrologia e urologia veterinárias, de modo a incentivar o 
uso padronizado e criterioso dos termos disponíveis. No 
entanto, os autores recomendam que este documento 
seja modificado com as evoluções que possam ocorrer na 
especialidade em questão, visando à sua atualização.   
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TRANSFERÊNCIA 
INTRAFOLICULAR DE OVÓCITOS 
IMATUROS PARA PRODUÇÃO DE 
EMBRIÕES BOVINOS

A 
produção de embriões é uma biotecnologia 
que permite a disseminação de germoplasma 
de forma eficiente, potencializando especial-

mente a genética da fêmea. No Brasil, foram produzi-
dos, em 2017, 375.503 embriões bovinos, dos quais 
29.975 in vivo e 345.538 in vitro (GONÇALVES; VIANA, 
2019). Esses dados mostram a demanda pela multipli-
cação mais rápida e eficiente de animais com alto po-
tencial genético.

Atualmente, a produção de embriões in vivo por 
superestimulação ovariana (SOV) e a Produção In Vitro 
de Embriões (PIVE) são as opções disponíveis para a 
multiplicação rápida de germoplasma feminino (SA-
LILEW-WONDIM et al., 2015). Apesar de a SOV produzir 
um embrião de excelente qualidade, a utilização do 
hormônio folículo-estimulante (FSH) altera os padrões 
fisiológicos da dinâmica folicular, diminuindo os resul-
tados das superovulações subsequentes. Já na PIVE, 
a doadora pode ser submetida à aspiração folicular 
(OPU) para obtenção de ovócitos semanalmente, po-
rém a técnica demanda uma complexa infraestrutura, 
envolvendo instalações, equipamentos e meios, o que 
encarece o processo, além de produzir embriões de 
qualidade inferior à dos in vivo. 

A utilização de uma técnica que associe as vanta-
gens da produção in vivo e da PIVE seria a opção ideal 
para a produção de embriões. Nesse contexto, a Trans-
ferência Intrafolicular de Ovócitos Imaturos (TIFOI), 
adaptada recentemente pelo grupo de reprodução 
animal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecno-
logia (SPRICIGO et al., 2016), surge como uma opção 
para produção de embriões bovinos. Essa biotecno-
logia propõe que ovócitos imaturos, obtidos por OPU, 

ARTIGO
TÉCNICO

possam ser injetados em um folículo pré-ovulatório, 
de uma vaca receptora chamada “ovuladora”. Nesse 
caso, os processos fisiológicos inerentes à maturação 
ovocitária, liberação durante a ovulação, fecundação e 
desenvolvimento embrionário ocorrem in vivo. Para tal, 
a ovuladora tem de apresentar um folículo pré-ovula-
tório, que pode ser encontrado em uma vaca em cio ou 
induzido por protocolo para sincronização de ovulação 
(SPRICIGO et al., 2016). 

No dia do estro, os ovócitos são aspirados da 
doadora e injetados no folículo da ovuladora, em se-
guida submetida à Inseminação Artificial (IA). A ovula-
dora atua, então, como uma receptora intermediária, 
suportando o desenvolvimento embrionário inicial até 
o momento da recuperação do blastocisto. Os coletados 
podem ser transferidos a fresco para receptoras ou con-
gelados e armazenados em nitrogênio líquido. Dessa 
forma, a TIFOI permite a produção de embriões in vivo a 
partir de ovócitos aspirados de doadoras selecionadas, 
possibilitando a multiplicação rápida de fêmeas bovinas 
em um sistema simples, acessível e possivelmente de 
menor custo quando comparado aos modelos de pro-
dução de embriões utilizados atualmente. 

É importante ressaltar que a injeção intrafolicu-
lar de ovócitos não é uma técnica recente, tendo sido 
descrita pela primeira vez em 1985 (FLEMING; SALGA-
DO; KUEHL, 1985); desde então, outros pesquisadores 
utilizaram a técnica em equinos (HINRICHS; DIGIOR-
GIO, 1991; ANDINO et al., 2019), bovinos (BERGFELT; 
BROGLIATTI; ADAMS, 1998; KASSENS et al., 2015) e 
até em humanos (WERNER-VON DER BURG; COORDES; 
HATZMANN, 1993). O diferencial da TIFOI®, marca re-
gistrada pela Embrapa (INPI nº 911925597), é que o 
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protocolo foi otimizado e o trabalho foi pioneiro na 
aquisição de blastocistos viáveis e bezerros nascidos 
(SPRÍCIGO; DODE, 2016), produtos de um sistema com-
pletamente in vivo.

Entre as principais vantagens da técnica, está a pro-
dução de um embrião de alta qualidade, completamente 
in vivo e sem a utilização do FSH. Comparada à PIVE, a 
TIFOI pode ser uma tecnologia mais acessível, uma vez 
que todos os componentes de laboratório, incluindo ins-
talações, meios e equipamentos mais elaborados, são 
dispensados. O desenvolvimento dessa biotecnologia 
resulta em uma terceira opção para a produção de em-
briões bovinos, a qual provavelmente não substituirá os 
sistemas atuais, porém servirá como alternativa simples 
e de baixo custo para a multiplicação de fêmeas bovinas. 

Este artigo tem o objetivo de descrever a técnica 
de TIFOI, dissertar sobre sua eficiência e indicar as 
perspectivas para ela.

METODOLOGIA DA TIFOI
A TIFOI consiste na obtenção de ovócitos imaturos 

de vacas doadoras, por OPU, seguida da transferência 
destes para o folículo pré-ovulatório de uma vaca ovu-
ladora, no dia do estro. Condições como um diâmetro 
folicular superior a 10 mm e o momento da injeção 
devem ser levadas em consideração para garantir aos 
ovócitos um tempo adequado de maturação nesse am-
biente folicular. Após a injeção, deve-se realizar a IA. A 
última etapa da técnica compreende a lavagem uteri-
na, sete a oito dias após a injeção, para a recuperação 
dos embriões. Na sequência, estão descritas as etapas 
da TIFOI.

Sincronização da ovuladora
A sincronização do estro visa a induzir um único 

folículo pré-ovulatório, no momento da injeção, po-
dendo ser utilizados diferentes protocolos. De acor-
do com a maioria dos experimentos realizados, a sin-
cronização é iniciada no dia -10 (D-10 em relação ao 
dia marcado para a TIFOI), com a inserção vaginal do 
implante de progesterona (1 g), associada à aplicação 
(intramuscular) de 2 mg de benzoato de estradiol. Em 
D-2, deve-se aplicar (intramuscular) um análogo de 
PgF2α (0,150 mg, d-Cloprostenol), com a remoção do 
implante. Em D-1, aplica-se 1 mg de benzoato de es-
tradiol (intramuscular), sendo D0 o dia da injeção dos 
ovócitos e IA. Independentemente do protocolo, o ob-
jetivo é a formação de um único folículo dominante, 

maior que 10 mm de diâmetro. É importante ressaltar 
que, quando esse protocolo é utilizado – a TIFOI ocorre 
entre 52 e 54 horas após a retirada do implante –, a 
ovulação ocorre em aproximadamente 15 a 18 horas 
(± 65 horas após remoção do implante). A utilização de 
protocolos diferentes requer novas avaliações, com o 
acompanhamento do momento da ovulação.

Aspiração folicular
Os ovócitos imaturos são obtidos pela técnica de 

aspiração folicular (PONTES et al., 2011). Primeiramen-
te, os animais são contidos e, após a antissepsia local, 
é realizada uma anestesia epidural. Para a OPU, a guia 
deve ser posicionada no fórnix e direcionada para o 
mesmo lado do ovário a ser aspirado (direito/esquer-
do). Os Complexos Cumulus-Ovócito (CCOs) são aspi-
rados em Phosphate Buffered Saline (PBS) suplementa-
do com 5% de soro fetal bovino e 1 µl/mL de heparina 
sódica, à temperatura de 36 °C. A pressão de aspiração 
utilizada deve garantir um fluxo do aspirado entre 13 e 
15 mL/min. Para a aspiração, é utilizado um ultrassom, 
equipado com uma probe intravaginal microconvexa 
de 7,5 MHz montada em um suporte-guia para agulha 
de aspiração (18 G), uma bomba de vácuo e um circui-
to de aspiração. O aspirado folicular deve ser lavado 
em filtros de malha de 80 µm. Os CCOs encontrados 
são selecionados em estereomicroscópio. 

Injeção dos ovócitos imaturos 
A injeção dos CCOs deve acontecer entre 48 e 56 ho-

ras após a retirada do implante de progesterona. Para a in-
jeção dos CCOs imaturos, os animais devem ser contidos 
em tronco; após a antissepsia local, é realizada a anes-
tesia epidural com lidocaína a 2%. Para a injeção, é ne-
cessária uma guia transvaginal semelhante à utilizada no 
procedimento de OPU. Na guia, deve estar acoplado um 
mandril, montado com um sistema fechado, contendo em 
uma das extremidades uma seringa de insulina e na outra 
uma agulha de calibre 27 G. Os ovócitos imaturos devem 
ser alocados por pressão negativa, dentro da agulha, com 
líquido folicular ou PBS, em um volume final de 50 a 60 
µL. Todo o sistema deve ser previamente preenchido com 
PBS, lembrando a importância da manutenção de uma 
coluna de ar de aproximadamente 1 cm entre o líquido 
contendo os CCOs e o PBS que preenche o sistema. 

Para a injeção, posiciona-se a guia no fórnix, sendo 
direcionada para o lado ipsilateral ao folículo dominan-
te. A agulha perfura o fórnix e a parede folicular; logo 
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após, deve ser injetado o líquido contendo os CCOs. O 
GnRH pode ser administrado com o objetivo de aumen-
tar a eficiência da ovulação. Em resultados não publica-
dos, observou-se que a injeção de 10, 25 ou 50 CCOs 
não afeta a taxa de recuperação de embriões. Em expe-
rimento em que foram obtidos nascimentos de bezerros 
Gir, por exemplo, foram injetados aproximadamente 25 
ovócitos (SPRICIGO et al., 2016). Para ovócitos matura-
dos in vitro, Kassens et al. (2015) utilizaram a injeção de 
60 estruturas. Assim, recomenda-se que sejam injeta-
dos os ovócitos obtidos em cada sessão de OPU.

Inseminação artificial 
A IA deve ser realizada logo após a injeção dos 

ovócitos, respeitando os tempos de um protocolo de 
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) clássico. De 
maneira resumida, após o descongelamento de uma 
palheta de sêmen, deve-se montar o aplicador, realizar 
a transposição da cérvix por ele e aplicar o sêmen no 
corpo uterino. Todavia, o ideal é que o aplicador seja 
direcionado ao corno uterino ipsilateral ao ovário com 
o folículo dominante. A IA pode, teoricamente, ser rea-
lizada com sêmen sexado, porém ainda não há dados 
referentes ao uso desse tipo de sêmen.

Coleta dos embriões
Após a fecundação, o tempo de desenvolvimen-

to para que o embrião atinja o estágio de blastocisto 
é de aproximadamente sete dias. Com o objetivo de 
recuperar o embrião nesse estágio, a lavagem uterina 
deve ocorrer entre sete e oito dias após a injeção dos 
ovócitos. Antes do início do procedimento de coleta, 
é importante a avaliação ultrassonográfica para aná-
lise do corpo lúteo e confirmação de que a ovulação 
ocorreu realmente, no ovário em que havia o folículo 
dominante no momento da injeção. Para a lavagem 
uterina e coleta dos embriões, os animais devem ser 
contidos e, após a antissepsia, deve-se realizar anes-
tesia epidural baixa com lidocaína a 2%. A coleta 
é feita por via transcervical; para tal, uma sonda de 
Foley de número 18 ou 20 pode ser utilizada para a 
lavagem uterina com PBS aquecido a 30 °C. Por gra-
vidade, o PBS é removido do útero, passando por um 
filtro de malha de 80 µm. Para a correta interpretação 
dos resultados, recomenda-se que um embrião seja 
descontado do total recuperado. Essa prática evita a 
contagem de um possível embrião resultante da ovu-
lação do ovócito da própria ovuladora. 

Transferência ou congelamento dos embriões

Após a classificação, os embriões podem ser trans-
feridos para receptoras previamente sincronizadas em 
D6, D7 ou D8 (dias após o estro). Uma característica im-
portante da TIFOI é que animais remanescentes da sin-
cronização prévia e que não foram utilizados como ovu-
ladores podem ser usados como receptores. Diferentes 
protocolos podem ser empregados para a sincronização. 
Como recomendação, indica-se o mesmo protocolo das 
ovuladoras, de modo que o manejo seja facilitado. No dia 
da transferência, os animais contidos devem ser avalia-
dos quanto à presença e qualidade do corpo lúteo. Na 
sequência, realizam-se a antissepsia e a anestesia epidu-
ral baixa, com lidocaína a 2%. Os embriões são então alo-
cados em palhetas de 0,25 mL em meio de manutenção, 
montados no inovulador e transferidos para o terço final 
do corno uterino ipsilateral ao corpo lúteo. 

Outra opção é a realização do congelamento desses 
embriões. Atualmente, a vitrificação e o congelamento 
clássico seriam as opções para a criopreservação (SA-
RAGUSTY; ARAV, 2011). Entretanto, entre os principais 
objetivos da TIFOI, está, além da produção de um em-
brião de boa qualidade, a simplificação dos processos 
de disseminação de material genético. Tomando isso 
como premissa, assume-se que o congelamento clás-
sico seria hoje a melhor opção para a criopreservação, 
principalmente pelo fato de permitir a transferência 
direta do embrião após descongelamento. 

EFICIÊNCIA E PERSPECTIVAS
Apesar de a injeção de ovócitos ter dado os primei-

ros passos ainda na década de 1980, a TIFOI só obteve 
sucesso na produção de blastocistos produzidos com-
pletamente in vivo (SPRICIGO et al., 2016) e nascimento 
de bezerros em 2016 (SPRÍCIGO; DODE). A exemplo de 
outras biotecnologias, os resultados obtidos nessa fase 
inicial são muitas vezes não satisfatórios para o uso co-
mercial. Em quatro anos de desenvolvimento da técnica, 
sua utilização já produziu o nascimento dos bezerros na 
Fazenda Sucupira da Embrapa, em Brasília (DF), e bezer-
ros após transferência de embriões congelados na Em-
brapa Gado de Corte, em Campo Grande (MS). Também, 
na iniciativa privada, bezerros Holandês e Nelores foram 
produzidos em Minas Gerais e Mato Grosso. Entretanto, 
a expectativa é de que, com o aprimoramento da téc-
nica e consequente aumento dos índices, ela se torne 
mais eficiente, com maiores chances de difusão entre os 
médicos-veterinários e produtores.
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A eficiência da técnica pode ser mensurada pela ra-
zão entre o número de embriões viáveis recuperados e o 
número de ovócitos injetados. Ainda, é importante ressal-
tar que, para efeito de cálculo, se deve retirar um embrião 
do total recuperado, pois assume-se que um possa ser 
oriundo do ovócito intrínseco da ovuladora. Como exem-
plo, tem-se uma vaca ovuladora da qual se recuperam 
cinco embriões; após a exclusão de um (potencialmente 
da própria ovuladora), tem-se quatro embriões. Se nes-
se animal foi realizada a injeção de 20 ovócitos, pode-se 
concluir que a eficiência seria de 20% (4/20). 

Tomando a recuperação de embriões como parâme-
tro, pode-se afirmar que atualmente a TIFOI tem cerca de 
10% de eficiência. Entre os prováveis fatores responsá-
veis por esses resultados, pode-se citar a baixa recupera-
ção de estruturas após a lavagem uterina (40%). Cerca de 
70% a 80% das estruturas recuperadas são classificadas 
como fecundadas (ou seja, a taxa de estruturas não fe-
cundadas é de apenas 20% a 30%). Assim, pode-se infe-
rir que, aumentando a taxa de recuperação de estruturas, 
a eficiência da técnica também aumentará.

A TIFOI é uma tecnologia com potencial para ser 
uma opção comercial para a produção de embriões bo-
vinos, assim como já ocorre com biotecnologias como 
a SOV e a PIVE. Ela também pode vir a servir de mode-
lo de estudo para a produção de embriões em outras 
espécies, inclusive em animais silvestres. Entre suas 
vantagens, destacam-se: a não utilização de hormônios 
para a estimulação de múltiplas ovulações; a produção 
de embriões totalmente in vivo e, portanto, de melhor 
qualidade; a possibilidade de se usar a doadora sema-
nalmente; a não necessidade de meios, equipamentos 
e infraestrutura laboratorial; e a valorização do médi-
co-veterinário e do produtor. 

Todavia, sabe-se que, para comprovar o potencial 
de uma biotecnologia para uso comercial, além da prova 
de conceito, é preciso que ela apresente uma logística 
executável e resultados satisfatórios. Entre essas pre-
missas, a TIFOI atualmente atende às duas primeiras. A 
técnica é capaz de produzir embriões viáveis e bezerros 
saudáveis e apresenta boa logística, pois todo o proces-
so é realizado na fazenda, e os animais sincronizados 
e não utilizados como ovuladores podem ser aprovei-
tados como receptores no D7. Por fim, em relação ao 
último quesito, a eficiência ainda precisa ser melhorada. 

Finalmente, é importante mencionar que a TIFOI 
é alvo de pesquisa em diferentes instituições no país. 
Por exemplo, na Embrapa (Brasília – DF), os experi-

mentos sob a supervisão da Dra. Margot Alves Nunes 
Dode buscam o aprimoramento da técnica e utilizam 
o modelo de maturação in vivo para adequação e de-
senvolvimento dos sistemas de maturação in vitro. No 
Espírito Santo, sob a coordenação do Dr. José Carvalho 
de Oliveira Neto (Universidade Federal do Espírito San-
to – UFES), protocolos para a sincronização das ovula-
doras e o momento ideal para a injeção dos CCOs são 
objetos de pesquisa. Na Escola de Veterinária e Zoo-
tecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG), 
em Goiânia, está-se trabalhando para compreender o 
impacto da injeção dos ovócitos no ambiente folicular, 
além de avaliar a qualidade e resistência dos embriões 
produzidos, frente aos diferentes protocolos de crio-
preservação. Logo, o investimento em pesquisa, soma-
do à disseminação da técnica, possivelmente resultará 
em aumento de eficiência, necessária para consolidar 
a biotecnologia como alternativa aos sistemas atuais 
de produção embrionária.   
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CONTAMINAÇÃO POR ESCHERICHIA COLI O157:H7 
NA CADEIA DE PRODUÇÃO DA CARNE BOVINA   
CONTAMINATION BY ESCHERICHIA COLI O157:H7 IN THE 
BEEF PRODUCTION CHAIN

A alimentação é uma condição básica para a manutenção da vida do ser humano e um direito garanti-
do a todo cidadão. Além disso, passou a ser um item de prazer para a sociedade, sendo muito comum 
a busca de novos produtos e sabores que saciem o paladar por algo diferente e a saúde humana. Por 
essa razão, existem políticas nacionais e uma grande preocupação das empresas alimentícias com a 
segurança de alimentos, visto que a contaminação, principalmente microbiana, converte-os em vei-
culadores de agentes que originam infecções ou intoxicações no homem, ocasionando as Doenças 
Transmitidas por Alimentos (DTAs). A carne bovina tem papel relevante na ocorrência dessas doenças 
devido à sua composição rica em nutrientes, alta atividade de água e pH favorável. A Escherichia coli 
é uma importante bactéria causadora de DTA, a colibacilose, e merece especial atenção do governo e 
da indústria, principalmente a cepa STEC (ou VTEC). A carne pode ser contaminada em qualquer ponto 
da sua linha de produção: na criação dos animais, no abate, no processamento e no varejo. Conhecer 
como e os principais pontos em que ocorre essa contaminação é essencial para traçar medidas profilá-
ticas contra esse microrganismo e garantir a segurança do alimento ao consumidor. 

Palavras-chave: Bovinocultura de corte. Colibacilose. Frigorífico.

Food is a basic condition for the maintenance of human life and a guaranteed right to all citizens. Also, food has 
became a pleasure item to society, being common in the search for new products and flavors that satisfy the 
taste for something new and human health. For this reason, there are national policies and a great concern of 
food companies to food safety, seen that contaminated food, mainly microbial, converts them into carriers that 
originate infections or intoxications in human beings, causing foodborne diseases. Beef has an important role 
in the occurrence of diseases due to their composition rich in nutrients, water activity and pH. Escherichia coli is 
an important cause of food poisoning, colibacillosis, and deserves a special concern from the government and 
industry, mainly the STEC (or VTEC). Beef can be contaminated anywhere on the production line: animal breeding, 
slaughter, processing, and retail. Knowing how and the main points where the contamination occurs is essential to 
outline prophylactics measures against this microorganism and guarantee food safety to the consumer.

Keywords: Beef cattle. Colibacillosis. Slaughterhouse.
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INTRODUÇÃO

Os alimentos são potenciais carreadores de mi-
crorganismos e toxinas causadores de doenças co-
nhecidas como Doenças Transmitidas por Alimentos 
(DTAs). A colibacilose, causada por Escherichia coli, es-
pecialmente a cepa O157:H7, consiste em importante 
DTA. Esse microrganismo é frequentemente encontra-
do na carne bovina, sendo E. coli um importante indi-
cador relacionado à segurança do alimento, pois sua 
eventual presença pode informar sua falta de qualida-
de higiênico-sanitária (MATOS et al., 2012).

Pelo fato de a carne bovina ter um alto consumo 
mundial, é importante realizar trabalhos sobre E. coli, 
seus métodos de identificação e prevenção, uma vez 
que não é possível eliminá-la totalmente da carne, por 
ser uma bactéria comensal do trato gastrointestinal 
do bovino (TORTORA; FUNKE; CASE, 2017). É preciso 
entender como a carne pode ser contaminada, para, 
assim, traçar medidas profiláticas durante a cadeia de 
produção desse alimento, a fim de auxiliar na sua se-
gurança para o consumidor. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão 
de literatura sobre E. coli, especialmente o sorotipo 
O157:H7, sua relação com as DTAs, principais fontes de 
contaminação, medidas preventivas, além de apresentar 
como a legislação brasileira determina a inspeção sani-
tária para identificação desse agente na carne bovina.

MICROBIOLOGIA DA E. COLI
E. coli está entre as bactérias mais estudadas pela 

Medicina Veterinária e humana, por ser um grande pro-
blema de saúde pública, podendo causar graves infec-
ções nos humanos e animais (ALVES et al., 2019). 

O microrganismo pertence à família Enterobacte-
riaceae, cujo gênero Escherichia apresenta-se no for-
mato de cocobacilo gram-negativo, anaeróbio predo-
minantemente facultativo, não forma esporos e pode 
produzir hemolisinas (exotoxinas que provocam lise 
dos enterócitos in vitro) (LAURIDSEN et al., 2019). O 
gênero é dividido em seis espécies: E. coli, E. blattae, 
E. albertii, E. fergusonii, E. hermannii e E. vulneris, po-
rém apenas a E. coli tem importância clínica para as 

afecções nos animais e humanos, sendo predominan-
temente encontrada na microbiota entérica normal 
da maior parte dos mamíferos e, por isso, podendo 
ser isolada das fezes desses animais (MEGID; RIBEIRO; 
PAES, 2015).

Existem seis cepas patogênicas de E. coli que cau-
sam infecção, denominadas E. coli diarreiogênicas e 
classificadas de acordo com os sintomas das doenças, 
fatores de virulência e características sorológicas, 
quais sejam: E. coli enteropatogênica (EPEC); E. coli 
enterotoxigênica (ETEC); E. coli enteroinvasiva (EIEC); 
E. coli produtora de toxina shiga ou verotoxigênica 
(STEC ou VTEC), da qual E. coli entero-hemorrágica 
(EHEC) constitui um subtipo; E. coli enteroagregativa 
(EAEC); e E. coli difusamente aderente (DAEC) (SÁN-
CHEZ et al., 2020). 

E. coli compreende grande número de tipos so-
rológicos, identificados por meio de antissoros pre-
parados contra as três variedades de antígenos que 
ocorrem na espécie: O, K e H. Os fatores de virulência 
são representados, principalmente, por endotoxinas 
(componentes intrínsecos da estrutura bacteriana) e 
exotoxinas (citotoxina). Ainda, ela apresenta LPS ou 
endotoxinas ancoradas na parede bacteriana, com-
postos de lipídeo A (interno) e polissacarídeo O (ex-
terno). Quando a fração lipídica é liberada na corrente 
sanguínea, ativa mediadores (prostaglandinas e cito-
sina) que podem determinar quadro de choque en-
dotóxico. O polissacarídeo O é altamente antigênico, 
utilizado na caracterização dos diferentes sorogrupos 
do microrganismo. Já as exotoxinas (verotoxinas, he-
molisinas e fator necrosante citotóxico) são os princi-
pais mecanismos efetores da virulência das linhagens 
de E. coli (CÔRREA et al., 2013).

Dentre as distintas categorias de E. coli diarreio-
gênicas, as VTECs merecem destaque como bactérias 
emergentes relacionadas com a ingestão de alimentos. 
Nelas, está incluído um subtipo, as E. coli entero-he-
morrágicas, cujo sorotipo O157:H7 é muito importante 
e pode causar doenças que variam desde uma diarreia 
leve até severas diarreias sanguinolentas que podem 
evoluir para complicações extraintestinais graves, 

Revista CFMV   Brasília DF   Ano XXVII   nº 87 37



SUPLEMENTO CIENTÍFICO

como a síndrome hemolítica urêmica, cuja mais grave 
possível sequela é a falência renal, e a púrpura trom-
bocitopênica, que acomete principalmente idosos 
(GARCÍA et al., 2016). 

As VTECs podem produzir dois tipos de veroto-
xina (VT1 e VT2) com efeito citotóxico, também co-
nhecidas como shiga-liketoxins (STx1 e STx2), por 
serem relacionadas biológica e estruturalmente com 
a toxina shiga, sintetizada por Shigella dysenteriae 
tipo 1. A STx se liga ao seu receptor Gb3 nas célu-
las de Paneth da mucosa intestinal ou a receptores 
das células endoteliais renais e inativa o ribossomo 
eucariótico por clivagem de uma adenina específica 
dentro da subunidade 60s ribossômica, o que leva à 
inibição da síntese de proteínas, à morte celular e à 
consequente atrofia das vilosidades intestinais, com 
redução de absorção e aumento da secreção de líqui-
dos. Também ocasiona uma diminuição na taxa de fil-
tração glomerular, resultando em insuficiência renal 
aguda, devido à atração dessa toxina pelas células do 
glomérulo renal (SAEEDI et al., 2017).

SURTOS DE COLIBACILOSE (E. COLI O157:H7)
Os surtos de DTAs ocasionados por E. coli O157:H7 

são mais frequentemente relatados nos Estados Uni-
dos e Canadá. E. coli O157:H7 foi implicada pela pri-
meira vez em surto de doença de origem alimentar em 
1982; em 1996, um grande surto foi relatado no Japão, 
envolvendo mais de mil pessoas, das quais 12 vieram 
a óbito (SILVA et al., 2003). 

De 1982 a 2002, foram reportados 350 surtos, 
8.598 casos esporádicos, 1.493 hospitalizações, 354 
casos de colite hemorrágica e 40 óbitos por E. coli 
O157:H7 em 49 estados dos Estados Unidos, sendo 
os produtos cárneos moídos de origem bovina os veí-
culos identificados em 75 surtos e os hambúrgueres 
bovinos, em 27 surtos. Nesse período, entre os sur-
tos associados a hambúrgueres contaminados, cinco 
ocorreram em restaurantes do tipo fast food (RANGEL 
et al., 2005). Além disso, dados do Centro de Controle 
de Doenças dos Estados Unidos (CDC) revelam sur-
tos de E. coli O157:H7 nos últimos anos naquele país 

envolvendo o consumo de vegetais e de vitelo (CDC, 
2016, 2020).

No Brasil, estudos apontam uma predominância de 
VTEC não O157:H7 nos rebanhos bovinos, ovinos, nos 
alimentos e nos humanos (CALDORIN et al., 2013). 

CONTAMINAÇÃO POR E. COLI O157:H7 NAS PROPRIE-
DADES RURAIS

O trato gastrointestinal do bovino é o principal re-
servatório da cepa entero-hemorrágica da E. coli, elimi-
nando-a pelas fezes, que, de maneira direta ou indireta, 
atingem os seres humanos. Foi verificado que a excre-
ção é mais comum em períodos quentes e a prevalência 
é maior em animais jovens (CALDORIN et al., 2013).

Visto que a E. coli é inerente ao organismo do bo-
vino, é impossível eliminar a bactéria desses animais. 
Por isso, seus excrementos são a fonte mais impor-
tante de E. coli nas fazendas, fazendo-se necessária 
a adoção de um controle higiênico eficiente durante 
toda a cadeia de produção. É preciso que a criação 
desses animais adote condições higiênico-sanitárias 
que não permitam acúmulo de fezes e uma grande 
proliferação do microrganismo no meio, evitando 
maior contaminação da pele dos animais. Além das 
fezes, a contaminação natural da pele dos animais 
pode ter origem no solo, água ou alimentos contami-
nados (RIBEIRO et al., 2019). 

Em estudo realizado por Sandrini et al. (2007) 
em Pelotas, Rio Grande do Sul, foram identificados 
alguns fatores que contribuíram para produção de 
verotoxinas, a exemplo da escassez de chuvas e 
do alto índice pluviométrico. Isso poderia ser ex-
plicado pelo fato de, em períodos de escassez de 
chuva, ocorrer maior aglomeração de animais ao 
redor das fontes de abastecimento, o que facilita 
a transmissão interanimal do agente patogênico. Já 
em períodos de excesso de chuva, há a dispersão 
superficial do agente por carreamento, propiciando 
sua proliferação. 

Arthur et al. (2008), em estudo feito nos Estados 
Unidos, constataram que o gado em confinamento 
tem maior ocorrência de E. coli O157:H7 pela faci-
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lidade de disseminação do patógeno entre baias, 
especialmente quando há animais eliminando alta 
carga bacteriana. Animais nesse sistema de criação 
são alimentados com maior proporção de concentra-
do, o que é favorável à manutenção e multiplicação 
desse microrganismo no trato gastrointestinal. Além 
disso, observou-se que propriedades maiores, por se-
rem mais tecnificadas e geralmente possuírem uma 
infraestrutura física mais adequada, apresentaram 
menor prevalência dessa bactéria do que proprieda-
des menores, que, em sua maioria, têm infraestrutura 
inferior. Nesse mesmo estudo, foi evidenciado que, 
durante o transporte da propriedade até o frigorífico, 
ocorre maior contaminação da pele dos animais, pela 
contaminação cruzada entre eles.

Por outro lado, Jardim et al. (2006), em estudo rea-
lizado no Triângulo Mineiro, verificaram que bovinos 
em pastagens podem estar em contato com ambien-
tes contendo fezes, efluentes de esgoto, alimentos e 
água contaminados, contribuindo para a contamina-
ção da sua pele.

Estudos constataram a presença da E. coli 
O157:H7 em águas de superfície, como açude e rios, 
de modo que propriedades que fazem a captação e 
utilização desse tipo de água têm maiores prevalên-
cias dessa bactéria no ambiente. No entanto, o trata-
mento da água ou a utilização de poços diminuiriam 
essa contaminação e consequente disseminação do 
patógeno (HESSEL, 2015). 

CONTAMINAÇÃO POR E. COLI O157:H7 NA LINHA DE 
ABATE

No abate, os principais pontos de contaminação 
de carcaças bovinas são: contato direto dos animais 
vivos; contato da superfície externa da pele com as 
massas musculares durante a esfola; ruptura de alças 
intestinais durante a evisceração; e manipulação ina-
dequada de carcaças, por mãos dos colaboradores, 
utensílios ou instalações mal higienizadas (SILVA; 
BUENO, 2018).

Abatedouros que não têm separação entre área lim-
pa e suja propiciam a contaminação pela bactéria entre 

as carcaças, havendo maior probabilidade de contami-
nação cruzada. Além disso, foi observado que, quando 
o abatedouro é menor e existe um pequeno número de 
colaboradores para realizar várias tarefas, isso favorece 
a contaminação cruzada (HANSSON, 2001).

Caso os utensílios utilizados durante a linha 
de abate sejam contaminados, poderá haver con-
taminação cruzada na sangria, esfola, evisceração, 
serragem da carcaça e desossa. Se as mãos dos co-
laboradores estiverem infectadas, a contaminação 
ocorrerá em toda a linha. Ademais, o banho coletivo 
e a lavagem final da carcaça poderão contribuir para 
um aumento da contaminação, se a água não tiver 
tratamento. Já se água for hiperclorada (2 a 5 ppm), 
tem-se o efeito contrário, reduzindo-se a contamina-
ção (LANNA, 2013).

Uma vez na superfície da carcaça, o patógeno 
pode ser disseminado pelo manuseio dos operadores. 
A partir de um ponto inicial de contaminação, pode 
ocorrer uma distribuição para áreas limpas, nas quais 
os microrganismos podem se multiplicar e representar 
novos focos de contaminação (COSTA, 2018). Ainda, a 
temperatura imprópria da câmara fria onde serão esto-
cadas as meias carcaças e os cortes cárneos contribui 
para a proliferação da bactéria (PINHEIRO; SARTORI; RI-
BEIRO, 2016). 

CONTAMINAÇÃO POR E. COLI O157: H7 NOS PRODU-
TOS CÁRNEOS

O armazenamento da carne em temperaturas 
elevadas no varejo contribui para a proliferação da 
bactéria, sendo a carne moída um alimento frequen-
temente contaminado pela E. coli O157:H7, o que 
pode ocorrer durante a moagem, pois os cortes uti-
lizados são excessivamente manipulados. Depois do 
processo de moagem, a carne possui maior área su-
perficial exposta e, mesmo mantida sob refrigeração, 
microrganismos podem continuar a se desenvolver 
(DAMER et al., 2014).

A contaminação dos produtos cárneos também 
pode ocorrer durante o transporte e em função de 
falhas na refrigeração, inadequação no porciona-
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mento dos produtos, processos sucessivos de con-
gelamento e descongelamento, exposição ambien-
tal, condições inadequadas de higiene, embalagens 
e armazenamento (COSTA, 2017), além da contami-
nação cruzada pelo manipulador no comércio (QUEI-
ROZ, 2017).

PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR E. 
COLI O157:H7

O controle da contaminação por E. coli está rela-
cionado a medidas preventivas em toda a cadeia de 
produção de carne. A prevenção deve iniciar nas pro-
priedades rurais, com a criação dos animais sendo feita 
em condições adequadas de higiene, evitando a super-
população, aglomeração dos animais e acúmulo de fe-
zes (SANDRINI et al., 2007). 

É importante ter o manejo correto na retirada da 
matéria orgânica da propriedade e ter um lugar certo 
para o descarte desse material, longe das pastagens e 
dos currais. Devem-se deixar os currais sempre limpos, 
retirando com frequência as fezes; uma alternativa é 
fazer compostagem desse material, que é efetiva na re-
dução dessa bactéria até níveis não detectáveis, após 
quatro dias, a uma temperatura de 45 °C. Além disso, 
a fazenda precisa criar uma logística de separar os 
animais sadios dos doentes e realizar a quarentena a 
partir da introdução de animais novos no rebanho (MI-
TTELSTAEDT; CARVALHO, 2010).

A pele é a principal fonte de contaminação das 
carcaças bovinas por E. coli O157:H7 no momento 
do abate. Sendo assim, uma importante ação é redu-
zir os níveis de patógenos na pele dos animais por 
meio de medidas como uso de banho de aspersão 
com água hiperclorada 5 ppm e 3 ATM de pressão 
antes da entrada dos animais na sala de abate (AR-
THUR et al., 2008).

A infraestrutura do frigorífico auxilia muito na 
prevenção e redução da contaminação, por isso é 
preciso que os currais sejam construídos de manei-
ra adequada, com rede de esgoto e instalações para 
o recebimento e tratamento de resíduos orgânicos 
e cordão sanitário entre os currais. Também se faz 

necessário não misturar os lotes de animais prove-
nientes de propriedades diferentes e respeitar o pe-
ríodo de descanso e jejum, durante o qual ocorre a 
redução do conteúdo gastrointestinal, o que facilita 
a evisceração e diminui o risco de contaminação da 
carcaça (PRATA, 2009).

Ainda no frigorífico, é importante realizar a correta 
oclusão do esôfago e do reto, além de trocar ou higie-
nizar as facas da esfola e evisceração. Além disso, a im-
plementação de programas de autocontrole, em que se 
preconiza higiene adequada dos utensílios e dos co-
laboradores, auxiliaria na prevenção da contaminação 
cruzada durante a linha de abate (PINHEIRO; SARTORI; 
RIBEIRO, 2016). 

No varejo, é necessária a estocagem dos produ-
tos cárneos em temperaturas adequadas (DAMER et 
al., 2014). Já na casa do consumidor, é importante a 
adoção de boas práticas de manipulação e preparo 
de alimentos e cozinhar bem as carnes. Desinfetan-
tes comuns, como hipoclorito de sódio e lisofórmio 
em concentrações entre 3% e 5%, são capazes de 
inativar essa bactéria (MEGID; RIBEIRO; PAES, 2015), 
o que também se dá em temperaturas acima de 70 °C 
(SILVA et al., 2003).

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE PESQUISA DE E. COLI 
NA LINHA DE ABATE DE BOVINOS

Em 2018, a legislação brasileira que regulamenta o 
controle de E. coli nos abatedouros sofreu uma mudan-
ça, tendo sido aprovada a Instrução Normativa (IN) n° 
60, revogando a Norma Interna DIPOA/SDA nº 1/2015. 
Foi estabelecido o controle microbiológico em carcaça 
e carne de bovinos em abatedouros frigoríficos regis-
trados no Departamento de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (Dipoa) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), com o objetivo de 
avaliar a higiene do processo e reduzir a prevalência 
de agentes patogênicos, como a E. coli sorotipo VTEC 
(BRASIL, 2018).

O controle dessa bactéria nos frigoríficos é 
realizado de duas formas: pela coleta das amos-
tras oficiais, descritas na IN nº 60/2018, enviadas 
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T Figura 1. Gabarito de 100 cm² utilizado para realizar esfregadura 
para coleta de amostra para pesquisa de microrganismos da família 
Enterobacteriaceae.

Fonte: Brasil (2019).

T Figura 2. Pontos de coleta de amostra por esfregadura de superfície em 
carcaça bovina com o uso de esponja. 

Fonte: Brasil (2019).

No caso de resultado positivo para VTEC no lote, o fri-
gorífico deverá: destinar o lote amostrado para tratamen-
to pelo calor ou outro tratamento que comprovadamente 
elimine VTEC; manter registros comprovando o tratamen-
to térmico aplicado; realizar investigação para identificar 
a causa da contaminação; revisar seus programas de au-
tocontrole, com ênfase nas boas práticas de fabricação; e 
apresentar ao Serviço de Inspeção Federal (SIF) o plano 
de ação com as medidas corretivas e preventivas em até 
20 dias a contar da data da notificação (BRASIL, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A E. coli O157:H7 é uma importante causa de DTA. Des-

sa forma, a mitigação de riscos para evitar a sua presença 
na carne bovina é essencial. Nesse contexto, ações que mi-
nimizem sua proliferação são necessárias. A contaminação 
da carne pode ocorrer em qualquer ponto da cadeia de 
produção, sendo medidas básicas de higiene suficientes 
para evitar doenças causadas por essa bactéria.     

para Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária 
(LFDAs), sendo esta a verificação oficial; e pela co-
leta de amostras pelo programa de autocontrole. 
No método de autocontrole, devem ser coletadas 
amostras todos os dias que acontecer abate; no 
caso de serem obtidos todos os resultados aceitá-
veis num período de 28 dias de abate consecutivos, 
a frequência de coleta poderá ser reduzida para um 
dia por semana. Caso novamente se observem re-
sultados aceitáveis em 28 coletas semanais con-
secutivas, a frequência poderá ser reduzida para 
quinzenalmente (BRASIL, 2019).

A coleta de amostras deve ser realizada por es-
fregadura da superfície das carcaças com o uso de 
esponjas estéreis e um gabarito (Figura 1), após a la-
vagem final da carcaça, antes da entrada no resfria-
mento e de qualquer intervenção de mitigação de ris-
co biológico, abrangendo os quatro pontos da carcaça 
mostrados na Figura 2, perfazendo um total de 400 
cm2 (BRASIL, 2018, 2019).
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ESTRATÉGIAS DE MANEJO QUE INTERFEREM 
NA MORTALIDADE DE TRANSPORTE E NO 
ÍNDICE DE CONDENAÇÃO NA INDÚSTRIA 
AVÍCOLA DE CORTE 
MANAGEMENT AFFECTING THE MORTALITY RATE IN TRIP 
AND CONDEMNATION RATE IN POUTRY INDUSTRY

Objetivou-se avaliar o impacto da época do ano, do sistema de criação e do manejo pré-abate sobre a taxa de 
condenação total de carcaça e mortalidade de transporte das aves. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos casualizados distribuídos em um arranjo do tipo fatorial triplo 2x2x2 com oito tratamentos, sendo avaliadas 
duas épocas do ano (verão e outono), dois sistemas de criação (galpões convencionais e semiclimatizados) e dois 
manejos pré-abate antes do transporte (com e sem aspersão de água). Cada tratamento foi constituído de seis 
repetições e a unidade experimental de cada tratamento foi representada por caminhão contendo 570 caixas 
de transporte, cada qual apresentando lotação de sete animais, totalizando 3.990 aves. O sistema convencional 
e a ausência de aspersão de água antes do transporte tornaram os frangos mais suscetíveis à condenação total 
de carcaças e à mortalidade das aves durante o deslocamento. A aspersão de água sobre as caixas, antes do 
transporte, contribuiu para redução da condenação total de carcaças e da mortalidade no transporte durante 
o verão. Em contrapartida, o uso da aspersão torna-se dispensável sob temperatura ambiente entre 14 e 20 °C, 
registradas no outono, pois não influenciou na qualidade das carcaças, tampouco na mortalidade das aves. 

Palavras-chave: Avicultura. Abióticos. Qualidade. Frango de corte.

This study aimed to evaluate the action of the season of the year (summer and autumn), breeding systems (conventional 
and semi-climatized sheds) and pre-slaughter (spray or non-spray) management on the total carcass condemnation 
rate and poultry mortality. The experimental design was a randomized block design distributed in a 2x2x2 triple factorial 
arrangement with 8 treatments, two seasons of the year (summer and autumn), two intensive production systems 
(semi-heated shed and conventional shed) and two pre- (with or without water spray before transport). Each treatment 
consisted of six replicates and the truck that contained 570 transport boxes, each carton presenting a stocking of seven 
animals per box, represented the experimental unit of each treatment. It was verified that the time of year, the breeding 
system and the sprinkling of water on the boxes of transport of broilers influenced in the rate of condemnation of total 
carcass and the mortality of broilers. The conventional system and the absence of spraying during transport make 
chickens more susceptible to total carcass condemnation and bird mortality. The spraying becomes dispensable under 
mild temperature conditions, as it did not influence the quality of the carcasses nor the mortality of the broilers. On the 
other hand, its use contributed to a reduction in the total condemnation of carcasses and mortality in the summer.

Keywords: Poultry farming. Abiotics. Quality.

RESUMO

ABSTRACT

SUPLEMENTO CIENTÍFICO

Revista CFMV   Brasília DF   Ano XXVII   nº 87 43



SUPLEMENTO CIENTÍFICO

INTRODUÇÃO

O Brasil vem se destacando como terceiro maior 
produtor mundial e maior exportador de carne de fran-
go (ABPA, 2020). Em 2016, o faturamento desse setor 
foi de 185,4 bilhões de reais, sendo produzidas 13,6 
milhões de toneladas (FRANCO, 2017). Tendo em vis-
ta a sua importância, os avicultores brasileiros devem 
estar constantemente em sintonia com as normas e le-
gislações dos países importadores, objetivando a pro-
teção da saúde humana e animal (VIEIRA, 2008). 

Os problemas de bem-estar animal têm impacto di-
reto sobre a saúde das aves, pois os fatores nutricionais, 
de ambiência e de manejo interferem no desenvolvimen-
to animal (ALTAN et al., 2003). Além disso, as perdas no 
pré-abate, que inclui a captura das aves, o transporte, a 
espera no frigorífico, a pendura, são obstáculos que po-
dem influenciar a taxa de condenação (BARBOSA FILHO, 
2009). Portanto, o estresse provocado pelo excesso de 
calor próximo do horário de abate, tal qual o experimen-
tado durante o período de verão num país de clima tro-
pical como o Brasil, afeta diretamente a carcaça e causa 
perdas significativas na média dos lotes (FURLAN, 2006). 

Com relação ao transporte de aves vivas, há fatores 
que podem levar os animais ao estresse, como o mane-
jo, as condições térmicas, a distância granja-abatedou-
ro, as diferentes posições das gaiolas no caminhão, o 
horário de apanha, as mudanças climáticas, a eficiên-
cia de climatização do galpão de espera e o tempo de 
espera, influenciando a persistência do estresse nas 
aves, afetando seu bem-estar e, consequentemente, a 
qualidade da carne e os altos índices de mortalidade 
na etapa pré-abate (VIEIRA, 2008). 

Visando investigar o problema apresentado, objeti-
vou-se avaliar o impacto da época do ano (verão e ou-
tono), dos sistemas de criação (galpões convencionais e 
semiclimatizados) e do manejo pré-abate (com aspersão 
e sem aspersão das aves) sobre as taxas de condenação 
de carcaça e mortalidade de transporte das aves.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no ano de 2018, 

em uma unidade de produção de frangos de corte no 
Sul do estado do Espírito Santo, no distrito de Vargem 

Grande, localizado na cidade de Venda Nova do Imi-
grante, tendo como coordenadas geográficas de latitu-
de e longitude: granja convencional, 20°38’65.50”S e 
41°16’40.77”O; granja semiclimatizada, 20°38’75.94”S 
e 41°16’74.01”O. O clima da região, de acordo com a 
classificação de Koppen, é do tipo climático Aw, carac-
terizado como quente e seco.

O trabalho foi realizado em duas épocas do ano 
para comparação das condições de bem-estar das aves 
no momento do transporte, levando em consideração 
as diferenças de temperatura da região – temperatu-
ras mais elevadas no mês de março (período de verão), 
com máxima média de 29 °C e mínima média de 20 °C, 
e período de outono (maio), com média de temperatu-
ra mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.

Foram utilizados quatro galpões com média de 35 
mil aves/galpão, de lotes mistos, da linhagem Cobb®. 
Quanto à estrutura, dois galpões tinham funcionamen-
to convencional, sendo equipados com ventilação me-
cânica tipo túnel, pressão positiva e tendo densidade 
média de 13,8 aves/m2. Outros dois galpões possuíam 
estrutura semiclimatizada, com ventilação mecânica 
tipo túnel, pressão negativa e tendo densidade média 
de 14,7 aves/m2.

O delineamento experimental utilizado foi o De-
lineamento de Blocos Casualizados (DBC), distribuí-
do num arranjo do tipo fatorial triplo 2x2x2 com oito 
tratamentos, sendo avaliados em duas épocas do ano 
(verão e outono), dois sistemas intensivos de produção 
(galpões convencionais e semiclimatizados) e dois ma-
nejos pré-abate (com e sem aspersão de água). Cada 
tratamento foi constituído de seis repetições e a uni-
dade experimental de cada tratamento foi representa-
da por caminhão contendo 570 caixas de transporte, 
cada qual com lotação de sete animais, totalizando 
3.990 aves, com peso médio de 3,250 kg.

A operação de transporte das aves da empresa de 
produção de frangos de corte está localizada no Sul do 
estado do Espírito Santo e os veículos utilizados nesta 
pesquisa eram caminhões do tipo truck, que apresen-
tam como característica a carroceria totalmente aberta, 
com 570 caixas de transporte, dispostas em três filei-
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ras (duas laterais e uma central), compostas por dez 
caixas de altura e 19 caixas de comprimento. Os ca-
minhoneiros eram equipados com radiocontrole, para 
eventual monitoramento de problemas no percurso 
granja-abatedouro.

O transporte e o manejo pré-abate de aspersão 
ou não de água ocorreram antes da saída do cami-
nhão da granja, em um mesmo horário para todos os 
tratamentos. No caso de aspersão de água, foi utiliza-
da uma mangueira com tempo predeterminado de 10 
min em média.

Os critérios adotados para definição das condena-
ções das carcaças seguiram os preceitos estabelecidos 
pelo Decreto nº 9.013/2017, que dispõe sobre a ins-
peção industrial e sanitária de produtos de origem ani-
mal e define os parâmetros adotados pelos Auditores 
Fiscais Federais Agropecuários (AFFAs) do Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) junto aos estabelecimentos de 
abate de aves.

A ocorrência de lesões e a mortalidade pré-abate pri-
meiramente foram identificadas pelo SIF e lançadas no 
Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspe-
ção Federal (SIGSIF), sendo as informações armazenadas 
no banco de dados do sistema. Utilizando a base de da-
dos central do SIGSIF para este estudo, os dados coleta-
dos e as variáveis tabuladas formaram os seguintes pa-
râmetros: (i) condenação parcial de carcaça de frango de 
corte; (ii) condenação total de carcaça de frango de corte; 
(iii) número de mortos durante o transporte.

Os dados foram submetidos à análise de variância, re-
correndo-se para isso ao software Sisvar (FERREIRA, 2000); 
quando significativos, foi usado o teste de Tuckey (p ≤ 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados referentes à análise da condenação par-

cial de carcaças de aves encontram-se na Tabela 1. Para 
este parâmetro, verificou-se que não houve efeito signi-
ficativo (p > 0,05) para a interação tripla entre os fatores: 
época do ano, sistema de criação e manejo pré-abate, 
suas interações duplas e as análises isoladas de siste-
mas de criação e manejo pré-abate, sendo significativo 
(p < 0,05) apenas para o fator época do ano.

TABELA 1. CONDENAÇÃO PARCIAL, EM PERCENTUAL, 
DE CARCAÇAS DE FRANGOS DE CORTE EM FUNÇÃO DA 
ÉPOCA DO ANO.

ÉPOCA DO ANO

VERÃO OUTONO

19,05ª 14,46b

Nota: a, b Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si 

pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05).

Comparando as diferentes épocas do ano, confor-
me Tabela 1, durante o verão, houve maior número de 
carcaças de frango de corte condenadas de maneira 
parcial comparativamente ao outono (p ≤ 0,05). A au-
sência de significância entre os sistemas de criação e 
o manejo pré-abate, no que se refere à aspersão das 
aves, denota que esses fatores pouco contribuem para 
a condenação parcial de carcaças ou, se contribuem, o 
fazem em menor grau quando comparados à época do 
ano, diferentemente do observado por Sesterhenn et 
al. (2011), que afirmam que as condenações parciais 
de frango de corte têm aumentado devido aos siste-
mas de criação adotados. Por sua vez, Santana et al. 
(2008) atribuem a maioria dos casos de ocorrência de 
condenação parcial a processos ineficientes, como a 
apanha e pendura na planta de abate, além de traumas 
ocorridos na insensibilização das aves. 

O resultado obtido pode estar associado ao maior 
estresse por calor que as aves sentem durante a época 
mais quente do ano, comparativamente àquelas que 
apresentam temperaturas mais amenas. Concordante 
com essa afirmação, Hildebran Júnior (2006) aponta 
que a ausência de conforto térmico para as aves pode 
contribuir para o aparecimento de arranhões, rompi-
mento de pele e estresse do animal, fatores que cul-
minam com a redução parcial da qualidade da carcaça.

Nas Tabelas 2 a 4, encontram-se os dados relativos 
à taxa de condenação total de carcaças de aves, ob-
servando-se que houve efeito significativo (p ≤ 0,05) 
para a interação tripla entre os fatores: época do ano, 
sistema de criação e manejo pré-abate.

De acordo com a Tabela 2, no verão, tanto no sis-
tema de criação convencional quanto no semiclimati-
zado, a aspersão de água nas aves antes da saída dos 
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galpões resultou em menor taxa de condenação total. 
Contudo, no outono, não houve diferença significativa 
(p > 0,05) entre o manejo pré-abate e a taxa de conde-
nação em ambos os sistemas de criação. Vale ressaltar 
que, durante o outono, todos os sistemas de criação 
avaliados registraram menor taxa de condenação total 
(p ≤ 0,05), independentemente do manejo pré-abate.

TABELA 2. CONDENAÇÃO TOTAL, EM PERCENTUAL, DE 
CARCAÇAS DE FRANGOS DE CORTE EM FUNÇÃO DA 
ÉPOCA DO ANO, POR SISTEMA DE CRIAÇÃO E MANEJO 
PRÉ-ABATE.

SISTEMA DE 
CRIAÇÃO

ÉPOCA DO 
ANO

MANEJO PRÉ-ABATE

SEM ASPERSÃO COM ASPERSÃO

Convencional
Verão 1,07a 0,75bA

Outono 0,55aB 0,47aB

Semiclimatizado
Verão 0,57aA 0,40bA

Outono 0,34aB 0,24aB

Notas: a, b Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si 
pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05). A, B Médias seguidas de letras diferentes na mesma 

coluna diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05).

Nota-se, diante do exposto, que a época do ano 
possui influência sobre o tipo de sistema de criação e 
de manejo adotado na condenação de carcaças, sendo 
que o outono e suas temperaturas amenas, comparati-
vamente ao verão e ao calor a ele associado, propiciam 
menor ocorrência de condenação total. Considerando o 
clima tropical brasileiro e a proximidade do país com a 
linha do Equador, é possível sugerir que, durante o ve-
rão, as temperaturas externas ao ambiente de confina-
mento e do transporte estão acima das indicadas para 
os frangos de corte, se tornando mais adequadas du-
rante o outono. Assim, o calor do verão pode ocasionar 
maior condenação total de carcaças sob condições de 
sistema semiclimatizado, independentemente da inter-
ferência pré-abate, pois, de modo geral, a temperatura 
interna do confinamento é homogênea. Por outro lado, 
no sistema convencional, a ausência de climatização so-
mente é amenizada quando há aspersão de água antes 
do transporte dos animais (Tabela 4; p ≤ 0,05).

O resultado obtido na Tabela 2 é concordante com 
o verificado por Oliveira et al. (2016), que, analisando 

as principais causas de condenação de aves em ma-
tadouros frigoríficos registradas no SIF entre 2006 e 
2011, identificaram que a variação de temperatura 
pode favorecer a ocorrência de eventos que predis-
põem os animais à condenação total de carcaças. Por 
sua vez, em estudo semelhante, Nijdam et al. (2006) 
observaram que, na Holanda, o índice de contusões 
que resultavam em condenação de carcaças era menor 
durante o outono comparativamente ao verão.

Outro ponto que merece destaque quanto à con-
denação total de carcaças refere-se ao calor meta-
bólico das aves, que se presume ser maior durante o 
verão em comparação ao outono. Para dissipar esse 
calor, as aves adquirem posturas que, devido ao mo-
vimento durante o transporte, podem ocasionar um 
número maior de lesões, associando-se diretamente 
com maior número de condenações totais. Caires, 
Carvalho e Caires (2008) afirmam que o calor meta-
bólico das aves sob transporte é eliminado para o am-
biente de três formas: condução, convecção e radia-
ção. Para isso, as aves se posicionam de maneira que 
o calor migre para áreas superficiais do corpo que não 
possuem penas, como pés e pernas, cristas, barbelas, 
como também afastam as asas do corpo, agacham-se, 
eriçam as penas e abrem o bico. Vê-se, portanto, que 
essas posições podem ocasionar tombos dentro das 
caixas, promovendo o pisoteamento e consequentes 
acidentes com as aves.

Conforme Tabela 3, em ambas as épocas do ano, 
o sistema semiclimatizado apresentou menores mé-
dias de condenação total de frangos de corte nos dois 
sistemas de pré-abate avaliados (sem e com aspersão) 
(p ≤ 0,05). Portanto, o sistema de criação convencional 
apresentou maior quantidade de condenação total (p ≤ 
0,05), indicando que o sistema movido por indivíduos 
dedicados à criação, que são responsáveis por utilizar 
os equipamentos de uso manual nos confinamentos, 
é menos eficiente no que se refere ao controle térmi-
co e, assim, resulta em maiores taxas de condenações 
totais comparativamente ao sistema semiclimatizado, 
no qual, embora com maior densidade de animais que 
o convencional, se notou menor condenação total de 
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carcaças. Tal resultado pode ser atribuído a uma am-
biência positiva para as aves, com consequente pre-
servação da qualidade da carcaça. 

TABELA 3. CONDENAÇÃO TOTAL, EM PERCENTUAL, DE 
CARCAÇAS DE FRANGOS DE CORTE EM FUNÇÃO DO 
SISTEMA DE CRIAÇÃO, POR ÉPOCA DO ANO E MANEJO 
PRÉ-ABATE.

ÉPOCA DO ANO
SISTEMA DE 

CRIAÇÃO

MANEJO PRÉ-ABATE

SEM 
ASPERSÃO

COM 
ASPERSÃO

Verão
Convencional 1,07aA 0,75bA

Semiclimatizado 0,57aB 0,40bB

Outono
Convencional 0,55aA 0,47aA

Semiclimatizado 0,34aB 0,24aB

Notas: a, b Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si 

pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05). A, B Médias seguidas de letras diferentes na mesma 

coluna diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05).

Nesse sentido, Pilecco (2011) aponta que, num sis-
tema de criação convencional, as aves apresentam maio-
res danos em suas carcaças devido à maior agitação pela 
presença de indivíduos e por consequência do rápido 
crescimento. Por sua vez, Oliveira et al. (2016) relatam 
que, em condições nas quais o bem-estar dos animais 
prevalece sobre as condições estressantes, os índices 
de condenações de aves são reduzidos. A ausência de 
maiores condenações totais de carcaças no sistema mais 
adensado (semiclimatizado) demonstra que o ambiente 
foi capaz de proporcionar mais conforto aos animais. 

Pela Tabela 4, no verão, o manejo pré-abate com 
aspersão nas aves nas caixas de transporte apresen-
tou menores médias de condenação total de frangos 
de corte nos dois sistemas de criação. Nessa época do 
ano, a ausência de aspersão contribui para o aumen-
to da temperatura no interior das caixas de transpor-
te dos frangos de corte, em detrimento àquelas que, 
sendo molhadas, reduzem a temperatura no interior e 
as mantêm estáveis durante o transporte. Além disso, 
quando a aspersão é acompanhada do sistema semi-
climatizado, as condições de ambiência tornam-se fa-
voráveis à manutenção da qualidade das carcaças, per-

cebendo-se a influência destacada da aspersão pela 
redução das aves mortas na viagem durante o verão 
quando comparada à ausência desse manejo. 

TABELA 4. CONDENAÇÃO TOTAL, EM PERCENTUAL, DE 
CARCAÇAS DE FRANGOS DE CORTE EM FUNÇÃO DO 
MANEJO PRÉ-ABATE, POR ÉPOCA DO ANO E SISTEMA 
DE CRIAÇÃO.

ÉPOCA DO 
ANO

MANEJO  
PRÉ-ABATE

SISTEMA DE CRIAÇÃO

CONVENCIONAL SEMICLIMATIZADO

Verão
Sem aspersão 1,07aA 0,57bA

Com aspersão 0,75aB 0,40bB

Outono
Sem aspersão 0,55aA 0,34bA

Com aspersão 0,47aA 0,24bA

Notas: a, b Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha para cada sistema 

de criação e manejo de pré-abate diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05). 
A, B Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna para cada sistema de 

criação e manejo de pré-abate diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05).

Outro ponto que merece 
destaque quanto à 
condenação total de 
carcaças refere-se ao 
calor metabólico das 
aves, que se presume ser 
maior durante o verão em 
comparação ao outono. 
Para dissipar esse calor, as 
aves adquirem posturas 
que, devido ao movimento 
durante o transporte, 
podem ocasionar um 
número maior de lesões 
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Também é preciso destacar que a ausência de 
diferença estatística durante o outono quanto ao 
manejo pré-abate, em ambos os sistemas de criação, 
pode se dever à equiparação entre as temperaturas 
interna das caixas e externa devido ao clima ame-
no do período, fazendo com que a aspersão ou sua 
ausência não interfira na qualidade final das carca-
ças. Concordante com o exposto, Hildebrand e Silva 
(2006) afirmam que a aspersão antes do transporte 
é feita no intuito de diminuir a carga térmica no in-
terior das caixas, reduzindo o estresse das aves em 
dias e horários quentes. Também deve ser conside-
rado que a aspersão induz uma condição ambiental 
mais adequada às aves durante o transporte, fato 
que possui relação direta com a redução das taxas 
de condenação (ASSAYAG JR. et al., 2005).

Para o parâmetro de mortalidade total, houve efei-
to significativo (p ≤ 0,05) para a interação tripla entre 
os fatores: época do ano, sistema de criação e manejo 
pré-abate.

De acordo com a Tabela 5, no sistema de cria-
ção convencional, durante o outono, ocorreram me-
nores mortalidades totais de frangos de corte em 
ambos os manejos pré-abate estudados (p ≤ 0,05). 
Vê-se que o clima ameno associado ao outono é um 
agente promotor de sobrevivência para os frangos 
durante o transporte, enquanto o calor do verão é 
um agente que contribui para o óbito deles. Também 
é possível constatar a importância da temperatura 
quando se verifica menor mortalidade dos frangos 
no sistema semiclimatizado durante o verão asso-
ciado ao manejo pré-abate com aspersão (p ≤ 0,05), 
equiparando-se à mortalidade observada durante o 
outono, ao ponto de não haver diferença estatística 
entre ambos. 

Ainda, apesar de ter densidade de animais maior, 
o sistema semiclimatizado parece proporcionar um 
melhor ambiente para o desenvolvimento das aves, 
o que favorece uma menor mortalidade. Outra aná-
lise também possível de se verificar na Tabela 5 é a 
importância do controle da temperatura do ambien-
te durante o processo de crescimento da ave.

TABELA 5. MORTALIDADE TOTAL, EM PERCENTUAL, DE 
CARCAÇAS DE FRANGOS DE CORTE EM FUNÇÃO DA 
ÉPOCA DO ANO, POR SISTEMA DE CRIAÇÃO E MANEJO 
PRÉ-ABATE.

SISTEMA DE 
CRIAÇÃO

ÉPOCA 
DO ANO

MANEJO PRÉ-ABATE

SEM ASPERSÃO COM ASPERSÃO

Convencional
Verão 15,16aA 8,50bA

Outono 2,50aB 2,16aB

Semiclimatizado
Verão 4,50aA 2,33bA

Outono 2,00aB 1,83aA

Notas: a, b Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha para cada sistema 

de criação e manejo de pré-abate diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05). 
A, B Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna para cada sistema de 

criação e manejo de pré-abate diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05).

O frango de corte é um animal que fica extrema-
mente estressado quando a temperatura ultrapassa 
32 °C, fato que também aumenta o número de óbitos 
consideravelmente (MOURA, 2001). Por sua vez, Vale et 
al. (2010) afirmam que as grandes oscilações de tem-
peratura contribuem para aumentar a mortalidade de 
frangos de corte. Gomes, Neto e Oliveira (2017) apon-
tam que, de modo geral, devido ao clima tropical bra-
sileiro, a temperatura de transporte deve ser próxima 
de 22 a 25 °C. Desse modo, as condições de tempe-
raturas reduzidas do outono, que foram de 14 °C para 
temperatura média mínima e de 24 °C para média má-
xima, assim como a aspersão de água, aproximaram da 
temperatura ideal, podendo dar indícios das menores 
mortalidades obtidas nessas condições.

De acordo com a Tabela 6, no verão, o sistema 
semiclimatizado apresentou menores médias de 
mortalidade total de frangos de corte, em ambos os 
sistemas de pré-abate avaliados (sem e com asper-
são). Entretanto, no período do outono, não houve 
diferença significativa entre os sistemas convencio-
nal e semiclimatizado avaliados sob as condições de 
manejo pré-abate. O resultado exposto demonstra 
que, em condições de temperaturas mais altas, como 
ocorre no verão, o sistema semiclimatizado é capaz 
de reduzir ainda mais a mortalidade de aves de corte 
comparativamente ao convencional, sob condições 
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de aspersão. Verifica-se, portanto, a importância do 
manejo da temperatura anterior ao processo de trans-
porte no verão. 

TABELA 6. MORTALIDADE TOTAL, EM PERCENTUAL, DE 
CARCAÇAS DE FRANGOS DE CORTE EM FUNÇÃO DO 
SISTEMA DE CRIAÇÃO, POR ÉPOCA DO ANO E MANEJO 
PRÉ-ABATE.

SISTEMA DE 
CRIAÇÃO

ÉPOCA DO ANO
MANEJO PRÉ-ABATE

SEM ASPERSÃO COM ASPERSÃO

Verão
Convencional 15,16aA 8,50bA

Semiclimatizado 4,50aB 2,33bB

Outono
Convencional 2,50aA 2,16aA

Semiclimatizado 2,00aA 1,83aA

Notas: a, b Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha para cada sistema 

de criação e manejo de pré-abate diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05). 
A, B Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna para cada sistema de 

criação e manejo de pré-abate diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05).

Deve-se também destacar que, de acordo com o 
resultado obtido, no outono, a mortalidade durante 
a viagem não é influenciada pelo manejo pré-abate, 
sendo possível propor a suspensão da aspersão, vi-
sando reduzir os custos nessa operação. Abreu e Abreu 
(2011) relatam que os frangos de corte necessitam de 
um ambiente com termoneutralidade devido à sua 
perda de até 70% de calor sensível, que é diretamente 
influenciada pela temperatura ambiental. Outro ponto 
que também deve ser observado sobre a mortalidade 
dos frangos de corte é que o estresse térmico é capaz 
de induzir a ativação do eixo hipotálamo-pituitária 
adrenal, propiciando uma redução da função imune 
das aves (RAO et al., 2013).

Conforme a Tabela 7, o manejo pré-abate com as-
persão nas aves apresentou menores médias de mor-
talidade total nos sistemas de criação convencional e 
semiclimatizado durante o verão. De acordo com os 
dados obtidos, para uma melhor eficiência dos siste-
mas de criação, é necessário que se faça a aspersão 
de água nas aves antes do transporte durante o verão 
para atenuar o efeito da temperatura ambiente. 

TABELA 7. MORTALIDADE TOTAL, EM PERCENTUAL, DE 
CARCAÇAS DE FRANGOS DE CORTE EM FUNÇÃO DO 
MANEJO PRÉ-ABATE, POR ÉPOCA DO ANO E SISTEMA 
DE CRIAÇÃO.

ÉPOCA DO 
ANO

MANEJO  
PRÉ-ABATE

SISTEMA DE CRIAÇÃO

CONVENCIONAL SEMICLIMATIZADO

Verão
Sem aspersão 15,16aA 4,50bA

Com aspersão 8,50aB 2,33bB

Outono
Sem aspersão 2,50aA 2,00aA

Com aspersão 2,16aA 1,83aA

Notas: a, b Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha para cada sistema 

de criação e manejo de pré-abate diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05). 
A, B Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna para cada sistema de 

criação e manejo de pré-abate diferem entre si pelo teste de Tuckey (p ≤ 0,05).

Barbosa Filho (2008) afirma que, durante o transporte, 
o microclima a que as aves ficam submetidas e a susceti-
bilidade ao óbito são variáveis, dependendo da época do 
ano, dando indícios de que, quanto maior for a temperatura, 
maior será a mortalidade desses animais. Concordante com 
essa observação, Hunter et al. (1997) declaram que, ao ame-
nizar a temperatura das caixas de transporte dos frangos de 
corte, é possível minimizar a mortalidade das aves. 

CONCLUSÕES
A época do ano, o sistema de criação e a aspersão 

de água antes da saída do caminhão dos galpões sobre 
as caixas de transporte de frangos de corte influen-
ciam a taxa de condenação de carcaça (parcial e total) 
e a mortalidade no transporte de frangos de corte.

A época do ano interfere na taxa de condenação 
parcial de carcaças de frangos de corte, enquanto o sis-
tema convencional e a ausência de aspersão de água 
antes do transporte tornam os frangos mais suscetíveis 
à condenação total de carcaças e à mortalidade.

A aspersão de água sobre as caixas, antes do trans-
porte, contribui para a redução da condenação total de 
carcaças e da mortalidade no verão. Em contrapartida, 
seu uso torna-se dispensável sob condições de 14 a 
20 °C de temperatura ambiente, registradas no outono, 
pois não influencia a qualidade das carcaças, tampou-
co a mortalidade dos frangos de corte.     
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CONTAGEM DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS 
AUTOMATIZADA E MANUAL EM CÃES 
AUTOMATED AND MANUAL DIFFERENTIAL LEUKOCYTE 
COUNTING IN DOGS 

A utilização de contadores de células automatizados na rotina veterinária tem sido crescente, sendo que 
alguns deles realizam a contagem diferencial de leucócitos por impedância e outros, por citometria de 
fluxo. Objetivou-se comparar a contagem diferencial de leucócitos realizada por impedância com a obtida 
pela análise do esfregaço sanguíneo em cães saudáveis e doentes, avaliando erros de interpretação clínica. 
Para tal, a contagem obtida pelo contador automatizado BC-2800Vet (Mindray®) e manualmente por dois 
patologistas clínicos veterinários foi comparada pelos testes de t pareado ou Wilcoxon, sendo as diferenças 
consideradas significativas quando p < 0,05. As diferenças observadas entre os métodos ocorreram de 
acordo com a subpopulação de leucócitos, com variações de -651% a 100%. Apesar de haver correlação 
entre os métodos, ao considerar possíveis erros de interpretação clínica, poderiam acontecer em até 78,6% 
dos cães. Conclui-se que a contagem diferencial leucocitária canina por método manual não pode ser 
substituída pela contagem automatizada pelo BC-2800Vet (Mindray®), de forma que a análise do esfregaço 
sanguíneo é uma ferramenta fundamental para adequada interpretação do leucograma de cães. 

Palavras-chave: Hemograma. Leucograma. Canino.

The use of automated cell counters in the veterinary routine has increased, and some of them use impedance 
technology to perform the differential leukocyte count while others use flow cytometry. This study aimed to 
compare the differential leukocyte count performed by impedance with that obtained by blood smear analysis in 
healthy and sick dogs, evaluating errors of clinical interpretation. For this purpose, the differential leukocyte count 
was performed by the automated cell counter BC-2800Vet (Mindray®) and manually by two veterinary clinical 
pathologists and compared using paired t test or Wilcoxon. Significance was considered when p<0.05. Differences 
between methods were observed according to the leukocyte subpopulation and canine group, with variations from 
-651 to 100%. Besides the positive correlation between the two methods, errors regarding clinical interpretation 
occurred in up to 78.6% of dogs. In conclusion, canine leukocyte differential count using the manual method 
cannot be replaced with the impedance automated counting using BC-2800Vet (Mindray®), thereby rendering 
analysis of blood smear a fundamental tool for adequate interpretation of the leukogram of dogs.

Keywords: Hemogram. Leukogram. Canine.
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INTRODUÇÃO

A contagem de células sanguíneas, também co-
nhecida como hemograma, é um exame de rotina mui-
to usado na clínica veterinária, sendo um coadjuvante 
indispensável para o diagnóstico de doenças, emer-
gências, cirurgias e acompanhamento de tratamentos 
e quimioterapias (BORGES; SIQUEIRA, 2009; WELLES; 
HALL; CARPENTER, 2009).

Devido ao aumento da demanda desse exame, 
rapidez e qualidade tornaram-se itens importantís-
simos na liberação de laudos, pois contribuem com 
elucidação precoce e correta de estados patológicos, 
direcionando ao tratamento mais adequado. Por isso, 
laboratórios veterinários têm substituído o método de 
contagem manual por aparelhos automatizados basea-
dos principalmente na tecnologia de impedância (MO-
RITZ et al., 2004; BORGES; SIQUEIRA, 2009). 

A tecnologia de análise por impedância foi de-
senvolvida por Wallace Coulter, em 1956, e baseia-se 
na quantificação dos pulsos gerados pelas células ao 
passar por um orifício em que flui uma corrente con-
tínua. Devido ao fato de as células sanguíneas serem 
pobres condutoras de eletricidade, ao passar por essa 
pequena abertura, ocorre um aumento mensurável da 
impedância elétrica. Desse modo, são contadas e me-
didas as partículas ou células, uma vez que o pulso é 
proporcional ao tamanho da partícula analisada. Por 
esse método, são contados eritrócitos e, em diferen-
tes diluições, após rompimento das hemácias, os leu-
cócitos e as plaquetas (FREITAS; FERNANDEZ, 2002; 
BACALL, 2009).

A contagem diferencial de leucócitos automatiza-
da depende do volume e de outras características físi-
cas das células, além da ligação de corantes a grânulos 
ou atividade de enzimas celulares, como peroxidase. 
A tecnologia utilizada para caracterizar as subpopula-
ções de leucócitos inclui dispersão de luz, absorbância 
e impedância com baixa ou alta frequência de corrente 
eletromagnética ou corrente de radiofrequência (BA-
CALL, 2009).

O diferencial leucocitário automatizado em três 
partes designa granulócitos, linfócitos e monócitos. 
Na prática, há pouca especificação para eosinófilos e 

basófilos, muitas vezes contados na categoria de gra-
nulócitos (BACALL, 2009).

Outra metodologia mais moderna utilizada por al-
guns contadores hematológicos é a citometria de flu-
xo. Essa técnica consiste na análise rápida de múltiplas 
propriedades de células suspensas num meio líquido, 
utilizando marcadores específicos fluorescentes, que 
permitem a identificação e quantificação de cada tipo 
celular, de acordo com o tamanho, granulosidade e in-
tensidade de florescência. Entretanto, a citometria de 
fluxo possui alto custo, sendo ainda inviável para roti-
na laboratorial veterinária e mais utilizada em pesqui-
sas (BRAGA et al., 2016).

O diferencial leucocitário por método manual é 
relativamente lento, pois envolve a confecção de 
esfregaços sanguíneos que, depois de corados, são 
analisados em microscopia para sua diferenciação 
morfológica. Alguns itens, como a má distribuição das 
células ao confeccionar o esfregaço, podem induzir 
a erros analíticos e pós-analíticos. Contudo, tais as-
pectos podem ser resolvidos pela avaliação de profis-
sionais experientes na realização do exame (FREITAS; 
FERNANDEZ, 2002).

Apesar dos avanços tecnológicos na área de hema-
tologia, sempre é necessária a observação microscópica 
do esfregaço sanguíneo, tendo em vista que as tecno-
logias empregadas nesses analisadores, principalmente 
relacionadas ao diferencial leucocitário, geram grandes 
desconfianças por parte dos patologistas veterinários 
no que se refere à reprodutibilidade e confiabilidade 
frente ao método manual, em especial quando altera-
ções morfológicas estão presentes (BORGES; SIQUEIRA, 
2009). A avaliação do esfregaço sanguíneo tem um pa-
pel importante e, muitas vezes, vital para diagnósticos 
hematológicos, uma vez que, além das alterações mor-
fológicas, é observada a presença de hemoparasitas e 
células imaturas (WELLES; HALL; CARPENTER, 2009).

Com base nesses princípios, objetivou-se compa-
rar a contagem diferencial de leucócitos de cães doen-
tes e saudáveis obtida por analisador automatizado 
veterinário BC-2800Vet (Mindray®) com o método 
manual tradicional.
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MATERIAL E MÉTODOS

Foi selecionado para o estudo um total de 115 
amostras sanguíneas de cães, todas provenientes das 
análises hematológicas enviadas ao laboratório LaboX 
Diagnósticos Veterinários, de Itapetininga (SP) e re-
gião. Os cães apresentavam idade entre um e dez anos 
e não foi realizada distinção quanto ao sexo, padrão 
racial e peso. 

Os cães foram divididos em dois grupos, sendo 
o primeiro composto por 46 cães saudáveis, sem 
alterações clínicas e hematológicas, cujas amostras 
foram provenientes de avaliação do estado de saú-
de de rotina e de animais que seriam submetidos 
a procedimento cirúrgico eletivo. O segundo grupo 
foi composto por 69 cães enfermos, sem distinção 
quanto à suspeita diagnóstica, cujas amostras foram 
enviadas para auxílio diagnóstico. As amostras esta-
vam aptas para análise e aquelas com presença de 
fibrina, coágulo, hemólise e lipemia não foram in-
cluídas no estudo. 

Para realização do hemograma, foi coletado 1 
mL de sangue venoso, acondicionado em microtubo 
com anticoagulante etileno diamino tetra-acético dis-
sódico (Na2EDTA) 10% na proporção de 2,0 mg de 
anticoagulante/mL de sangue. As amostras foram pro-
cessadas em contador de células automatizado vete-
rinário BC-2800Vet (Mindray®), submetido periodi-
camente a controle interno e calibração. O número de 
neutrófilos segmentados foi obtido após subtração 
do número de eosinófilos da contagem de granuló-
citos totais.

Os esfregaços sanguíneos, assim como a con-
tagem automatizada, foram realizados nas primei-
ras quatro horas pós-colheita, sendo corados com 
corante comercial, pela técnica de Romanowsky. A 
contagem diferencial de leucócitos, por método ma-
nual, foi feita em microscópio de luz no aumento de 
1.000X, em imersão, de acordo com o protocolo des-
crito por Coles (1984). A contagem se deu pelo mé-
todo de contagem “em muralha” na monocamada de 
células no terço final do esfregaço sanguíneo, sem-
pre realizando a contagem de 100 leucócitos por 
lâmina. Cada contagem diferencial leucocitária ma-

nual foi realizada por dois patologistas clínicos vete-
rinários experientes, que não tinham conhecimento 
dos resultados obtidos pelo método automatizado 
ou da outra análise manual, de forma que as lâmi-
nas foram numeradas e somente ao final do expe-
rimento a identificação foi revelada. Os resultados 
das contagens diferenciais foram expressos no seu 
valor absoluto, de forma que a contagem manual foi 
obtida após média das contagens dos patologistas 
clínicos veterinários, uma vez que não houve dife-
rença estatística entre elas. Nenhuma das amostras 
selecionadas apresentou contagem de hemácias nu-
cleadas > 5 em 100 leucócitos ou presença de des-
vio nuclear de neutrófilos à esquerda com contagem 
de bastonetes > 300/µL.

As variáveis foram testadas quanto à norma-
lidade pelo teste de Shapiro-Wilk e as diferenças 
entre os grupos foram verificadas pelos testes t 
pareado ou Wilcoxon. As correlações foram deter-
minadas pelos coeficientes de Pearson ou Spear-
man, sendo a correlação positiva/negativa consi-
derada fraca (r = 0,2000 a 0,3999), moderada (r = 
0,4000 a 0,6900), forte (r = 0,7000 a 0,8999) ou 
muito forte (r = 0,9000 a 1,000). A análise de mé-
todos de Bland-Altman foi realizada pela compara-
ção das diferenças entre os métodos (impedância 
– manual) com suas respectivas médias. Todas as 
análises estatísticas foram efetuadas em programa 
computacional (GraphPad Prism, v.6.00 para Win-
dows, GraphPad Software, La Jolla, CA, USA, www.
graphpad.com), sendo consideradas diferentes 
quando p < 0,05.

RESULTADOS
Não houve diferença entre as contagens diferen-

ciais de leucócitos realizadas por método manual en-
tre os patologistas veterinários, havendo correlação 
muito forte para neutrófilos, forte para linfócitos e 
eosinófilos e fraca para monócitos (Tabela 1). Dian-
te da ausência de basófilos pelo método manual nos 
animais analisados, a contagem desse tipo celular 
não foi considerada.
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TABELA 1. COMPARAÇÃO (WILCOXON) E CORRELAÇÃO 
(SPEARMAN) DA CONTAGEM DIFERENCIAL DE 
LEUCÓCITOS DE CÃES SAUDÁVEIS (N = 46) E DOENTES 
(N = 69) UTILIZANDO MÉTODO MANUAL EM ESFREGAÇO 
SANGUÍNEO E MICROSCOPIA ÓPTICA REALIZADA POR 
DOIS PATOLOGISTAS CLÍNICOS VETERINÁRIOS.

TIPO CELULAR
WILCOXON SPEARMAN

p-valor r p-valor

Neutrófilos 0,1076 0,9376 < 0,0001

Linfócitos 0,1641 0,7667 < 0,0001

Eosinófilos 0,7629 0,7563 < 0,0001

Monócitos 0,0529 0,2701    0,0386

Ao comparar as metodologias manual e auto-
matizada por impedância, foi observada diferença 
entre os métodos para neutrófilos segmentados em 
todos os grupos e para linfócitos nos cães saudáveis 
ou quando todos foram agrupados. A contagem dife-
rencial de leucócitos automatizada superestimou a 
contagem de neutrófilos segmentados em todos os 
grupos e subestimou a de linfócitos nos animais sau-
dáveis ou quando todos foram agrupados. Não hou-
ve diferença entre os métodos para as contagens de 
monócitos e eosinófilos (Figura 1).

T Figura 1. Comparação das contagens diferenciais de leucócitos por método manual utilizando esfregaço sanguíneo em microscopia óptica e método automatizado 
utilizando impedância em cães saudáveis (n = 46), doentes (n = 69) ou ambos agrupados (n = 115). Os gráficos são representados por média e desvio padrão. As 
diferenças estatisticamente significantes são representadas por (*) quando p < 0,05, (**) quando p < 0,01, (***) quando p < 0,001 e (****) quando p < 0,0001.
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Objetivou-se ainda verificar se os dois métodos, 
embora apresentassem ou não diferença, poderiam in-
dicar correlação. Houve forte correlação positiva entre 
os métodos para as contagens de neutrófilos segmen-

tados e correlação positiva moderada para as contagens 
de linfócitos, monócitos e eosinófilos em todos os gru-
pos, exceto para a contagem de monócitos em cães sau-
dáveis, em que não houve correlação (Figura 2).

T Figura 2. Correlações entre as contagens diferenciais de leucócitos por método manual utilizando esfregaço sanguíneo em microscopia óptica e método 
automatizado utilizando impedância em cães saudáveis (n = 46), doentes (n = 69) ou ambos agrupados (n = 115). 

Ao verificar as diferenças entre as metodologias 
pelo gráfico de Bland-Altman (Figura 3), observou-se 
maior discrepância entre os métodos manual e auto-
matizado na contagem diferencial de leucócitos dos 

cães doentes. A diferença relativa média entre as duas 
metodologias, ou seja, a porcentagem de variação en-
tre as metodologias, chegou a discrepâncias de -140% 
para neutrófilos segmentados, -447% para linfócitos, 
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-410% para monócitos e -651% para eosinófilos no 
grupo de cães doentes. Estes ainda apresentaram re-
dução da diferença relativa média de linfócitos, evi-

denciando que a contagem automatizada levou mais 
frequentemente a erro negativo na contagem de linfó-
citos nos cães doentes (Figura 4).

T Figura 3. Gráfico de Bland-Altman para comparação entre as contagens diferenciais de leucócitos por método manual utilizando esfregaço sanguíneo em 
microscopia óptica e método automatizado utilizando impedância em cães saudáveis (n = 46, quadros pretos) e doentes (n = 69, quadros brancos). 
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T Figura 4. Diferença relativa média (%) da contagem diferencial de leucócitos obtida por método manual utilizando esfregaço sanguíneo em microscopia óptica 
e método automatizado utilizando impedância em cães saudáveis (n = 46) e doentes (n = 69). Cada ponto representa uma diferença e as barras, a média e desvio 
padrão. As diferenças estatisticamente significantes são representadas por (*) quando p < 0,05, (**) quando p < 0,01, (***) quando p < 0,001 e (****) quando p 
< 0,0001.

Ao analisar prováveis erros de interpretação 
diagnóstica, considerando os valores de referên-
cia previamente estabelecidos para cães adultos 
(RIZZI; MEINKOTH; CLINKENBEARD, 2010) e o mé-
todo manual de contagem diferencial de leucóci-
tos como padrão-ouro, observou-se que o méto-

do por impedância causou erro diagnóstico em 
12,4% (12/69) dos cães doentes, sendo 50% des-
ses (6/12) por falsas neutrofilias, 8,3% (1/12) com 
pseudoneutropenia e 41,7% (5/12) com contagem 
de neutrófilos segmentados falsamente dentro 
dos valores de referência.

SUPLEMENTO CIENTÍFICO

Revista CFMV   Brasília DF   Ano XXVII   nº 87 57



Com relação à contagem de linfócitos, a impe-
dância levou a erro de interpretação diagnóstica 
em 26% (18/69) dos cães doentes, sendo 22,2% 
(4/18) com pseudolinfocitoses e 77,8% (14/18) 
com número de linfócitos erroneamente dentro dos 
valores de referência; já em relação aos cães saudá-
veis, houve apenas um cão com pseudolinfopenia 
(2,17% – 1/46).

Para monócitos, o erro ocorreu em 20,2% (14/69) 
dos cães doentes, sendo 21,4% (3/14) com pseudo-
monocitose e 78,6% (11/14) com número desse tipo 
de célula erroneamente estabelecido dentro dos valo-
res de referência. 

Quanto aos eosinófilos, o erro ocorreu em 
40,6% (28/69) dos cães doentes, sendo 25% 
(7/28) com pseudoeosinopenias, 21,4% (6/28) 
com pseudoeosinofilias e 53,6% (15/28) com nú-
mero de eosinófilos erroneamente inserido no pa-
drão de normalidade; para cães saudáveis, só houve 
erro em dois cães: uma (2,17%) pseudoeosinofilia 
e uma (2,17%) pseudoeosinopenia. Nos cães sau-
dáveis, não houve erro diagnóstico para neutrófilos 
segmentados e monócitos.

DISCUSSÃO
Para a comparação de diferentes métodos ou 

instrumentos, a avaliação da precisão e compara-
bilidade é extremamente importante. Conforme 
definido pelo Conselho Internacional para Padro-
nização em Hematologia, a “precisão” é definida 
como uma medida entre o valor estimado e o va-
lor real, enquanto a “comparabilidade” é a capaci-
dade do instrumento de produzir resultados que 
concordem satisfatoriamente com os obtidos pelos 
procedimentos de rotina (WELLES; HALL; CARPEN-
TER, 2009). Recentemente, em 2018, a Associação 
Americana de Patologistas Clínicos Veterinários de-
terminou diretrizes que definem o erro total acei-
tável para a mensuração hematológica, de forma 
que não sejam negligenciados resultados de signi-
ficância médica, não interferindo na interpretação 
clínica dos dados do paciente (NABITY et al., 2018). 

Neste estudo, comparou-se a contagem diferencial 
de leucócitos de cães saudáveis e doentes, com 
o propósito de identificar se há confiabilidade na 
contagem obtida de forma automatizada por impe-
dância frente ao método manual, considerado pa-
drão-ouro, cujos valores de referência amplamente 
utilizados foram previamente estabelecidos segun-
do essa metodologia (RIZZI; MEINKOTH; CLINKEN-
BEARD, 2010).

Constatou-se que as discrepâncias entre os mé-
todos de contagem diferencial de leucócitos depen-
dem do grupo de cães e do tipo celular em análi-
se. Essa diferença foi significativa para neutrófilos 
segmentados e linfócitos e não foi significativa para 
monócitos e eosinófilos. Segundo Welles, Hall e Car-
penter (2009), a avaliação sanguínea automatizada 
por impedância apresenta bons resultados para a 
contagem global de eritrócitos, leucócitos totais e 
plaquetas, porém o diferencial leucocitário é a men-
suração mais limitada e imprecisa, por apresentar as 
piores correlações e as maiores diferenças. De fato, 
com as variações morfológicas nas populações de 
leucócitos, torna-se difícil confiar na contagem di-
ferencial por impedância, sendo fundamental a re-
visão rotineira no esfregaço sanguíneo (VAP et al., 
2012; COOK et al., 2016).

Neste estudo, foi observada diferença entre os 
métodos nas contagens de neutrófilos segmentados 
e linfócitos quando todos os cães doentes e saudá-
veis foram agrupados, tendo a impedância superes-
timado a contagem de segmentados e subestimado 
a de linfócitos. Welles, Hall e Carpenter (2009), ao 
comparar dois diferentes analisadores hematoló-
gicos por impedância (Hemavet 950 e Heska CBC-
-Diff) com a contagem diferencial de leucócitos em 
lâmina, em cães, não detectaram diferença quanto 
à contagem de neutrófilos nos dois equipamentos. 
Na contagem de linfócitos, não houve diferença uti-
lizando o Hemavet 950, enquanto o Heska CBC-Diff 
subestimou a contagem de linfócitos, de forma si-
milar a este estudo. Ainda, os dois equipamentos 
superestimaram a de monócitos e o Hemavet 950, 
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a de eosinófilos. Segundo os mesmos autores, ao 
utilizar a impedância para a contagem diferencial de 
leucócitos, informações importantes, como o desvio 
nuclear de neutrófilos à esquerda, foram perdidas, 
uma vez que tais analisadores não diferenciaram os 
bastonetes. Por já conhecer essa limitação dos con-
tadores automatizados de células por impedância, 
neste estudo, optou-se por não incluir cães com pre-
sença de desvio nuclear de neutrófilos à esquerda, 
evidenciando que essa é uma informação importan-
te perdida com a contagem diferencial de leucócitos 
realizada exclusivamente por impedância.

Embora tenha sido observada correlação entre os 
dois métodos na quase totalidade de tipos celulares 
e grupos avaliados, para todas as células foram obser-
vados erros diagnósticos significativos ao utilizar os 
valores de referência previamente estabelecidos em 
lâminas de esfregaço sanguíneo para interpretação 
da contagem diferencial de leucócitos obtida por im-
pedância. Valores sub ou superestimados pelo méto-
do automatizado fizeram com que amostras tivessem 
valores falsamente elevados, falsamente diminuídos 
ou falsamente dentro dos parâmetros estabelecidos 
para a espécie, inclusive levando a variações na con-
tagem de eosinófilos, em que se apontou presença de 
eosinofilia, quando o cão apresentava eosinopenia, e 
vice-versa.

Muitos estudos têm se destinado à melhoria do 
controle de qualidade para aumentar o desempe-
nho de laboratórios veterinários. Contudo, a maio-
ria compara o método automatizado por citometria 
de fluxo com o método manual de esfregaço san-
guíneo para a contagem do diferencial leucocitário. 
Por ser uma tecnologia mais recente e promissora, 
muitos estudos têm observado uma maior correla-
ção para neutrófilos e linfócitos e menor para mo-
nócitos e eosinófilos (PAPASOULIOTIS et al., 2006; 
LILLIEHÖÖK; TVEDTEN, 2009; TVEDTEN; LILLIEHÖÖK, 
2011; VAP et al., 2012; FUJINO et al., 2013; NABITY 
et al., 2018; THONGSAHUAN et al., 2020). De for-
ma semelhante, estudos com humanos relataram 
que a contagem diferencial de leucócitos utilizan-

do método automatizado por citometria de fluxo 
foi menos confiável que o método manual, princi-
palmente para monócitos e eosinófilos (FAILACE;  
PRANKE, 2004). 

O fato de monócitos e eosinófilos apresentarem 
baixas concentrações sanguíneas pode ser a cau-
sa dos menores índices de correlação observados 
neste estudo e por outros autores em cães (PAPA-
SOULIOTIS et al., 2006; LILLIEHÖÖK; TVEDTEN, 2009) 
e humanos (FAILACE; PRANKE, 2004). Além disso, 
como o método automatizado, que utiliza impedân-
cia, classifica os leucócitos de acordo com o tama-
nho da célula, podem ocorrer superestimativas da 
contagem de monócitos, uma vez que o aparelho 
pode contar erroneamente grandes linfócitos como 
monócitos e subestimar os eosinófilos em relação à 
contagem manual, pois essas células são grandes e 
com distribuição desigual no esfregaço sanguíneo 
(LILLIEHÖÖK; TVEDTEN, 2009). 

Ao verificar as diferenças entre os métodos, 
observou-se erro sistemático em todos os tipos 
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celulares analisados, tendo sido esse erro mais 
frequente nos cães doentes. Isso demonstra que 
os resultados da contagem diferencial de leucó-
citos obtidos pelo método automatizado por im-
pedância não devem ser considerados para uma 
adequada interpretação do leucograma em cães, 
principalmente quando se consideram os valores 
de referência obtidos pelo método padrão de con-
tagem em esfregaço sanguíneo.

Nabity et al. (2018) determinaram que, se os er-
ros observados excedem o erro total aceitável esti-
pulado pela Associação Americana de Patologistas 
Clínicos Veterinários, pode ocorrer um diagnóstico 
incorreto. Para neutrófilos e linfócitos, o erro acei-
tável é de até 15%, de até 90% para eosinófilos e 
de até 60% para monócitos. Neste estudo, estabele-
cendo tais limites, 41% dos cães saudáveis e 51% 
dos cães doentes considerando neutrófilos segmen-
tados; 78% dos saudáveis e 71% dos doentes na 
contagem de linfócitos; 20% dos saudáveis e 36% 
dos doentes para determinação do número de mo-
nócitos; e 4% dos saudáveis e 29% dos doentes 
considerando a contagem de eosinófilos estariam 
fora do erro total permitido, o que comprometeria o 
diagnóstico desses animais. 

Ainda segundo Nabity et al. (2018), se o erro es-
tiver maior que o permitido, o resultado será classifi-
cado como não equivalente, sendo avaliado como sub 
(baixo) ou superestimado (alto). Ao aplicar tal classifi-
cação neste estudo, não haveria equivalência em to-
dos os tipos celulares nos cães doentes e a classifica-
ção em sub e superestimado seria inviável, uma vez 
que o erro observado não foi sistemático, podendo-se 
exceder o erro total permitido tanto para mais quanto 
para menos, evidenciando que a discordância entre as 
metodologias pode ser intensa. 

As diferenças relativas entre as metodologias 
evidenciam o tamanho do erro que pode existir 
entre as metodologias, chegando a variações de 
-651,4% a 100%, como no caso dos eosinófilos, 
evidenciando claramente que o diferencial leuco-
citário realizado por impedância causa erros ele-

vados quando comparado ao método manual em 
esfregaço sanguíneo. 

Embora não tenha sido observada diferença en-
tre a contagem diferencial utilizando esfregaço san-
guíneo e a automatizada por impedância em algu-
mas subpopulações de leucócitos, associada ao fato 
de esses métodos apresentarem correlação signifi-
cativa, poderia se pressupor a utilização de tais mé-
todos para obtenção de novos valores de referência 
e utilização da impedância em cães. Entretanto, tal 
afirmação não é verdadeira ao se considerar o viés 
existente entre as metodologias, o que contribuiria 
para menor exatidão e precisão, comprometendo o 
diagnóstico. Além disso, não se usa o coeficiente de 
correlação como medida de aceitabilidade, uma vez 
que ele não avalia a concordância, mas a associação 
entre métodos, e uma alta correlação não é garantia 
de boa concordância (ALTMAN; BLAND, 1983; BLAND; 
ALTMAN, 1986).

Há ainda de se considerar as alterações leuco-
citárias, como leucocitose, leucemia, desvio à es-
querda, basofilia e eosinofilia, até mesmo alterações 
morfológicas, como presença de neutrófilos tóxicos, 
monócitos ativados e linfócitos reativos, que ou não 
foram avaliadas ou foram detectadas em pequena 
quantidade neste estudo, de modo que novas análi-
ses com número considerável dessas alterações se-
riam necessárias.

CONCLUSÃO
A contagem diferencial leucocitária canina uti-

lizando método manual não pode ser substituída 
pela contagem automatizada por impedância pelo 
BC-2800Vet (Mindray®). Dessa forma, a análise do 
esfregaço sanguíneo é fundamental para a adequa-
da interpretação do hemograma, principalmente no 
que diz respeito à contagem diferencial de leucóci-
tos. Além disso, só a observação do esfregaço san-
guíneo permite a avaliação morfológica das células 
sanguíneas, bem como a observação de inclusões 
celulares, o que ainda não pode ser realizado pela 
automação.     
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LEITE É LEITE, CARNE É 
CARNE. OU NÃO?

Produtos de origem vegetal que usam nomenclatura 
consagrada aos de origem animal induzem 
consumidor ao erro

H
á alguns anos, o consumidor vem recebendo uma enxurrada de pro-
pagandas e ofertas de produtos de origem vegetal, porém com nomes 
típicos, consagrados e até definidos por normas e leis como sendo de 

origem animal. 
Não está em questão a opção de consumo vegana e vegetariana, que me-

rece todo o respeito, porém é possível encontrar, numa ida ao mercado, itens 
como “leite de soja/amêndoas", “queijo/carne de soja” e, mais recentemente, 
“isca de peixe vegetal”, entre outros.

A maior preocupação é com o consumidor, que deve ser devidamente infor-
mado sobre o que está adquirindo e a origem efetiva do produto. Isso demonstra 
transparência, respeito e proteção à saúde de quem compra. Outra questão é o 
impacto na cadeia produtiva de carne e leite, com perda de mercado para pro-
dutos que utilizam inadequadamente o nome de seus produtos e subprodutos.

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e um dos princi-
pais de carne suína e aviária. Esse segmento do agronegócio vai do pasto ao 
prato, com participação de profissionais como médicos-veterinários, zootecnis-
tas e agrônomos. A questão sanitária exerce papel fundamental para que tais 
produtos cheguem ao consumidor final com segurança e qualidade. 

A atuação do médico-veterinário na sanidade dos rebanhos, no acompa-
nhamento do processamento dos produtos e subprodutos na indústria, na fis-
calização por agentes públicos (os mercados nacional e internacional só reco-
nhecem a fiscalização feita por médicos-veterinários) e na vigilância sanitária 
reforça o conceito do produto que se pretende oferecer: cárneos de origem 
animal. Parece redundância, e é. Carne tem origem animal e só.

Uruguai e Comunidade Europeia adotaram normas restringindo a utilização 
do termo “carne”. No Brasil, o Projeto de Lei (PL) nº 5.499/2020, do deputado 
federal Jerônimo Goergen (RS), altera a Lei nº 1.283/1950, impedindo a utili-
zação da palavra “carne” e seus sinônimos para anunciar ou comercializar ali-
mentos que não contenham, em sua composição, proporção mínima de tecidos 
comestíveis de espécies de açougue. 

Na indústria láctea, o questionamento é mais antigo. Na União Europeia, o 
Regulamento Europeu nº 1.308/2013 restringe as denominações “leite”, “man-
teiga” e outras a produtos lácteos. No Brasil, tramita na Câmara dos Deputados o 
PL nº 10.556/2018, da então deputada, hoje ministra da Agricultura, Tereza Cris-
tina. A proposta é definir que produtos lácteos são derivados exclusivos do leite. 

É preciso defender que os atores dessas cadeias produtivas sejam valo-
rizados e que a sociedade seja informada adequadamente sobre os produtos 
que está adquirindo. Reitero o respeito por quem escolhe dietas sem produtos 
de origem animal, mas é fundamental que se dê o nome correto aos alimentos 
vegetais, o que beneficiará a todos.     
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