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APRESENTAÇÃO 
 

 

Este primeiro volume desta obra é dirigido para aqueles que precisam das 

informações essenciais e atuais sobre a saúde das diversas espécies animais, bem como o seu 

bem-estar, abrangendo diversas áreas da medicina veterinária, zootecnia. Procuramos 

fornecer os fatos clínicos mais importantes, sem nos atermos em detalhes acadêmicos que, 

embora sejam necessários para alguns, só dificultam a compreensão das coisas que realmente 

importam para a maioria das pessoas que trabalham no cotidiano de sua profissão. Há, 

certamente, infinitos argumentos sobre o que considerado essencial ou básico, nós 

oferecemos nesta obra uma apresentação baseada em trabalhos realizados na patologia 

animal, patologia clínica, clínica médica, anestesiologia, bem-estar, tanto nas espécies 

domésticas como nas espécies silvestres.  

Os diversos trabalhos publicados nesta obra relatam da importância do bem-estar 

animal, métodos de diagnóstico de risco à saúde na interação entre seres humanos, os animais 

e o ambiente, manejo animal e relatos de casos de várias doenças que podem auxiliar no 

emprego de um terapêutica mais específica e eficiente para promover uma melhor qualidade 

de vida dos animais ou proporcionar um mais conhecimento sobre a prevenção, no controle 

e no diagnóstico situacional de doenças transmissíveis ao homem pelos animais, as zoonoses. 

Os animais devem ser livres de desconforto, em um ambiente com abrigo, com temperaturas 

confortáveis para a espécie e superfícies adequadas para proporcionar conforto. A expressão 

do comportamento natural da espécie deve ser sempre considerada para medir a qualidade 

de vida e bem-estar do animal. 

Esperamos que este volume seja útil a todos os que estejam à procura de uma 

literatura concisa sobre a saúde animal e, consequentemente, seu bem-estar como base para 

estudos médicos veterinários e áreas afins que corroboram com o tema. 

 

V.H.V. Rodrigues
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ATIVIDADE ANTINEOPLÁSICA DA APITOXINA PRODUZIDA 
POR Apis mellifera NO SEMIÁRIDO, BRASIL 
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Informações sobre o 

artigo: 

RESUMO 

Recebido em: 

15/08/2020 

Aceite em: 

17/08/2020 

Data de publicação: 

05/10/2020 

 

Palavras-chave:  

Abelha 

Apitoxina  

Neoplasia 

Objetivou-se avaliar a atividade antineoplásica in vitro da apitoxina 
produzida pela abelha Apis mellifera no semiárido nordestino. Foi 
avaliada a atividade nas linhagens de células tumorais humanas de 
adenocarcinoma de próstata (PC3), carcinoma hepatocelular 
(HEPGE2), melanoma (MAD-MB435) e astrocitoma (SNB19) e 
usando o método colorimétrico MTT. A apitoxina demonstrou 
potencial antineoplásico in vitro. Nas concentrações de 50 µg/mL e 
25 µg/mL houve efeito citotóxico, com redução da viabilidade nas 
linhagens PC3, HEPGE2, MAD-MB435 e SNB19, inibindo a 
viabilidade celular nas linhagens tumorais em relação às células não 
neoplásicas. A alta atividade antineoplásica fornecem indícios das 
potencialidades terapêuticas pela apitoxina. 
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ANTINOOPLASTIC ACTIVITY OF APITOXIN 
PRODUCED BY Apis mellifera AT SEMIARID, BRAZIL  

 

 
ABSTRACT 
 

Keywords:  

Bee  

Apitoxin  

Neoplasm 

The objective was to evaluate the in vitro antineoplastic activity of 
the apitoxin produced by the bee Apis mellifera in the semiarid 
northeast. Activity was evaluated in human tumor cell lineages of 
post-strata adenocarcinoma (PC3), hepatocellular carcinoma 
(HEPGE2), melanoma (MAD-MB435) and astrocytoma (SNB19) 
and using the MTT colorimetric method. The apitoxin showed 
antineoplastic potential in vitro. In the concentrations of 50 µg/mL 
and 25 µg/mL, there was a cytotoxic effect, with reduced viability 
in the PC3, HEPGE2, MAD-MB435 and SNB19 lines, inhibiting 
cell viability in the tumor lines in relation to non-neoplastic cells. 
The high antineoplastic activity provides evidence of the 
therapeutic potentialities of apitoxin. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Apitoxina é o veneno produzido pela Apis mellifera, por meio de duas glândulas 

localizadas no interior do abdômen da abelha operária (ORŠOLIĆ, 2012). Esse veneno tem 

se destacado por apresentar importantes propriedades terapêuticas e suscitado interesse da 

indústria farmacêutica para extração de novos princípios bioativos a serem utilizados na 

fabricação de medicamentos (RATCLIFFE et al., 2011). Sua composição consiste de 88% de 

água, e os 12% restantes contém diversos componentes, sendo que mais se destacam são a 

melitina e a fosfolipase A2, que representam juntas cerca de 75% do seu peso seco (SCIANI 

et al., 2010).  

O veneno da abelha apresenta diversas atividades terapêuticas, como hemolítica, 

analgésica, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica (YANG et al., 2011), antinociceptiva 

(KIM et al., 2003), hepatoprotetora (PARK et al., 2010) antiviral e antitumoral (YANG et al., 

2011). Sua utilização na indústria de cosméticos também tem sido bastante explorada nos 

últimos tempos, principalmente como auxiliar no retardo do envelhecimento (HAN; LEE; 

PARK, 2012).  

O maior conhecimento da atividade biológica da apitoxina extraída de colmeias no 

Nordeste brasileiro poderá contribuir para valorização do produto e ampliar o mercado para 

sua comercialização. Assim, o estudo teve como objetivo avaliar a atividade antineoplásica 

in vitro da apitoxina produzida pela abelha Apis mellifera no semiárido do Rio Grande do 

Norte.   
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2 MATERIAL E METODOS 

 

As amostras da apitoxina da abelha Apis mellifera foram coletadas em município de 

Maxaranguape no estado do Rio Grande do Norte. A técnica utilizada para coleta foi a 

mesma proposta por Gramacho, Malaspina e Palma (1992). O veneno foi coletado na forma 

líquida, sendo submetido à secagem em estufa com circulação forçada de ar a 40°C, durante 

48 horas. Posteriormente o veneno foi raspado do vidro, pesado em balança analítica de 

precisão e em seguida preparada uma solução de 50 mg/mL utilizando-se água destilada 

como diluente. A solução pronta foi então armazenada em recipiente de vidro âmbar, 

envolvido em papel laminado e acondicionada em freezer (-20 °C) até o momento do uso.  

As linhagens tumorais foram provenientes do Banco de células do Rio de Janeiro 

(BCRJ), e fornecidas pela empresa incubada à Universidade Federal do Ceará (UFC). As 

células foram cultivadas em frascos plásticos para cultura (75 cm2, volume de 250mL) em 

meio de cultura RPMI-1640, suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de 

antibiótico (Penicilina/Estreptomicina), sendo posteriormente incubadas em estufa a 37°C 

com atmosfera de 5% de CO2. O crescimento celular foi observado com a ajuda de um 

microscópio de inversão a cada 24 horas.  

O potencial antineoplásico in vitro da apitoxina foi avaliado por meio do efeito 

citotóxico da apitoxina em quatro linhagens de células tumorais humanas: adenocarcinoma 

de próstata (PC3), carcinoma hepatocelular (HEPGE2), melanoma (MAD-MB435), 

astrocitoma (SNB19) e em linhagem de células sadias não neoplásicas, fibroblastos (L929), 

que foram utilizadas para comparação e avaliação do efeito seletivo da citotoxicidade da 

apitoxina entre as células tumorais e normais.  

A avaliação da atividade citotóxica foi realizada utilizando o método colorimétrico 

MTT [brometo de 3-(4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio] por meio da metodologia 

descrita por MOSMAN (1983). As células foram distribuídas em placas de 96 poços e 

expostas em diferentes concentrações da solução aquosa de apitoxina: 50; 25; 12,5; 6,25; 

3,125; 1,5625 e 0,78125µg/mL. As placas foram incubadas por 72 h, com 5 % de CO2 e a 

37 °C. Posteriormente, foi realizada a adição de 10 μL do reagente MTT na concentração de 

5 mg.mL-1 em todos os poços da placa, sendo a placa novamente incubada por 4 horas com 

5% de CO2 à 37°C. 

A viabilidade celular (porcentagem de sobrevivência celular), foi estimada pela 

seguinte equação: 
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% CS =
Absorbância das amostras teste −  Absorbância do controle negativo

Absorbância controle positivo −  Absorbância do controle negativo
× 100 

 

Os resultados estão expressos em percentual de média ± desvio padrão de 

viabilidade de células relativo ao controle negativo (considerando 100% de viabilidade). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Na atividade antineoplásica, pode-se verificar que a apitoxina foi citotóxica em 

todas as linhagens neoplásicas, demonstrando que a capacidade de reduzir a viabilidade foi 

concentração dependente. Nas concentrações de 50 µg/mL e 25 µg/mL foram observados 

baixos percentuais de viabilidade celular em todas as linhagens de células neoplásicas testadas. 

Quando comparado os percentuais de viabilidade nas diferentes concentrações testadas, 

observou-se que em todas as linhagens testadas houve redução significativa dos percentuais 

de viabilidade celular nas concentrações de 50 µg/mL e 25 µg/mL em relação aos valores 

obtidos nas demais contrações. Também, foi possível constatar que na concentração de 12,5 

a apitoxina exerceu moderada atividade citotóxica em todas as linhagens testadas. Na referida 

concentração, o percentual de viabilidade diferiu significativamente em relação as demais 

concentrações. Em todas as linhagens celulares testadas, observou-se que a partir da 

concentração de 6,25 µg.mL-1 a apitoxina não apresentou atividade citotóxica, sendo 

observados altos valores de viabilidade celular e ausência de diferenças significativas dos 

valores percentuais de viabilidade entres as concentrações de 6.25 µg/mL, 3.125 µg/mL, 

1,5625 µg/mL e 0,78125 µg/mL.  

Ao analisar a atividade citotóxica da apitoxina sobre células normais não 

neoplásicas, foi possível constatar que nas concentrações de 50 µg/mL e 25 mg mL, apitoxina 

interferiu pouco na viabilidade das células L929, enquanto que nas referidas concentrações a 

apitoxina apresentou potencial citotóxico relevante em todas as linhagens de células 

neoplásicas testadas, sugerindo que a apitoxina exerceu uma ação seletiva, uma vez que nas 

concentrações de 50 µg/mL e 25 µg/mL a apitoxina foi capaz de inibir a viabilidade celular 

de forma mais eficiente nas linhas tumorais investigadas.  

O presente estudo corrobora com Park et al. (2010), que demonstrou que em doses 

semelhantes ou mais altas (1–15 μg /ml) o veneno de abelha e melitina inibiram o 

crescimento de células de câncer de próstata. O principal objetivo dos estudos na 

quimioterapia é a busca por novos fármacos seletivos que sejam capazes de destruir apenas 
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células tumorais, preservando as células normais (ANAZETTI et al., 2003). Assim, a 

constatação do efeito seletivo da apitoxina é uma característica extremamente importante 

para uma possível utilização como agente natural, que possui atividade antineoplásica.  

Ao analisar os valores de IC50 encontrados no presente estudo foram encontrados 

valores que variaram de 3.970 µg/µg/mL a 9.845 µg/mL, para as linhagens HEPG2 a MAD-

MB435, respectivamente. Enquanto que para células não neoplásicas L929, o valor de IC50 

foi de 9,45 µg/mL. A doxorrubicina, utilizada como quimioterápico de referência, também 

apresentou valores de IC50 que variaram de 0,10 µg/mL a 0,48 µg/mL para as linhagens de 

PC3 a SNB19, respectivamente. Ao analisar estes resultados, podemos considerar os valores 

de IC50 como satisfatórios para todas as linhagens neoplásicas testadas.  

Os baixos valores de IC50 obtidos podem ser traduzidos como uma maior 

sensibilidade dessas células à apitoxina. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos 

(NCI) em seu programa de triagem de drogas anticâncer, considera como compostos ativos 

com atividade antineoplásica, os compostos que apresentarem IC50 < 30 µg.mL-1 

(ITHARAT et al., 2004). Vale destacar ainda que houve redução significativa entre os valores 

de IC50 das linhagens SNB19 e MAD-MB435 quando comparado ao valor do IC50 obtido 

para células da linhagem L929. Esses resultados confirmam que apitoxina apresenta 

seletividade em relação às linhagens de células normais e células neoplásicas.  

Outros estudos também demonstraram resultados satisfatórios quanto ao potencial 

antitumoral da apitoxina. Lee et al. (2002), demonstraram que in vivo o veneno da abelha 

inibiu a proliferação de células de melanoma da linhagem B16 e promoveu a morte das células 

neoplásicas por induzir a apoptose e a fragmentação de DNA, sendo esses fatores 

considerados pelos referidos autores como os possíveis mecanismos através dos quais o 

veneno de abelha inibe o crescimento do tumor. Oršolić (2012) sugere que o mecanismo 

fundamental do efeito citotóxico do veneno da abelha ocorre través da ativação da 

fosfolipase A2 pela melitina.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Baseado em nossos resultados podemos concluir a apitoxina produzida pela abelha 

Apis mellifera no semiárido do Rio Grande do Norte apresentou um potencial antineoplásico 

in vitro, uma vez que nas concentrações de 50 µg/mL e 25 µg/mL, foram observados efeito 

citotóxico com redução significativa dos percentuais de viabilidade das linhagens de células 
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tumorais humanas de adenocarcinoma de próstata (PC3), carcinoma hepatocelular 

(HEPGE2), melanoma (MAD-MB435) e astrocitoma (SNB19). Além disso, a apitoxina foi 

capaz de inibir a viabilidade celular de forma mais eficiente nas linhas tumorais quando 

comparada a com células normais não neoplásicas, sugerindo uma ação seletiva. 
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Palavras-chave:  
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Leitão 

Melitina 

histamina, fosfolipase A2, etc. O conhecimento das características 
do veneno da abelha favorece o desenvolvimento de tecnologias, 
tornando-se uma proposta diferenciada de produto a ser extraído 
da apicultura com grande potencial para ser aplicado na produção 
animal. Portanto, a apitoxina apresenta diversas funções biológicas 
relacionadas a seus componentes, sendo aplicada em tratamentos 
alternativos no tratamento de enfermidades como a DDV, herpes 
viral bovina, ou ainda na suplementação de leitões e frangos de 
corte a fim de elevar sua imunidade e produtividade. 

  

  

 
APITOXIN: FEATURES AND POTENTIAL USE IN 
VETERINARY MEDICINE 

 

 
ABSTRACT 
 

Keywords:  

Apamin 

Broiler 

Dogs 

Melitin 

Piglets 

Bee venom (apitoxin) is a substance produced by worker bees of 
the genus Apis, having different bioactive compounds in its 
constitution and having a range of biological properties. Thus, the 
aim of this study is to highlight the components, characteristics and 
potential applications of apitoxin on veterinary medicine. So, 
apitoxin has beneficial effects related to its anti-inflammatory, 
analgesic, antibiotic, genotoxic activity, being related to its 
constituents, such as melitin, apamine, histamine, phospholipase 
A2, etc. Knowledge of the characteristics of bee venom favors the 
development of technologies, making it a differentiated product 
proposal to be extracted from beekeeping with great potential to 
be applied in animal medicine and production. Therefore, apitoxin 
has several biological functions related to its components, being 
applied in alternative treatments in the treatment of diseases such 
as DDV, bovine viral herpes, or even in the supplementation of 
piglets and broilers in order to increase their immunity and 
productivity. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A criação de abelhas é uma importante atividade econômica, com abrangência 

social, cultural e ambiental. Das espécies de abelhas, apenas 2% vivem em sociedade 

(eussociais) e produzem mel. As abelhas do gênero Apis são as mais exploradas visto sua 

capacidade de produção de mel, e outros produtos apícolas de interesse econômico (pólen, 

própolis etc.). Além disso, estas abelhas produzem, para fins defensivos, um veneno 

conhecido como apitoxina (CAMARGO et al., 2002).   

A apitoxina é composta por um complexo de substâncias como água (cerca de 30%) 

e vários outros componentes, como aminoácidos, enzimas, proteínas e outros componentes 

em menor quantidade, que durante a ferroada atuam principalmente no sistema nervoso 
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(CORREIA- OLIVEIRA et al., 2012;  CRUZ-LANDIM, 2009). Entretanto, mesmo com sua 

letalidade, onde ataques massivos podem levar a sintomas como obstrução das estruturas 

renais, que podem ser fatais em determinadas situações, se administrada em doses 

controladas, a apitoxina é um potente medicamento (CORREIA-OLIVEIRA et al., 2012), 

podendo apresentar eficiência biológica e desenvolvendo um grande potencial farmacológico 

(MOREIRA, 2012).  

Por esse motivo, há milhares de anos, o veneno das abelhas tem sido utilizado de 

forma terapêutica, através da medicina tradicional chinesa, bem como na Grécia antiga e 

Egito, sendo utilizada no tratamento de artrites, doenças auto imunes, dor, infecções, câncer 

e doenças de pele (RATCLIFFE et al., 2011). Na contemporaneidade, a busca por alternativa 

aos fármacos sintéticos tem resultado em novas descobertas, como o uso terapêutico da 

apitoxina, o qual foi descrito com várias ações farmacológicas. Deste modo, a obtenção da 

apitoxina se apresenta como uma atividade complementar da apicultura, visto que possui 

grande visibilidade no mercado externo (DAMACENA et al., 2005; MATYSIAK et al., 

2011).  

O veneno da abelha apresenta diversos benefícios dada suas propriedades anti-

inflamatórias, analgésicas, antibiótica, hipotensora, neuroprotetora, antimutagênicos, 

antinociceptivos, radioprotetores, tendo ainda capacidade de estimular a circulação sanguínea 

e aumentar a permeabilidade capilar (FELICE; PADIN, 2012). Além disso, atua no 

relaxamento dos músculos podendo reduzir a dor muscular; estimula a produção de 

cortisona pelas glândulas supra renais, podendo reparar a mielina dos axônios das células 

nervosas (MUTSAERS et al., 2006). Assim, dentre os principais compostos bioativos, 

destacam-se a melitina, apamina, histamina, fosfolipase A2, hialuronidase, catecolaminas 

(inclusive a dopamina) e serotonina (KOKOT et al., 2011; ORŠOLIĆ, 2011; SCIANI et al., 

2010).  

Portanto, dada a importância biológica e farmacêutica da apitoxina, o objetivo deste 

estudo é evidenciar suas características biológicas, bem como suas aplicações, potenciais e 

factuais na medicina veterinária. 

 

 

2 APITOXINA 

 

A composição do veneno da abelha específico varia de acordo com a espécie e 

estação do ano (MORENO; GIRALT, 2015 ; PASCOAL et al., 2019), e é realizado por 
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glândulas especializadas, localizadas no abdome de abelhas operárias (PEREIRA et al., 2016; 

PASCOAL et al., 2019). Este possui reconhecida atividade biológica, sendo produzido 

principalmente para autodefesa e para defender a colônia contra uma extensa variedade de 

predadores (DANTAS et al., 2013). Naturalmente, consiste em um líquido de coloração 

amarelada, gosto amargo, odor pungente e pH levemente ácido (4,5 e 5,5) (HOSSEN et al., 

2017. Após injetado, as substâncias componentes da apitoxina atuam principalmente no 

sistema nervoso, devido aos estímulos desencadeados nos nervos sensitivos periféricos (fibra 

C), os quais induzem a liberação do neuropeptídeo substância P, desenvolvendo reações 

como edema localizado, vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo local, causando uma 

resposta inflamatória (SOUZA; SILVA; MEDEIROS 2017).  

É de conhecimento geral que a apitoxina está associada à toxicidade, como 

resultado da inoculação de 50 e 140 μg de veneno (por ferroada) (MORENO; GIRALT, 

2015), via ferroada da abelha operária, devido a presença de compostos como fosfolipase 

A2, lisofosfolipase, hialuronidase, melitina, e peptídeo degranulador de mastócitos que 

podem causar efeitos tóxicos, levando ao surgimento de sinais clínicos e sintomas de 

envenenamento. Todavia, componentes não tóxicos, como a fosfatase e α-glicosidade, 

também estão presentes no veneno da abelha. Ademais, ao longo do tempo, descobertas 

foram realizadas acerca da atividade farmacológica da apitoxina e de seus componentes, que 

possuem potencial para tratar diferentes enfermidades. Entretanto, o estabelecimento de 

uma metodologia eficiente para separação e isolamento destes componentes tem impedido 

a aplicabilidade dos componentes bioativos da apitoxina frustrando a elaboração de novos 

produtos terapêuticos (CORREIA-OLIVEIRA et al., 2012). 

A apitoxina é constituída principalmente por melitina (50% em matéria seca do 

veneno), seguida por fosfolipase A2 (12%), apamina (3%), peptídeo MCD (3%), 

hialuronidase (2%), adolapina (1%), cardiopep (<0,7%), tertiapina (0,1%), histamina, 

dopamina, noradrenalina, neurotransmissores (<1%; tabela 1). Embora as quantidades 

individuais sejam alteradas de acordo com as amostras, a proporção de cada composto 

padronizado na massa total é similar (melitina: 86%; fosfolipase A2: 13%; apamina: 2%). Vale 

ressaltar que abelhas jovens produzem apitoxina com maior quantidade de melitina. É bem 

sabido que a síntese e a composição do veneno de abelha é dependente da idade, com uma 

menor quantidade de melitina encontrada em abelhas mais novas. (Donget al., 2015/Pascoal 

et al., 2019). 

Estes constituintes possuem as mais diversas funções: atividade anti-inflamatória 

(LEE et al., 2010), anti-nociceptiva (MERLO et al., 2011), anti-aterogênica (KIM et al., 2011), 
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cicatrizante (HAN et al., 2011), hepatoprotetora (PARK et al., 2010) e neuroprotetora 

(KALVAREZ-FISCHER et al., 2013), evidenciando assim a riqueza biológica deste produto 

natural. Desse modo, estudos envolvendo a aplicabilidade do veneno das abelhas têm 

buscado avaliar sua efetividade na terapia de diversas enfermidades. 

Os efeitos anticancerígenos do veneno de abelha têm sido relatados por diversos 

autores (KIM et al., 2015; ZHANG et al., 2016), assim como o de componentes individuais, 

como a fosfolipase A2 (FERGUSON; DUNCAN, 2009) e a melitina (ZHANG et al., 2016). 

Essas propriedades estão relacionadas com a indução da apoptose e da necrose celular, e 

efeitos na proliferação, citotoxicidade, e inibição do crescimento de diferentes tipos de células 

cancerosas (LIU et al., 2014), dentre elas aquelas originadas no cólon (FERGUSON; 

DUNCAN, 2009/ 2019) e no fígado (ZHANG et al., 2016). 

 

2.1 Melitina  

 

Melitina ou alérgeno Api m4 (HOSSEN et al., 2017/), é o composto principal do 

veneno de abelha, consistindo entre 40 a 60% da matéria seca da apitoxina. Relata-se que 

esse composto, juntamente com a apamina, são encontrados apenas no veneno de abelhas 

do gênero Apis (MORENO; GIRALT,  2015). Esse composto tem sido descrito como um 

agente anti-inflamatório bastante potente, sendo bem mais potente que o hidrocortisol em 

modelos animais. A atividade anti-inflamatória deste composto tem sido explorada em 

diversos casos, incluindo na acne comum, neuro inflamação, arteriosclerose, artrite e 

inflamação hepática (PASCOAL et al., 2019). 

A sua habilidade de romper a membrana lipídica das células, e suas propriedades 

antimicrobianas são de grande interesse, especialmente para o tratamento de infecções 

resistentes a drogas. A melitina inibe significativamente a replicação de vírus tanto 

envelopados (moléculas de melitina se fundem com o envelope viral, formando complexos 

de ataque semelhantes a poros) como não envelopados, diminuindo a infectividade dos 

mesmos (PASCOAL et al., 2019). 

Segundo Jin et al. (2018), a melitina pode induzir a apoptose e deter o crescimento 

de células cancerosas como resultado de uma regulação crítica da sinalização dos caminhos 

relacionados ao câncer. Dessa forma, a melitina pode ter um efeito anticancerígeno como 

resultado da indução da morte celular por apoptose (tanto dependentes de caspases, como 

não dependentes). De fato, potencial inibitório de crescimento, e a capacidade de suprimir a 

metástase de tumores tem sido observado em diversos tipos de células cancerosas como nas 
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do fígado, dos rins, da próstata, mama, pulmão, bexiga, estômago e leucêmicas, sugerindo 

um possível uso em quimioterapia (LIU et al., 2016; MORENO; GIRALT, 2015; PASCOAL 

et al., 2019). A melitina também tem mostrado induzir mudanças plásticas em caminhos 

sinalizadores de dor através da sensibilização e ativação de células nociceptoras (PASCOAL 

et al., 2019). 

Apesar as propriedades promissoras que atraem bastante interesse nos campos da 

farmacologia e da biotecnologia, a melitina pode causar alterações morfológicas e ter efeitos 

citolíticos e antiproliferativos dose-dependentes, sendo um peptídeo citolítico não-seletivo 

que pode induzir a lise de células vermelhas sanguíneas ao desestabilizar a membrana celular 

dessas células (GAJSKI et al., 2016; ABD EL-WAHED et al., 2018; PASCOAL et al., 2019). 

De fato, quando em pequenas doses, a melitina possui efeitos anti-inflamatórios, 

aumentando a permeabilidade capilar; em doses altas pode causar prurido, inflamação, 

irritação e dor no local (LEE; BAE, 2016; PASCOAL et al., 2019). O mecanismo tóxico é 

baseado na ruptura de bicamadas fosfolipídicas, as quais leva à lise de mastócitos, e a 

liberação de componentes como enzimas lisossômicas, histamina e serotonina, causando dor 

e inflamação. A melitina, juntamente com a fosfolipase A2 e hialuronidase, são responsáveis 

pelas propriedades alérgicas do veneno, rompendo as membranas celulares e aumentando o 

seu efeito citotóxico (PASCOAL et al., 2019). Tentativas têm sido feitas para evitar esses 

efeitos colaterais através da fosforilação da melitina em resíduos de aminoácidos específicos; 

o peptídeo fosforilado possui respostas alérgicas menores quando comparada à melitina in 

natura. Além disso, estudos estão realizando a incorporação de nanopartículas no composto 

in natura com o objetivo de reduzir a sua atividade lítica não-específica (ABD EL-WAHED 

et al., 2018). 

 

2.2 Apamina  

 

A apamina é uma neurotoxina com 18 resíduos de aminoácidos que compreende 

de 2-3% do peso seco do veneno de abelha (MORENO; GIRALT, 2015; SANTOS-PINTO 

et al., 2018). Ela é permeável à barreira hematoencefálica, afetando o sistema nervoso central 

(SNC), e causando hiperatividade e convulsão (SON et al., 2007). É um composto bloqueador 

específico e de alta afinidade de canais de cálcio-potássio (Ca/K) de baixa condutividade. 

Perifericamente, a apamina afeta, de forma seletiva e potente, a permeabilidade ao potássio 

de membranas de células musculares, e, quando em altas doses, pode causar espasmos 

musculares e falha respiratória. Esta característica tem sido bastante explorada, tendo sido 
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utilizada para identificar a atividade dos canais de Ca/K em diferentes células como as do 

músculo liso visceral, células da micróglia, do córtex da adrenal, hepatócitos e células 

ventriculares (tecido cardíaco). Esses dois tipos de canais são frequentemente co-expressados 

em diferentes tecidos, dentre os quais, células do sistema imune (células T, macrófagos e 

células dendríticas) (VOOS et al., 2017; PASCOAL et al., 2019). 

Diversos pesquisadores estudaram aplicações relacionadas ao uso da apamina como 

anti-inflamatório, antibacteriano, antiviral, antifúngico, antifibrótico (SHIN et al., 2017), 

antinociceptivo e citotóxico contra células cancerígenas (SON et al., 2007(Pascoal et al., 2019). 

Assim, em camundongos com doença hepática colestática, esta substância suprimiu a 

deposição de colágeno e a expressão de genes fibrogênicos, sugerindo seu papel como um 

potencial alvo terapêutico (PASCOAL et al., 2019). 

 

2.3 Fosfolipase A2 

 

Fosfolipase A2 tem sido destacada por ser a enzima mais abundante do veneno de 

abelha, correspondendo de 10-12% de seu peso seco (DOS SANTOS-PINTO et al., 2018) . 

Devido ao seu alto peso molecular e alta antigenicidade, essa enzima tem sido apontada como 

a principal causa das reações alérgicas sistêmicas ao veneno de abelha (HOSSEN et al., 2016). 

Estudos revelaram a potencialidade da fosfolipase A2 no tratamento de distúrbios 

humanos incluindo a doença de Parkinson, asma, diversos tipos de câncer, como também 

distúrbios imunomediados como nefrotoxicidade induzida por cisplatina, hepatotoxicidade 

e nefrite lúpica (PASCOAL et al., 2019). Seu papel nas infecções bacterianas e parasitárias 

também é descrito. Foi observado que a fosfolipase A2 inibiu o crescimento de algumas 

enterobactérias gram-negativas (Escherichia coli, Enterobacter cloacae e Citrobacter freundii) e do 

protozoário patogênico Trypanosoma brucei brucei. Também se confirmou a sua atividade 

antibactericida contra Escherichia coli, Enterobacter cloacae e Citrobacter freundii (BOUTRIN et al., 

2008). 

 

2.4 Outros componentes 

 

Os demais componentes de relevância médica estão listados na tabela abaixo, 

contendo sua porcentagem de peso da matéria seca total de apitoxina e sua conhecida 

atividade biológica (tabela 1). 

 

  



Atualidades na Saúde e Bem-estar Animal  

  

 

 

19 

Tabela 1. Componentes da apitoxina com baixas concentrações, de acordo com Pascoal et al. (2019). 

Componente Matéria seca 
(%) 

Atividade biológica 

Peptídeo degranulador de 
mastócitos 

3 Inflamatória e Anti-inflamatória () | Neurotóxica 

Secapina 0,5 - 2 Neurotóxica | Antifibrinolítica | Antielastolítica | 
Antifúngica | Antibacteriana 

Adolapina 0,5 - 1 Anti-inflamatória | Anti-nociceptiva | Anti-pirética 

Apidaecina - Antimicrobiana 

Inibidor de protease 0,1 – 0,8 Anti-inflamatória | Antifibrinolítica | Antimicrobiana 

Tertiapina < 0,1 Neurotóxica | Moduladora de canais de K 

Cardiopeptídeo < 0,7 Beta adrenérgica | Antiarrítmica 

Hialuronidase 1 – 2 Degradação do ácido hialurônico dos tecidos 
Ruptura da membrana celular 

Formação de poros 
Degranulação de mastócitos 

Dilatação vascular 
Aumento da permeabilidade vascular 

Ácido fosfomonoesterásico 1 – 2 Estimula a liberação de histamina 

Dipeptil peptidase VI < 1 Hipersensibilizante 

Vitelogenina - Sinalizadora | Imunizante| Hipersensibilizante 
Resistência ao estresse 

Histamina 0,5 – 2 Hipersensibilizante | Inflamatória | Extravasamento 
vascular 

Dopamina/noradrenalina < 1 Anti-inflamatória | Inibidora de proteases 

 

 

3 APLICAÇÕES DA APITOXINA NA MEDICINA VETERINÁRIA 

 

Segundo Stahlke (2013), o estudo do tratamento com apitoxina é denominado de 

toxinologia e refere-se a um ramo da toxicologia que estuda as propriedades dos venenos 

animais, tanto para o tratamento de envenenamentos, como para a aplicação terapêutica de 

seus componentes moleculares. Esta medicina não convencional pode auxiliar no tratamento 

e na cura de diversas doenças, que podem estar relacionadas com os sistemas respiratório, 

nervoso, epitelial, entre outros. O veneno das abelhas possui quatro ações principais: anti-

inflamatória, analgésica, vasomotor e imunoativação (MOREIRA, 2012). Em relação aos 

componentes identificados nesta substância, estudos mostram que alguns possuem uma 

potencialidade 100 vezes maior do que certos analgésicos, além de possuírem as outras 

propriedades faladas anteriormente. Também está relacionada à apitoxina a indução de 



Atualidades na Saúde e Bem-estar Animal  

 

 

20 

apoptose, necrose e efeitos na inibição da proliferação, citotoxicidade e crescimento celular. 

A ação que o veneno irá produzir irá depender das frações utilizadas e das quantidades das 

enzimas presentes na toxina (STAHLKE, 2013).  

Os peptídeos são agentes farmacologicamente ativos que podem apresentar 

propriedades antimicrobianas, sendo aqueles que possuem esta característica, essenciais no 

combate a diferentes microrganismos (FOSGERAU; HOFFMANN 2015).  Devido ao 

potencial de certos peptídeos de inibir a replicação viral, destruir o envelope viral e de impedir 

a penetração destes nas células (SKALICKOVA et al. 2015), podendo combater doenças 

virais, estes têm sido estudados com o objetivo de conhecer seus efeitos práticos na medicina 

veterinária. Um estudo realizado por Picoli et. al (2018) avaliou in vitro as capacidades antiviral 

e virucida destes componentes contra o herpesvírus bovino tipo 1 e o vírus da diarreia viral 

bovina. Neste experimento, atestou-se o potencial efeito antiviral da melitina sobre as duas 

viroses, além de uma elevada citotoxicidade em células Madin-Darby Bovine Kidney 

(MDBK), as quais podem ser utilizadas para diagnóstico sorológico de doenças virais em 

bovinos. Além disso, a apamina demonstrou seu potencial virucida apenas quando esteve 

associada à melitina. Dessa forma, os resultados desse experimento revelaram o potencial 

desses peptídeos bioativos no tratamento das diferentes viroses que afetam os bovinos.  

A aplicabilidade se estende também de forma a complementar práticas terapêuticas 

associadas a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), como a apipuntura, que se dá pela 

aplicação de microdoses da toxina em pontos de acupuntura. Assim, seu objetivo é 

potencializar o efeito da acupuntura e do próprio veneno da abelha, podendo ser injetado 

diretamente via ferrão da abelha ou solução diluída de veneno. Yasui (2012) direcionando a 

apipuntura para o tratamento da dor em cães da raça Beagle, relatou que doses de 0,3 mg/Kg 

e 0,04 mg/Kg não produzem alterações comportamentais ou autonômicas significativas além 

de não produzir nefrotoxidade ou alterações no perfil hematológico, tendo potencial 

aplicabilidade para animais de companhia.  

Ao aplicar apiterapia em cães portadores de doença do disco intervertebral (DDIV), 

enfermidade resultante da degeneração do disco intervertebral que pode ser evidenciada 

pelos sinais clínicos que variam de fraqueza muscular a tetraplegia, Tsai et al. (2015) 

observaram que as injeções de veneno de abelha nos pontos de acupuntura atuaram 

positivamente no tratamento da disfunção neurológica causada por DDIV. Além disso, a 

inoculação desta substância exerceu um efeito particularmente forte naqueles cães com 

DDIV moderada a grave e reduziu drasticamente o tempo de reabilitação clínica, de modo 
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que a apiterapia associada ao tratamento de rotina potencializa reduz a disfunção neurológica 

e a dor induzidas por DDIV. 

A apitoxina tem a capacidade de estimular o sistema imunológico de leitões, dada 

sua aplicação até ao 30° dia, via parental e apipuntura nos pontos de acupuntura GV-1 (Jiao-

chao) e GV-20 (Bai-hui). Leitões que receberam a apitoxina apresentaram maior peso 

corporal, capacidade de sobrevivência e níveis de IgG. Esses relatos indicam que o veneno 

da abelha apresenta potencial para estimular a imuno-competência na produção suína, fato 

este correlacionado aos componentes bioativos melitina, fosfolipase A2 e apamina (Han et 

al., 2009). 

Na produção de frangos de corte, o uso da apitoxina foi relatado em uma pesquisa 

na qual esta foi utilizada de forma purificada a níveis de inclusão de até 500 μg/kg, como 

uma alternativa ao uso de antibióticos na produção desses animais. Os resultados in vivo 

apresentaram bastantes resultados positivos, de forma a atestar a eficácia de se incorporar 

este composto na dieta destes animais, visando seu crescimento e saúde. Dentre os resultados 

da pesquisa, observou-se que o ganho de peso corporal foi quadraticamente aumentado e a 

produção relativa de carne de peito até o 21º dia foi maior, assim como a conversão alimentar 

desses animais, que teve sua taxa quadraticamente melhorada. Ainda, quando induzida em 

altos níveis, a apitoxina reduziu o peso relativo do baço, da bolsa de Fabricius, do fígado, e 

aumentou a concentração da proteína secretora de imunoglobulina A (sIgA) na mucosa ileal 

e reduziu o conteúdo de óxido nítrico nas amostras de soro. Contudo, o veneno da abelha 

não afetou o peso da gordura abdominal, assim como não produziu efeitos no ganho de peso 

corporal, na conversão alimentar e na mortalidade desses animais (KIM et al., 2018). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, a apitoxina apresenta diversas funções biológicas relacionadas a seus 

componentes, principalmente aquelas associadas à melitina, que representa até 60% da 

matéria seca da apitoxina, tendo efeitos anti-inflamatórios, anti-viral, dentre outros. Assim, 

tratamentos alternativos com base nas propriedades clínicas das apitoxina vêm sendo cada 

vez mais explorados na Medicina Veterinária, como fármaco no tratamento de enfermidades 

como a DDIV em cães, herpes viral bovina, bem como suplemento para favorecer a 

imunidade e produtividade de leitões e frangos de corte. 
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Ademais, o uso da apitoxina proporciona tratamentos eficazes em diferentes 

patologias, apresentando pouco ou nenhum efeito colateral, aumentando, 

consequentemente, a qualidade de vida dos pacientes. Assim, a apitoxina se mostra um 

potente medicamento no tratamento de diversas enfermidades, com vasto potencial 

farmacológico e com eficiência biológica comprovada, o que faz deste um importante 

produto apícola com largo potencial de aplicabilidade. 
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Com isso, possibilitou o emprego de um tratamento mais 
adequado, melhorando o prognóstico e, consequentemente, 
diminuindo a probabilidade de óbito por se tratar de uma doença 
cancerígena. Concluiu-se, portanto, que o êxito no tratamento do 
carcinoma depende fundamentalmente do diagnóstico na fase 
inicial da neoplasia e dos múltiplos exames que possibilitam um 
melhor prognóstico da doença, obtendo uma melhor eficácia da 
terapêutica empregada no tratamento animal. 

  

  

 

CLINICAL AND LABORATORY ASPECTS DIAGNOSIS 
OF BRONCHOALVEOLAR CARCINOMA IN A DOG: 
CASE REPORT 

 

 
ABSTRACT 
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Primary neoplasm 

Pulmonary adenocarcinoma is a neoplasm that presents itself as 
one of the most common malignant tumors in dogs, and can be 
differentiated in terms of malignancy and histology. If the tumor 
manifests as a proliferation of neoplastic cells along the 
bronchioles and alveoli, it is considered a neoplasm in the 
bronchiololo-alveolar carcinoma category. Success in treating this 
neoplasm depends on making an early and accurate diagnosis. The 
aim of this study was to report a case of pulmonary 
adenocarcinoma and its diagnostic methods in a female dog, 
emphasizing the importance of routine exams. The dog, of the 
Labrador breed, presented cough, fatigue and constant panting. In 
view of this, laboratory tests were performed, such as complete 
blood count, histopathology and imaging (tomography and x-ray) 
that allowed the dismissal of the most common diseases to obtain 
a conclusive diagnosis of neoplasm. This made possible the use of 
a more appropriate treatment, improving the prognosis and, 
consequently, decreasing the probability of death by a cancerous 
disease. It was concluded, therefore, that the success in the 
treatment of carcinoma depends fundamentally on the diagnosis in 
the initial phase of the neoplasia and on the multiple exams that 
allow a better prognosis of the disease, achieving a better efficiency 
of the therapy used in animal treatment. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A prevalência de neoplasias em cães vem aumentando consideravelmente e o 

aumento dessa ocorrência sucede de forma multifatorial. Dentre as causas, pode-se relatar o 

aumento da longevidade, devido à melhor nutrição com dietas balanceadas; às vacinações, 

que previne doenças infectocontagiosas; ao uso de métodos de diagnósticos cada vez mais 

avançados, facilitando na descoberta dessas enfermidades, e, também, dos protocolos 
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terapêuticos mais específicos e eficazes que contribuem para uma maior longevidade desses 

animais (PINHEIRO, 2017).  

O câncer pulmonar, quando devidamente diagnosticado, se demonstra comumente 

de forma de tumores malignos, apresentando uma alta taxa de mortalidade. Dentre essas 

neoplasias, têm-se os adenocarcinomas, os quais são considerados tumores de categoria 

pulmonar e podem ser classificados em epiteliais ou mesenquimais, sendo diferenciados 

quanto à malignidade e histologia (NEGREIROS, 2019). Normalmente, torna-se difícil 

determinar a topografia precisa de um neoplasma dentro do pulmão, pois isso dependerá de 

sua origem (LOPEZ, 2018).  

Atualmente, a tomografia computadorizada está sendo bastante empregada em 

animais, possibilitando uma observação mais precisa sobre o tamanho, presença de 

calcificação, número e densidade da lesão. No entanto, para um diagnóstico definitivo é 

necessário a realização do exame histopatológico, pois permite determinar se o tumor é 

benigno ou maligno (PINHEIRO, 2019).  

Desta forma, objetivou-se neste trabalho relatar um caso de adenocarcinoma 

pulmonar, evidenciando seus sinais clínicos e os variados métodos de diagnósticos 

complementares utilizados em uma cadela idosa da raça Labrador, enfatizando a importância 

destas análises para que haja êxito no tratamento dessa categoria de neoplasia pulmonar. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Uma cadela, da raça Labrador, com 12 anos de idade, pesando 35 Kg, castrada, foi 

atendida em uma clínica veterinária, apresentando tosse com presença de muco de coloração 

transparente e aspecto pastoso. Além disso, foram observados cansaço e um arfar constante. 

No exame físico e clínico, observou-se que a paciente apresentava sinais similares 

de edema pulmonar. Com isso, a cadela foi submetida a uma série de exames, como: 

hemograma completo, bioquímico com análises dos perfis renal (creatinina e uréia) e 

hepático (alanina aminotransferase - ALT, fosfatase alcalina) e radiografia do tórax em 

projeções látero-lateral e ventro-dorsal, na qual confirmou-se a tumefação. Para a realização 

do hemograma completo utilizou-se o analisador hematológico automático BC-2800 Vet - 

MINDRAY® (Shenzhen, China), e, para uma confirmação do exame e análise morfológica 

das células, foi realizado a leitura em esfregaço sanguíneo.  
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Para o tratamento, foi administrado Lasix® (Furosemida), na concentração de 40 

mg, sendo fornecido um comprimido por dia, durante cinco dias, e Mucomucil®, na 

dosagem de 10 mg/Kg (N-Acetilcisteína), também por cinco dias, porém duas vezes ao dia.  

No mês posterior, ao retornar à clínica veterinária, após o tratamento, a paciente 

ainda apresentava tosse, cansaço e arfar constantes. Foi solicitado novamente pelo médico 

veterinário um hemograma completo, bioquímico (análises renal e hepática), radiografia 

torácica e ultrassonografia abdominal, com o intuito de investigar se havia mais alguma 

alteração. Porém, no raio-x, destacou-se, novamente, a presença dessa radiopacidade no lobo 

caudal direito, mas sem a presença de edema pulmonar, e no ultrassom não foi apresentado 

nenhuma alteração.  

Para poder identificar a natureza dessa massa, sugeriu-se um exame de tomografia 

computadorizada do tórax, realizada no aparelho Tomógrafo GE High,  Speed Fxi, para a 

confirmação de que esta poderia ser uma neoplasia primária. Desse modo, a paciente 

necessitou passar por uma toracotomia que é o procedimento cirúrgico para retirar todo o 

lobo caudal direito, para que fosse evitado metástases para outros órgãos. Posteriormente, 

foi realizado uma biópsia do fragmento da massa neoplásica durante a cirurgia para ser feito 

um exame histopatológico.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A faixa etária do animal do presente relato (12 anos de idade), enquadrou-se na 

descrição da literatura como a de maior probabilidade para a ocorrência de neoplasia 

pulmonar, como retratado por (PEREIRA et al., 2019). Embora alguns autores relataram que 

não há predisposição sexual, as fêmeas foram as mais frequentes nos estudos sobre doença 

oncológica de Barboza et al. (2019), contabilizando aproximadamente 67% para este sexo. 

Além disso, de acordo com Leandro et al. (2015), a raça Labrador é uma das mais acometidas 

com tumor pulmonar primário (PEREIRA et al., 2019).  

No exame clínico, foi observado tosse produtiva, intolerância ao exercício, fadiga, 

dispneia e crepitações na ausculta pulmonar. No exame físico, constatou-se na auscultação 

sons de crepitações no pulmão, principalmente nas regiões centrais e caudodorsais, 

evidenciando que o paciente apresentava quadros de edema pulmonar. De acordo com 

Daleck e De Nardi (2016), os sinais clínicos mais comuns relacionados às neoplasias 

pulmonares incluem tosse estridente e improdutiva, com evolução crônica e intolerância aos 
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exercícios. Este sinal, por sua vez, é proporcional à infiltração pulmonar do tumor que causa 

interferência na oxigenação, resultando em dispnéia. Após terapia direcionada ao edema, os 

episódios de tosse continuaram sem secreção mucosa, corroborando com os autores citados.  

Nas análises laboratoriais (hemograma completo e bioquímico focando no perfil 

renal e hepático) não houve alterações significativas. Embora as análises laboratoriais sejam 

inespecíficas e inconclusivas para o diagnóstico definitivo, as alterações nesses exames 

poderiam dar um suporte clínico para o prognóstico e tratamento do animal, além de auxiliar 

no descarte de outras comorbidades (BASTOS, 2020). Porém, se tais análises constatassem 

alguma alteração poderia ser visualizado um hematócrito elevado, podendo ser explicado 

pela desidratação que o animal poderia se encontrar, interferindo assim, no valor real da 

contagem de células vermelhas. Um outro fator que poderia ser encontrado, seria a um 

quadro de linfopenia e neutrófilos discretamente aumentados, apresentando uma relação 

com processo infeccioso envolvendo produção de células jovens (PINHEIRO, 2017). 

Além disso, em casos de animais com neoplasia pulmonar, os exames bioquímicos 

poderiam ser identificados com níveis altos, principalmente, de enzimas hepáticas, como o 

ALT e a fosfatase alcalina (NEGREIROS, 2019), podendo tal elevação estar associada a 

processo neoplásico (PINHEIRO, 2017).   

Considerando que a doença apresenta sinais iniciais inespecíficos (LEANDRO et 

al., 2015), torna-se essencial para o tratamento um diagnóstico preciso de exames de imagem, 

como a radiografia, a tomografia e a ultrassonografia, além de análises histopatológicas e 

imunohistoquímicas. No exame radiográfico, a cadela apresentava opacificação de campos 

pulmonares em lobos caudais de padrão intersticial levemente infiltrativo e visualização de 

massa ovalada de radiopacidade de água em lobo caudal direito sugestivo de nódulo 

pulmonar (Figura 1), tais achados são condizentes com os relatos de Daleck e De Nardi 

(2016) que relataram achados variados, mas predominantemente nódulos circunscritos 

solitários ou múltiplos, padrão reticulonodular disseminado intersticial ou padrão alveolar 

disseminado misto e consolidação lobar. 
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Figura 1: Imagem ventro-dorsal do tórax da paciente canina, observa-se imagem circular de radiopacidade de 
água e limites não definidos em parênquima pulmonar de lobo caudal direito, além de opacificações de 

campos pulmonares, em lobos cranial direito e caudais, de padrão radiográfico intersticial, sugerindo edema 
pulmonar. 

 

 

 

Conforme Daleck e De Nardi (2016) imagens complementares, como a tomografia 

computadorizada, podem auxiliar no planejamento cirúrgico e na avaliação de processos 

metastáticos, através da análise de imagens seccionais livres. No caso apresentado, pode-se 

observar uma massa única de aspecto neoplásico em topografia de lobo caudal direito com 

dimensões estimadas em 5,6 cm de comprimento, 3,1 cm de altura e 3,1 cm de largura, 

apresentando margens bem delimitadas, formato ovalado e limites irregulares, aspecto 

heterogêneo da lesão com região central hipoatenuante e presença de pseudocavitações com 

conteúdo gasoso, além de diminuta área de mineralização na periferia da massa (Figuras 2). 

Não foram encontradas lesões nos demais órgãos e o animal não apresentava histórico prévio 

de neoplasias, características consistentes com processo neoplásico pulmonar primário.  
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Figuras 2: Imagem transversa (A), dorsal (B) e sagital (C) da paciente canina, observando-se massa única de 
aspecto neoplásico em topografia de lobo pulmonar caudal direito. 

 

           

 

 

 

Posteriormente à retirada total do lobo caudal direito, foi realizado uma avaliação 

histopatológica do carcinoma pulmonar. Macroscopicamente, o exame avaliou lobectomia 

pulmonar medindo 8,5 x 7,0 x 2,5 cm, que apresentou um nódulo elevado medindo 6,0 cm 

no eixo maior, confirmando ser um fragmento neoplásico maligno invasivo no parênquima 

pulmonar, com epitélio característico de carcinoma – células médias e células grandes, 

cubóides, com núcleos hipercorados, moderado pleomorfismo, citoplasma pálido espumoso 

e áreas necrosadas.  

Adenocarcinomas demonstram heterogeneidade, devida à origem embrionária, às 

múltiplas funcionalidades e às variações morfológicas dos tipos de células pulmonares 

(CARVALHO, 2009). Segundo Caprioli et al. (2018), os padrões histológicos encontrados 

nesses tumores alternam-se entre papilar, acinar, sólido e misto, substituindo o parênquima 

pulmonar. As células tumorais variam entre cubóides e colunares, de pleomorfismo discreto 

a moderado e, no interior da massa tumoral, podem ser encontradas áreas de necrose, 
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mucina, hemorragia e trombose.    Levando em consideração que tumores metastáticos 

podem apresentar características histológicas semelhantes às neoplasias primárias 

pulmonares, o que dificulta a determinação da origem das células neoplásicas apenas pelo 

exame histológico (Oliveira et al., 2019), é necessário o uso de imunohistoquímica para 

diferenciação e confirmação do diagnóstico definitivo, porém, devido ao alto custo de 

tratamento e exames, a sua realização pode ser proibitiva. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O carcinoma broncoalveolar é uma neoplasia cada vez mais comum e que apresenta 

altas taxas de mortalidade. A doença, por sua vez, está sendo cada vez mais reconhecida na 

clínica de pequenos animais, sendo um diagnóstico diferencial para os animais idosos, haja 

vista que os tutores dos animais relatam que seu pet apresenta tosse crônica. O sucesso do 

procedimento terapêutico vai depender da análise correta nas fases iniciais. Por fim, a 

utilização de métodos de imagem, como a tomografia, garantem um diagnóstico correto 

dessa neoplasia e um melhor prognóstico. 
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O bem-estar animal (BEA) tem despertado nos últimos anos a 
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impacto para a sociedade mundial. Diante disso, este trabalho teve 
como objetivo realizar uma revisão sobre as definições, critérios de 
avaliação e atualizações acerca do bem-estar animal que vêm sendo 
estudados pela ciência. 

  

  

 ANIMAL WELFARE: CONCEPTS AND UPDATES 

 

 
ABSTRACT 
 

Keywords:  

Science 

Species 

Welfare 

Animal welfare (BEA) has aroused the concern of breeders, 
producers, consumers and the animal products industry in recent 
years. This is because the conditions in which animals live in 
addition to causing physical and psychological problems to 
individual animals, where we can cite companion animals, can also 
cause production animals to reduce productivity, prolificacy and 
quality of products from these animals. This has been increasingly 
documented in samples of milk and mainly meat products. For this 
reason, agribusiness has invested in measures that better guarantee 
the welfare of animals, where the change in improving the living 
conditions of animals comes from scientific studies on the BEA. 
Thus, it becomes important to know how BEA has been studied 
and evaluated in different species from the point of view of science 
and its impact on world society. Given this, this work aimed to 
carry out a review of the definitions, evaluation criteria and updates 
on animal welfare that have been studied by science. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às suas tentativas de adaptar-

se ao seu ambiente (BROOM; MOLENTO, 2004). Nos últimos anos os animais de 

companhia vem estabelecendo uma relação familiar com os seres humanos, muitas vezes 

sendo utilizados em programas terapêuticos. Nessas relações a preocupação com a qualidade 

de bem-estar envolve a atenção com a posse responsável e o respeito com a saúde física e 

mental desses animais (SILVA et al., 2018).  

Além disso, em vários países a sociedade civil vem desempenhando um papel 

crucial no desenvolvimento do conceito de BEA, devido à sua importância também nas 

relações comerciais. Os produtos oriundos de sistemas de mais alto grau de BEA apresentam 

valores agregados, de ordem econômica e ética (VERBEKE, 2009).  

A introdução de melhorias nas etapas de produção se constitui numa excelente 

oportunidade para que as indústrias ampliem seus negócios com destaque no mercado de 

produtos de origem animal, se antecipando às novas demandas e exigências de mercado e 
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aliando também a reflexão sobre a ética das ações que preservam o sofrimento animal 

(PEDRAZZANI et al., 2007).  

Os produtores de proteína animal têm sofrido a pressão da sociedade (OLIVEIRA 

et al., 2008), a qual passou a exigir que as práticas com os animais sejam abordadas 

cientificamente (DIAS et al., 2015). Essa preocupação pública acaba estimulando mudanças 

nos sistemas de produção, acarretando na produção de alimentos de origem animal com 

maior competitividade e sustentabilidade (CORNISH et al., 2016; SMITH et al., 2019).  

A preocupação cada vez maior com o BEA por parte de governantes, produtores e 

consumidores no mundo inteiro se deve muito ao crescente consumo de carne, laticínios, 

ovos e peixes que estão forçando o mundo a enfrentar os desafios interligados de como 

sustentar de forma sustentável uma população que se espera 9 bilhões até 2050, controlando 

também o impacto da produção de alimentos no planeta, nas pessoas e nos animais. Embora 

tenha melhorado nos últimos anos, há convincente evidência de que a compreensão do 

público em geral sobre o bem-estar animal ainda é fraca (CORNISH et al., 2016). 

Por esta razão tem se tornado cada vez mais necessária a compreensão dos 

conceitos e principais atualizações sobre os estudos de bem-estar animal. 

 

 

2 CONCEITOS DE BEM-ESTAR ANIMAL 

 

As primeiras tentativas de definir o bem-estar se referiam a indivíduos em harmonia 

com a natureza, mas a primeira definição utilizável incorporava sentimentos e saúde como 

parte das tentativas de lidar com o meio ambiente (BROOM, 2011).  

As abordagens iniciais para definição do bem-estar animal (BEA) foram baseadas 

principalmente na exclusão de estados negativos, negligenciando o fato de que durante a 

evolução os animais otimizaram sua capacidade de interagir e se adaptar ao seu ambiente. 

(OHL; VAN DER STAAY, 2012).  

Independente das definições, mundialmente é aceito como indicador de BEA o 

princípio das cinco liberdades criado pelo Farm Animal Welfare Council desde 1979 (FAWC, 

2010), que determinam para o bem-estar animal: livres de dor, injúrias e doenças, livres de 

fome e sede, livres de desconforto, livres para expressar o comportamento natural e livres de 

medo e estresse.  

Uma definição simplista de BEA pode ser como o animal se sente agora. Embora 

experiências afetivas, incluindo emoções, por serem estados subjetivos que não podem ser 

medidos diretamente em animais, índices fisiológicos e comportamentais indiretos podem 
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ser usados com cautela para interpretar tais experiências emocionais (HEMSWORTH et al., 

2014).  

Os animais desenvolveram sistemas cognitivo-emocionais (“necessidades 

assistenciais”) para lidar com um ambiente variável. Não apresentam apenas as chamadas 

necessidades fisiológicas, como a necessidade de comida, água e conforto térmico. O valor 

do bem-estar positivo está relacionado à forma como os animais se inclinam a comportar-se 

em condições naturais. O valor negativo do bem-estar está relacionado ao estresse, 

frustração, comportamento anormal, agressividade e redução da capacidade física (BRACKE 

e HOPSTER, 2006). 

Os animais podem ser mantidos como animais de companhia, de trabalho ou para 

a produção de alimentos, fibra ou para fins científicos ou educacionais. A OIE reconhece 

que esses propósitos são legítimos e implicam uma responsabilidade ética para garantir que 

eles sejam tratados corretamente apenas como é definido em padrões internacionais de bem-

estar da OIE, em reconhecimento dos animais como seres senscientes (OIE, 2017). É 

possível explorar oportunidades de bem-estar animal orientadas para o produtor, entender o 

relacionamento entre bem-estar, produtividade, crescimento sustentável e características do 

produto ou da produção, respeitando ainda o controle climático, enriquecimento ambiental 

e necessidades específicas de cada espécie e exigências de BEA da sociedade de cada país 

(AVERÓS et al., 2013). 

 

 

3 ANIMAIS DE COMPANHIA 

 

Os animais de companhia desempenham papéis importantes para as pessoas em 

todo o mundo, incluindo como companheiros e animais de assistência (WSAVA, 2018). Para 

muitos veterinários, o bem-estar animal é uma questão de saúde. Enquanto um animal é 

saudável, também é feliz (LADEWIG, 2008). No entanto, comportamentos indesejáveis são 

comuns em cães e indicam comprometimento do bem-estar a partir de motivações 

emocionais subjacentes para o comportamento (por exemplo, ansiedade) ou dos métodos 

usados pelos proprietários para resolver o problema. Nesse sentido, o adestramento positivo 

em cães é bastante eficaz no tratamento de distúrbios comportamentais de ansiedade, por 

promover o bem-estar, uma relação saudável dos animais com seus tutores, com o ambiente 

que os cercam e a interação com outras pessoas e animais (LINHARES et al., 2018). Em 

estudo realizado na Inglaterra entre os anos de 2009 e 2014 verificou-se que os cães com 

menos de três anos de idade estão em um risco proporcionalmente alto de morte devido a 
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comportamentos indesejáveis (33,7%) em comparação com outras causas específicas de 

morte (BOYD et al., 2018). 

No caso dos felinos domésticos, o manejo na criação e no atendimento médico 

veterinário desses animais têm apresentado mudanças significativas no sentido de se 

estabelecer o bem-estar para estes animais, respeitando-se às suas particularidades. Isto 

porque os felinos domésticos apresentam inúmeras peculiaridades fisiológicas e 

comportamentais que não podem ser ignoradas quando se procura realizar um bom 

atendimento a esses animais. Fatores estressantes podem causar impactos na saúde dos 

felinos, podendo muitas vezes levar alguns animais à eutanásia ou abandono por parte dos 

tutores, em função da falta de compreensão da complexidade destes (RODAN, 2016).  

Nesse sentido, surgiram o Cat-Friendly-Clinic/Cat-Friendly-Practice, criados pela 

Internacional Society of Feline Medicine (ISFM) e American Association of Feline 

Practitioners (AAFP), os quais estabelecem um guia de abordagem do paciente felino que 

qualifica ambientes especializados no atendimento de gatos, a partir de técnicas que 

compreendem maneiras ideais de transportar o gato até a clínica e na volta para casa, assim 

como postura do veterinário em relação ao paciente ao longo da consulta (SILVA, 2017). 

No entanto, para que clínicas, hospitais ou instituições sejam considerados ambientes cat-

friendly é necessário que estes possuam, no mínimo, um profissional membro da AAFP, além 

de terem seu cadastro atualizado e aprovado a cada dois anos para manterem a prática. Os 

estabelecimentos com práticas Cat-Friendly utilizam selos (ouro ou prata) disponibilizados 

pela ISFM e AAFP (Figura 2) e são listados em websites para que os tutores possam buscar 

esse tipo de atendimento personalizado (CANNON et al., 2016). No Brasil, atualmente há 

26 clínicas certificadas como Cat-Friendly-Practice (AAFP, 2020). 

 

Figura 1. Selos Cat-Friendly-Clinic e Cat-Friendly-Practice disponibilizados pela Internacional Society of Feline 
Medicine (ISFM) e American Association of Feline Practitioners (AAFP). 

 

Fonte: SILVA (2017). 
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Em cães, o enriquecimento ambiental tem sido uma estratégia comumente utilizada, 

incluindo o enriquecimento através de interações com humanos e outros animais, classificado 

como enriquecimento ambiental animado, ou ainda através de brinquedos, estimulação 

auditiva e olfativa, classificado como enriquecimento ambiental inanimado (Wells, 2004). É 

importante destacar a importância dessa abordagem uma vez que a expansão das relações 

homem-animal aumenta as chances de problemas comportamentais dos animais (Chávez e 

Ubilla, 2014) 

 

 

4 ANIMAIS SELVAGENS 

 

A influência do homem sobre o BEA também tem relevante importância ao se 

abordar as atividades humanas que privam os animais selvagens de seus requisitos de vida, 

destruindo ou empobrecendo seu entorno. Infelizmente ainda há falhas em se estabelecer 

um fundamento ético bem aceito e aplicado para a conservação de animais silvestres. A 

destruição do habitat priva os requisitos da espécie de vida, causando traumas, sofrimento 

prolongado e, por fim, a morte (PAQUET; DARIMONT, 2010). O uso de interações sociais 

positivas e do enriquecimento ambiental, uma ferramenta que possibilita aos animais 

oportunidades de escolha atrvés do aumento da complexidade ambiental, elevando a 

expressão de comportamentos naturais, tem sido implementadas para garantir o melhor 

bem-estar desses animais (AZEVEDO; BARÇANTE, 2018; WILLIAMS et al., 2018). 

 

 

5 ANIMAIS DE PRODUÇÃO 

  

Embora o BEA seja referido como a qualidade de vida de um animal 

individualmente, em animais de fazenda a avaliação das condições de vida destes deve ocorrer 

também ao nível da população.  

Em 2012, a Organização Mundial de Saúde Animal adotou os 10 "Princípios Gerais 

para o Bem-Estar dos Animais nos Sistemas de Produção Pecuária", visando orientar o 

desenvolvimento de padrões de bem-estar animal. Os Princípios Gerais baseiam-se em meio 

século de pesquisa científica relevante para o bem-estar animal no que diz respeito: (1) seleção 

genética do comportamento e o temperamento dos animais; (2) influência do ambiente no 

comportamento e no desenvolvimento de patologias; (3) gestão de grupos para minimizar 
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conflitos e permitir contato social positivo entre os animais; (4) efeitos da qualidade 

ambiental; (5) conforto dos animais; (6) acesso a rações e água de forma adequada; (7) 

prevenção e controle de doenças, com eutanásia humanitária se necessário; (8) prevenção e 

tratamento da dor; (9) criação de relações positivas entre humanos e animais e (10) assegurar 

habilidade e conhecimento adequados entre manipuladores de animais (FRASER et al., 2013). 

Atendendo a esses princípios, é relevante destacar que o BEA deve ser avaliado e 

reformulado de acordo com as necessidades de cada espécie. 

Os bovinos são animais cujas necessidades podem ser fornecidas com relativa 

facilidade. A aplicação de boas práticas de gestão é uma ferramenta fundamental para 

alcançar a melhoria na eficiência do sistema de produção por reduzirem os riscos e melhorar 

o bem-estar do gado em diferentes etapas da cadeia de produção. Alguns dos riscos mais 

evidentes nos sistemas tradicionais de produção de carne bovina são: problemas no parto, 

morbidade e mortalidade de bezerros, falta de sombra nas pastagens, infraestrutura 

inadequada e más práticas de manejo durante o processamento de rotina (marcação, 

castração, vacinação, descorna). Outros fatores de risco estão relacionados ao alojamento, o 

tipo de piso, o número de dispensadores de água, as instalações de manuseio e a falta de 

movimentação específica. As condições microclimáticas podem ser críticas, dependendo da 

raça e localização da criação, quando o gado pode sofrer por estresse. O plano de alimentação 

adotado pode ser outro fator que afeta negativamente o bem-estar desses animais, devido ao 

baixo conteúdo de volumoso aumentando o risco de acidose metabólica (COZZI et al., 2009; 

DA COSTA e MORALES, 2011; M’HAMDI et al., 2012). 

Apesar dos caprinos serem considerados animais rústicos, do ponto de vista 

bioclimático, a associação entre elevadas temperaturas, umidade e radiação solar pode 

acarretar alterações fisiológicas, hematológicas, hormonais, reprodutivas e produtivas (DE 

LIMA; FILHO, 2013). Assim, para aumentar a produtividade em regiões tropicais, é 

recomendada a criação de raças que apresentem maior potencial genético de adaptabilidade 

para uma condição climática adversa, sendo capazes de sobreviver, reproduzir e produzir em 

situações de estresse térmico. Promover a adequação das práticas de manejo em horários do 

dia e período do ano mais favorável quanto ao clima, considerando além da produtividade, 

constitui-se em medida essencial para manutenção do bem-estar para essa espécie (SOUZA 

et al., 2012). 

Quanto à espécie ovina, o mercado de carne apresenta-se em crescimento, 

especialmente nos países em desenvolvimento. Ao lado de mercados estabelecidos, esses 

consumidores têm exigido uma melhor qualidade dos produtos e estão cientes de como os 
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animais são criados e abatidos. Assim como em outras espécies de produção uma série de 

circunstâncias anteriores ao abate podem ser estressantes e causarem alterações fisiológicas 

levando a um efeito prejudicial sobre a qualidade final da carne ovina, com a perda de 

componentes que afetam a cor e textura da mesma. Características específicas do 

comportamento ovino, como a presença de lesões e vocalizações são associadas à diminuição 

das condições de bem-estar (MOURA et al., 2017). 

No que diz respeito ao setor avícola, a produção de frangos cresceu em todo o 

mundo ao longo do século XX, se tornando uma das três principais proteínas de origem 

animal consumidas mundialmente ao lado da carne suína e bovina (ABPA, 2019). Em 

criações de galinhas poedeiras e frangos de corte, embora os animais pertençam à mesma 

espécie, Gallus gallus domesticus, diferenças nas pressões de seleção genética, sistemas típicos 

de alojamento e idade de abate resultam em diferentes questões de bem-estar social. Em 

frangos, o bem-estar depende não apenas da saúde física, mas também da saúde psicológica, 

por isso a dificuldade de avaliação e a necessidade da observação de vocalizações e posturas 

comportamentais (NEWBERRY; TARAZONA, 2011). Um estudo ao avaliar a sujidade das 

aves como indicador de bem-estar das galinhas (Gallus gallus domesticus) verificou que a 

dermatite de contacto na área das patas e do abdomen são dois indicadores que podem ser 

correlacionados aos riscos de problemas relevantes da carcaça, os quais podem ser 

identificados em escalas de comprometimento para avaliar o bem-estar dos frangos de corte, 

uma vez que são problemas prevalentes e que exigem medições aceitáveis (SOUZA et al., 

2018). 

Na suinocultura, a Europa gerou os principais estudos sobre o bem-estar suíno, 

estabelecendo tradição de política pública sobre o assunto, que é um dos principais 

intervenientes no mercado de carne suína, tornando suas normas referências para muitos 

países. Por estas razões, a Europa fornece o melhor modelo de estudo para o estabelecimento 

do bem-estar na suinocultura do Brasil (DIAS et al., 2015), onde vários parâmetros são 

avaliados em conjunto e auxiliam na padronização de critérios para melhoria do manejo de 

suínos ao longo de toda a cadeia produtiva (BRANDT; AASLYNG, 2015). 

A maioria dos estudos nessa espécie sobre o bem-estar, referem-se às condições de 

alojamento desses animais em várias fases da produção. Ao se mensurar aspectos do bem-

estar de porcas gestantes alojadas em grandes grupos ou em gaiolas convencionais, verificou-

se que o estresse de fêmeas suínas alojadas em gaiolas era maior, encontrando-se uma maior 

incidência de claudicação e alterações hematológicas de estresse a partir da 9ª semana de 

gestação (KARLEN et al., 2007).  
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Em todos os animais de produção de carne, o bem-estar animal no dia do abate é 

uma preocupação crescente para as autoridades e consumidores (BRANDT; AASLYNG, 

2015), já que o momento pré-abate gera alterações de bem-estar, principalmente com relação 

às formas de condução dos animais ao abate propriamente dito (GRANDIN, 2014). Por isso 

que estratégias para reduzir o estresse pré-abate têm sido estudadas a fim de beneficiar a 

qualidade da carcaça e da carne (VELARDE et al., 2015). Instalações adequadamente 

projetadas para carga e descarga de animais, assim como pessoal bem treinado no manuseio 

destes em frigoríficos desempenham um papel fundamental na determinação dos efeitos do 

estresse pré-abate em suínos. Melhorias na padronização de ferramentas de manipulação 

juntamente com o modelo das instalações e dos caminhões, ajudariam a garantir melhor bem-

estar de animais direcionados ao abate (GOUMON; FAUCITANO, 2017). 

Além disso, os animais não devem permanecer nas baias de espera por mais de 3 

horas (SANTIAGO et al., 2012) e durante esse período é necessária a utilização de sistema 

intermitente de aspersão de água, com intervalos de 30 minutos, respeitando o binômio 

temperatura e umidade relativa do ar, garantindo melhor bem-estar animal (CENTURIÓN, 

2012). A preocupação com esta fase se refere aos casos de mortalidade, a qual pode chegar 

e suínos a 64,5%, dependendo da estação do ano (JÜHLICH, 2016). 

Por esta razão que a Organização Mundial de Sanidade Animal (OIE) define os 

padrões mínimos básicos de bem-estar sobre o transporte e abate de animais para controle 

de doenças, que cada país deve seguir. A pontuação numérica é usada tanto pela indústria 

privada quanto por alguns governos para acessar o bem-estar animal em plantas de abate. As 

cinco variáveis medidas são: 1) percentual de animais efetivamente atordoados na primeira 

tentativa, 2) percentual insensível, 3) percentual que vocaliza (mugido, guincho) durante o 

manejo e atordoamento, 4) percentual de animais que caem durante o manuseio e 5) 

percentual movido com um aguilhão elétrico. Um bom sistema de auditoria de bem-estar 

animal proíbe práticas como arrastar, derrubar, arremessar e içar animais vivos antes do 

procedimento de abate (GRANDIN, 2017). 

A preocupação com o bem-estar não se restringe somente aos animais produtores 

de carne. Segundo o Australian Animal Welfare Standards and Guidelines (2014), em maio 

de 2008, a indústria australiana de lã começou a ser orientada por um Código de Boas Práticas 

para o Bem-Estar na Produção de Lã, a fim de especificar os padrões mínimos de manejo 

para manter o bem-estar de ovelhas alojadas para a produção de lã e fornecer diretrizes da 

indústria para produtores. Ovelhas mantidas presas têm prejuízo ao bem-estar, já que se 
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tornam incapazes de se exercitarem o suficiente e são tipicamente isoladas de outros animais 

do rebanho. 

Na piscicultura, a densidade de animais e a qualidade da água se constituem em 

fatores imprescindíveis na determinação do bem-estar e no desenvolvimento de peixes, onde 

concentrações altas de nitrogênio e nitrato são associadas a doenças crônicas que 

comprometem o bem-estar desses animais (DAVIDSON et al., 2014). Já na produção de 

salmão do Atlântico em sistemas de recirculação observa-se que a manutenção de 

temperaturas em torno de 13 °C, bem como >85% de saturação de oxigênio dissolvido e 

velocidade da água, são condições imprescindíveis para a taxa de sobrevivência, crescimento 

e indicadores fisiológicos de bem-estar (KOLAREVIC et al., 2014). 

 

 

6 BEM-ESTAR ANIMAL E SEU IMPACTO NA CIÊNCIA 

  

A detecção automática de estados comportamentais relevantes associados ao 

comprometimento do bem-estar social tem recebido maior atenção mundialmente e tem sido 

tema de pesquisas nos últimos anos (MAPA, 2017; WINCKLER, 2019). Cientistas de vários 

setores da sociedade enfrentam o desafio comum de aplicar a ciência para orientar políticas 

e práticas para o Bem-Estar Animal (BEA), muitas vezes por questões empíricas e éticas 

(FRASER, 2010). 

A ciência do bem-estar animal não só fornece informações sobre os aspectos 

fisiológicos e comportamentais. Sob o ponto de vista ético há diferenças em como as pessoas 

veem o valor moral dos animais, e que levarão a diferentes percepções de como os humanos 

devem tratá-los, sobre suas reais necessidades e os interesses das pessoas envolvidas que 

podem levar a dilemas éticos (WSAVA, 2018). Atividades de pesquisa e ensino de bem-estar 

animal vêm ganhando força à medida que as indústrias agrícolas e varejistas de alimentos 

redigem diretrizes e implementam programas de auditoria de BEA. Os etologistas que 

estudam o comportamento animal sob o ponto de vista científico, tem desempenhado um 

papel importante nos avanços dessas pesquisas (MENCH, 2008). 

Nesse sentido, aliados aos resultados obtidos na pesquisa científica, a economia e 

outras ciências sociais também podem desempenhar um papel importante na determinação 

de projetos e medidas para a melhoria do BEA, como a utilização de rotulagem para melhor 

escolha de produtos pelo consumidor. Desta forma, análises econômicas com base na 
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opinião pública, podem orientar normas de legislação, de modo a definir padrões mínimos 

decentes de BEA (CHRISTENSEN et al., 2019).  

Com o aumento da demanda por alimentos de origem animal um fator importante 

a ser considerado são as doenças endêmicas em sistemas de produção e que podem ter um 

impacto negativo sobre o bem-estar dos animais de fazenda, representando uma barreira à 

aceitação pelo consumidor. Essa realidade faz com que haja uma necessidade crescente em 

desenvolver políticas relativas à sanidade na produção animal, intensificação sustentável e 

bem-estar animal que atendam às prioridades do consumidor (CLARK et al., 2017). 

Esquemas de certificação que visam fornecer uma garantia de BEA têm sido 

desenvolvidos em muitos países, mas não há um mecanismo acordado para o 

reconhecimento da equivalência dos regimes de bem-estar animal ao nível internacional. A 

falta de padronização nessa certificação de animais criados em níveis especificados de bem-

estar é uma complicação no comércio internacional (MAIN et al., 2014). É provável que o 

BEA quando é integrado dentro de um conceito mais amplo como garantia de qualidade ou 

esquemas de sustentabilidade seja melhorado e os produtos mais valorizados pelos 

consumidores (VERBEKE, 2009). 

No Brasil, a maioria dos consumidores não possui conhecimento suficiente sobre 

as questões relacionadas ao bem-estar dos animais, porém acreditam que uma criação 

diferenciada pode resultar em melhorias no produto final.  

O maior conhecimento sobre as questões que envolvem o BEA vem aumentando 

rapidamente nos últimos anos e tem sido objeto de considerável atenção da mídia 

internacional e principalmente tem gerado encontros em países da Europa e conferências na 

América Latina para discutir as atualizações sobre o tema, já que nesses países há a presença 

dos três principais sistemas de produção animal reconhecidos no mundo: o industrial ou 

intensivo (aves, suínos e em menor escala outras espécies); o de pastar com seus grandes fins 

(extensivo, semi-intensivo e rotacional); e sistemas mistos que combinam agricultura, manejo 

florestal e outros ecossistemas naturais com atividades pecuárias (EUROPEAN COURT 

AUDITORS, 2018). 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O aumento dos estudos acerca do bem-estar animal em todo mundo reflete não só 

a preocupação com as condições de saúde física e mental a que os animais de companhia são 



Atualidades na Saúde e Bem-estar Animal  

 

 

44 

submetidos como também dos animais de produção. No caso destes há uma repercussão 

negativa não só para a vida desses animais individualmente, em coletivo e também sob o 

ponto de vista da interferência na produtividade e qualidade de alimentos de origem animal.  

No entanto, muitos estudos ainda são necessários a fim de conhecer as melhores 

condições de bem-estar para cada espécie animal, para que se possam principalmente definir 

ações que permitam alterações benéficas na forma de criação e convivência saudável, 

respeitando as características e necessidades específicas dos animais. 
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O crescimento da agricultura no Brasil com a valorização do bem-
estar em animais de produção é um tema que está diariamente 
conectado com a sociedade. O transporte é uma etapa muito 
importante que afeta a saúde dos animais e a qualidade do produto 
final. Assim a perfeição no manejo durante o deslocamento 
rodoviário está diretamente engajada com a preocupação do bem-
estar. As ações como embarque, transporte e desembarque são 
fatores importantes como prevenção da boa saúde, pois as 
condições físicas e psicológicas dos animais são essenciais para 
manter uma boa qualidade e integralidade da carcaça. Os animais 
devem expressar seu comportamento de forma natural em todo o 
trâmite. Esta revisão bibliográfica tem o propósito de apresentar 
os principais conceitos e alguns indicadores relacionados ao bem-
estar animal, mais especificadamente ao grupo dos bovinos. 
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The growth of agriculture in Brazil with the enhancement of 
welfare in farm animals is a theme that is daily connected with 
society. Transport is a very important step that affects the health 
of animals and the quality of the final product. Perfection in 
handling during road transport is directly involved with the 
concern for well-being. Actions such as boarding, transport and 
disembarkation are important factors in preventing good health, as 
the physical and psychological conditions of the animals are 
essential to maintain a good quality and integrity of the carcass. 
Animals must express their behavior in a natural way throughout 
the procedure. This bibliographic review aims to present the main 
concepts and some indicators related to animal welfare, more 
specifically to the group of cattle. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE, 2017), o bem-estar 

animal pode ser definido como a preocupação e conscientização do homem acerca das 

condições nas quais o animal está sendo criado, o bem-estar visa a melhorias fisiológicas nos 

animais desde a entrada nos sistemas de produção até o abate. É considerado que o animal 

encontra-se em bem-estar quando este tem boa saúde, conforto, está adequadamente 

nutrido, seguro e seja capaz de expressar seu comportamento inato, além da ausência de 

sofrimento, dor, medo e angústia.   

Para atingir o bem-estar animal ideal é necessário que os profissionais da saúde 

animal trabalhem continuamente na promoção da prevenção de doenças, na utilização de 

tratamentos veterinários apropriados, que os animais sejam abrigados e manipulados em 

locais seguros e adequados, recebam alimentação e água de qualidade e que o abate ou 

sacrifício sejam realizados de forma humanitária. As práticas de saúde e bem-estar devem 

estar ligadas diretamente ao estado físico e moral do animal, ou seja, qualquer tratamento 

dado em espécies como bovinos, suínos, bubalinos, caprinos, ovinos e aves, devem ser 

propiciados através do tratamento humanitário (OIE, 2017).  

Os bovinos são animais rotineiros, dotados de uma boa memória e capazes de 

reconhecer seus tratadores e apresentar reações específicas a cada tipo de tratamento 

recebido (PARANHOS DA COSTA, 2002). O embarque de bovinos deve ser realizado de 

forma segura precavendo e reduzindo a possibilidade de contusões e lesões físicas, que 

ocorrem principalmente nos membros inferiores (BERTOLONI et al. 2012). Também deve 

ser observado o tipo de manejo local para que não apresente qualquer irregularidade. O uso 

inadequado de cães condutores ou chicotes elétricos pode acarretar mal estar, gerando 

contusões e crises emocionais aos animais. Toda mudança inadequada de ambiente pode 

causar estresse aos bovinos e se manipulados de forma rude, acarreta má qualidade de suas 

carcaças e pode reduzir o tempo de prateleiras de seus produtos (BURNS, 2019). Neste 

sentido, o presente estudo tem como objetivo abordar o transporte de bovinos, discutindo 

as problemáticas que envolvem a atividade pecuária do embarque até frigoríficos ou 

fazendas.  
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2 O BEM-ESTAR: AS 5 LIBERDADES 

 

O Bem-estar animal é um termo que diz respeito tanto ao físico quanto ao mental. 

Os princípios de bem-estar animal começaram a ser abordados oficialmente em 1965, no 

Reino Unido, por uma comissão técnica multidisciplinar nomeada pelo governo britânico de 

Comitê Brambell, que estabeleceu as cinco liberdades (COELHO et al., 2017): 

1. Liberdade fisiológica: ausência de fome e sede. A alimentação à disposição do 

animal deve ser suficiente, tanto em quantidade quanto em qualidade, permitindo 

crescimento, vigor e saúde normais.  

2. Liberdade ambiental: ausência de desconforto, térmico ou físico. As instalações 

e/ou edificações devem ser adaptadas, fazendo com que o ambiente não seja excessivamente 

quente ou excessivamente frio, nem impeça o descanso e atividades normais.  

3. Liberdade sanitária: ausência de injúrias e doenças. As instalações devem 

apresentar-se de forma a minimizar o risco de doenças, fraturas e machucados e quaisquer 

casos que ocorram devem ser reconhecidos e tratados sem demora.  

4. Liberdade comportamental: possibilidade para expressar padrões de 

comportamento normais. O ambiente deve permitir e oferecer condições para que o animal 

expresse seus instintos e comportamentos normais, inerentes à sua espécie.  

5. Liberdade psicológica: ausência de medo e ansiedade. O animal não deve ser 

exposto a situações que lhe provoquem angústia, ansiedade, medo ou dor.  

Esses cinco itens procuram oferecer uma abordagem para a compreensão do bem-

estar como ele é percebido pelo próprio animal (e não como definido por seu criador ou 

mesmo pelo consumidor) e servem como um ponto de partida para avaliar os aspectos bons 

e ruins de um sistema de criação (WEBSTER, 1987). 

 

 

3 INDICADORES DE ESTRESSE 

 

Os animais podem sofrer de estresses psicológicos, seja por medo de embarcar ou 

desembarcar de um veículo, ou por restrição alimentar, passando fome, sede, ou por 

constante manuseio ocasionando fadiga, lesões ou até mesmo elevação temperatura corporal, 

ocasionando negativas ao bem-estar animal. O indicador mais apropriado de bem-estar 

animal seria a ausência de estresse e sofrimento. Muitas vezes, os padrões de comportamento 



Atualidades na Saúde e Bem-estar Animal  

  

 

 

53 

são reflexos das tentativas do animal de se libertar ou escapar de agentes e estímulos 

estressantes (GLASER, 2003).  

O bem-estar pode ser avaliado por meio de características fisiológicas e 

comportamentais, assim diante da elevação de fatores estressores poderão ser observadas 

alterações fisiológicas e comportamentais (GLASER, 2003). O mesmo estudo reafirma a 

existência de fatores exógenos provedores de estresses, como calor, frio, umidade, fome, 

sede, infecções, parasitas, injúrias físicas, ambiente inadequado, dor, elevada densidade 

populacional, isolamento, situações que levam ao medo e/ou ansiedade, entre outros.  

O fator de manejo é um importante ponto para o equilíbrio e conforto de bovinos 

nos sistemas de produção e outro fator que merece destaque é a densidade populacional, que 

está intimamente relacionada ao espaço vital e a reestruturação da hierarquia social quando 

se misturam lotes de diferentes origens em uma mesma baia geram situações estressantes. 

Em relação ao espaço de vida e a zona de fuga, ambos são proporcionalmente opostos ao 

aumento da densidade populacional, ou seja, um número elevado de bovinos em um 

determinado espaço torna-se um ponto negativo ao seu desenvolvimento, rendimento, 

produção e até mesmo sendo incompatível a manutenção de um período saudável de vida 

(POLLI et al., 1995).  

Dessa forma, a expressão comportamental é de extrema importância na produção 

de bovinos de corte, pois tem um papel fundamental nas adaptações e funções biológicas 

(PAJOR et al., 2000). Um dos aspectos do comportamento bovino é a reatividade, avaliada 

pelas reações dos animais a diferentes situações de manejo, sendo tais reações associadas a 

estímulos ocasionados pela presença humana (BOIVIN et al., 1992). A reatividade é um dos 

aspectos do temperamento e define-se pela qualidade ou estado daquele que protesta ou luta, 

sendo sua expressão dependente de vários componentes como, por exemplo, a intensidade 

do estímulo e o significado do estímulo para o indivíduo, a motivação e a intensidade de 

resposta (PIOVEZAN, 1998). 

Os níveis de estresse, como já citados, são utilizados como o principal parâmetro 

para avaliar o bem-estar animal. Se estes animais desenvolverem estresses terão mecanismos 

de resposta, e sua homeostasia estará ameaçada, e assim o animal irá precisar de novos 

mecanismos para adaptação fisiológica, de forma a adequar-se em um novo ambiente 

(GRANDIN, 1998). Para tal avaliação, alguns parâmetros fisiológicos como temperatura 

retal e corporal, frequência respiratória, frequência cardíaca e pH são importantes serem 

mensurados para observar a adaptação do animal àquele sistema de produção.  
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A manutenção da temperatura corporal é determinada pelo equilíbrio entre a perda 

e o ganho de calor. A referência fisiológica dessa variável é obtida mediante a mensuração da 

temperatura retal, que pode variar de 38,1 ºC a 39,1 ºC para animais das raças de corte 

especializadas, de 38,0 ºC a 39,3 ºC, para animais leiteiros (ROBINSON, 1999). A referência 

fisiológica para essa variável está entre 38,0 e 39,5ºC sob condições termo neutras 

(DUPREEZ, 2000). A temperatura retal pode mostrar a adaptação fisiológica do animal ao 

ambiente, pois seu aumento indica que os mecanismos de liberação de calor tornaram-se 

insuficientes para manter a homeotermia (MOTA, 1997). Bacari Jr. (1987) afirmou que o 

calor necessário para manter a temperatura corporal dos animais deriva do metabolismo e da 

absorção da radiação solar, direta ou indireta, enquanto a temperatura corporal depende do 

equilíbrio entre o calor produzido e o liberado para o ambiente.  

Outro indicativo é a frequência respiratória, com o aumento do calor e uma vez que 

o bovino fica ofegante, pode ocorrer menor volume do ar inspirado, o que dificultaria a troca 

de calor pela evaporação. (ROBERTSHAW, 2006) A frequência respiratória normal em 

bovinos adultos tem uma variação entre 24 e 36 movimentos respiratórios por minuto. 

Diante de uma condição estressante, a frequência respiratória começa a elevar-se antes da 

temperatura retal, e observa-se taquipneia em bovinos em ambientes com temperatura 

elevada (FERREIRA et al., 2006). 

A frequência cardíaca para bovinos adultos, situa -se em 60 a 70 batimentos por 

minuto (ROSSAROLLA, 2007). Se o estresse for confirmado, e estiver com uma intensidade 

moderada, a frequência cardíaca será reduzida em resposta a dilatação periférica dos vasos 

(CERUTTI et al., 2013). 

Ainda existem formas de avaliar o estresse sofrido pelo animal na fase ante mortem, 

como pela medição do pH, que é mais comum e universalmente aceita como indicador da 

qualidade final da carne. A queda do pH muscular é uma das mais significantes mudanças 

post-mortem que ocorrem no processo de conversão do músculo em carne. Este processo 

envolve uma série de alterações no metabolismo e que estão relacionadas com os níveis de 

glicogênio muscular, que promove alterações com a queda do pH ou acidificação, a 

desnaturação de proteínas, queda da temperatura e a produção de ácido lático (COSTA et al., 

2005). O que determina o valor do pH é a quantidade de ácido lático post mortem da carne 

produzido a partir do glicogênio muscular durante a glicólise anaeróbia, e isto pode ser 

impedido se o glicogênio for consumido por fadiga, inanição, ou pelo medo e estresse do 

animal antes do abate (ROÇA, 2001). Segundo Del Campo (2016), se houver um manejo 

inadequado aos bovinos, a carcaça, pode resultar em carnes dos tipos DFD (Dura, Firme e 
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Escura) e PSE (Pálida, Mole e Exsudativa), o que leva a má aceitação por parte do mercado 

consumidor.  

 

 

4 CUIDADOS E BOAS PRÁTICAS NO TRANSPORTE PARA OS BOVINOS  

 

O transporte rodoviário de animais inclui embarque do seu local de origem, o 

transporte propriamente dito e o desembarque em seu destino (TARRANT; GRANDIN, 

2000). O transporte inadequado é um dos fatores determinantes para o nível dos estresses 

dos bovinos. Chen et al. (2015) relatam que existem alguns fatores que podem contribuir para 

essa resposta ao estresse, incluindo interações homem-animal imediatamente antes e depois 

do transporte. Como o embarque e o transporte não fazem parte da rotina animal, o 

transporte e o manejo no frigorífico são considerados os eventos mais estressantes, o que 

pode afetar diretamente a qualidade da carne (GOMIDE et al., 2006).  

O maior problema durante o embarque é a falta de conhecimento sobre os 

princípios básicos de bem-estar. Durante o manuseio e o transporte, uma pessoa pode causar 

altos níveis de estresse nos bovinos, enquanto outra pessoa que faz o mesmo trabalho pode 

causar pouco ou nenhum estresse nos animais. O tratador ou o motorista são responsáveis 

pelo manejo dos animais até a entrada no caminhão, e muitas vezes, a ausência de 

treinamento e conhecimentos básicos sobre como tratá-los, são fatores estressores aos 

animais. A exemplo muitos condutores utilizam ferrões e choque elétrico na tentativa de os 

animais subirem na rampa mais rapidamente, o que pode resultar em machucados, 

prejudicando a carcaça com a liberação de hormônios relacionados ao estresse na etapa ante 

mortem. Esse procedimento estressante pode resultar em dor, sofrimento, contusão e edemas 

(BARBOSA FILHO et al., 2004). 

Segundo Nielsen (2011), o estresse de animais destinados ao abate se inicia 

justamente no momento do embarque, uma vez que, os animais saem do ambiente de 

criação. O transportador deve observar se os animais estão em jejum alimentar, sendo que a 

restrição dos alimentos pode ser considerado outro fator estressante na rotina do animal. A 

continuidade do processo eleva os níveis sanguíneos de cortisol, dentre outros fatores, como 

a alta densidade da carga, as inspeções durante o transporte, o tempo de percurso, as paradas 

durante o período da viagem e o descarregamento. Ao chegar no destino serão submetidos 

a um check list para registrar observações como presença de lesões, animais caídos, seguridade 

do veículo, dentre outros.   
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No embarque os bovinos são estimulados a se deslocarem quando visualizam 

outros animais em movimentos, assim ocorra, torna-se necessário que os corredores sejam 

bem dimensionados proporcionando as movimentações em lotes se os corredores forem 

inadequados, ou muito estreitos e construídos com mudanças de direção em ângulos 

fechados, escuros e muito longos, isso irá dificultar o manejo dos bovinos. Lembrando que 

os pisos devem conter antiderrapantes para promover os deslocamentos dos animais com 

segurança de forma a evitar escorregões e quedas (LUDTKE et al., 2012a). 

A escolha do veículo é imprescindível para que alguns problemas possam ser 

evitados como: carrocerias com pontas de madeira, ripas, pregos ou parafusos expostos, 

pisos escorregadios, altura e paredes das carrocerias inadequadas; rampa com inclinação 

imprópria para o transporte e condições inadequadas de ventilação (PARANHOS DA 

COSTA, 2000). Há alguns tipos de veículos que se diferenciam principalmente em relação 

aos compartimentos de carga, são eles:  

1. Veículo não articulado com três eixos, geralmente conhecido como caminhão 

truck; com capacidade média para 18 animais (BERTOLONI et al., 2012);   

2. Veículo articulado, conhecido como carreta, com um (27 animais) ou dois pisos 

de compartimento de carga (double deck) com capacidade média para 42 animais divididos em 

6 compartimentos distribuídos em dois pisos (BERTOLONI et al., 2012); 

3. Veículo duplo-articulado, conhecido como bi-trem, composto por dois 

compartimentos de cargas independentes, ambos com um ou dois pisos.   

4. Veículos não articulados com dois eixos (conhecidos como caminhões “toco”) 

ou veículo menores para o transporte de apenas 3 ou 4 animais.  

Carretas double deck têm sido utilizadas na tentativa de reduzir custos com o 

deslocamento dos animais, no entanto, tal prática pode gerar efeitos negativos sobre a carcaça 

dos animais transportados como uma maior incidência de hematomas (BERTOLONI et al., 

2012). É mais difícil embarcar e desembarcar bovinos em veículos com compartimentos de 

carga com dois pisos. Isto porque o acesso ao segundo piso é geralmente feito por rampas 

muito inclinadas, que dificultam a subida e descida dos animais. Nesses casos os 

procedimentos de embarque devem ser realizados com muito mais atenção e cuidado, de 

forma a minimizar os problemas (LUDTKE et al., 2012b).  

Neste sentido, segundo Bertoloni et al. (2012), considerando condições e os 

indicadores de bem-estar animal e qualidade de carcaça avaliados, concluíram que o 

caminhão tipo truck e a carreta tipo baixa apresentam melhores resultados em comparação à 

carreta tipo double deck no transporte de bovinos.  
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Os veículos deverão ter entrada de ar entre as linhas de grades dos compartimentos 

para promover uma ventilação suficiente para evitar o desconforto. Os veículos que são 

adaptados para fornecerem sombra e abrigo durante período de chuva ou mau tempo são os 

ideais, porém pouco utilizados nos países em desenvolvimento como o Brasil (BROOM, 

2008). Outro aspecto que não podemos deixar de fora é o espaço que cada animal ocupa, ou 

seja, a densidade de carga. Esta pode ser classificada em alta, cuja densidade é de 600 kg/m2, 

média 400 kg/m2 e baixa 200 kg/m2 (TARRANT et al., 1988).  

Durante o transporte propriamente dito, se o motorista não for cauteloso e não 

prevenir acidentes com estes animais, podemos ter mortes, ou algum outro tipo de perda que 

será significativa. Estradas de chão batido e em más condições deverão ser evitadas na 

medida do possível, além de realizar paradas a cada 3 horas para alívio dos animais. Por isso, 

a forma de direção influencia a o bem-estar dos animais com melhora da qualidade da carne 

(GOMIDE et al., 2006)  

O tempo de percurso é outro fator considerado importante, pois o tempo da 

viagem, de um local a outro, podem ocasionar perdas, alteração de pH, alteração nos níveis 

de lactato, coloração, contusões e hematomas (BATISTA DE DEUS et al., 1999; GALLO et 

al., 2000; BURNS, 2019). Um maior tempo de viagem interfere no metabolismo post mortem, 

elevando o pH final e reduzindo os níveis de lactato no músculo 24 horas após o abate 

(BATISTA DE DEUS et al., 1999). Portanto o trajeto, seja pela distância ou pelo tempo na 

duração da viajem, pode impactar diretamente o bem-estar e a qualidade da carne bovina e 

seus derivados.  

Não podemos esquecer do desembarque dos animais no seu destino, uma vez que, 

esse tipo de manuseio é mais propenso a sofrer lesões, contusões, traumas de quedas ou 

escorregões (BATTIFORA et al., 2000; CESAR; HUERTAS, 2014). Dessa forma, os 

procedimentos deverão ser basicamente os mesmos realizados durante o embarque na 

fazenda, ou seja, evitar o uso de bastões de choque ou ferrões para forçar os animais a descer 

do caminhão. É de extrema importância que logo após o desembarque no abatedouro, os 

animais sejam alojados no curral de espera, onde permanecerão por um tempo suficiente 

para que se acalmem e descansem da viagem, antes de prosseguirem para as próximas etapas 

do abate (PEREIRA, 2006)  

E para tudo isso ser eficaz, as instalações de destino devem primeiramente 

proporcionar conforto e segurança aos animais, ser duradouras e econômicas, ou seja, devem 

ser projetadas levando em consideração as características da área, tipo de solo, topografia, 

disponibilidade de água e as necessidades dos animais. Uma construção eficaz, a manutenção 
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e o uso correto dessas instalações além de proporcionarem condições que não coloquem em 

risco o bem-estar dos animais também apresentarão uma vida útil maior (OLIVEIRA 

FILHO, 2015).  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O transporte tem influência significativa no bem-estar de bovinos de corte, pode-

se então concluir que é de extrema importância que sejam utilizadas mão de obra qualificada 

(profissionais treinados), transporte de qualidade, escolha do tipo de caminhão, sem 

exposição ao calor e ao frio, utilização de materiais adequados que impeçam de feri-los ou 

não os leve a atingir qualquer nível de estresse. Constantes avaliações fisiológicas são de 

extrema importância para monitorar a qualidade de vida dos animais dentro dos sistemas de 

produção.  
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Leitoa 
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Objetivou-se descrever os principais eventos que ocorrem durante 
os primeiros estros de marrãs suínas de linhagem hiperprolífica. 
Observou-se o estro de um total de treze marrãs suínas Topigs® 
com idade aproximada de 154 dias e peso médio de 107,1 kg. As 
fêmeas foram mantidas em baias coletivas e os sinais de estro 
observados diariamente, duas vezes ao dia. Foram registrados 
início e fim das alterações anatômicas relacionadas ao ciclo estral, 
tais como: edema e hiperemia vulvar, presença de secreção vulvar 
e de reflexo de tolerância ao macho. O estro durou em média 45,5 
horas e o intervalo médio entre cios foi de 20,5 dias e em apenas 
31,5% detectou-se a presença de muco ao cio. Em relação aos três 
primeiros cios das marrãs não apresentaram diferenças entre si, no 
entanto, o primeiro cio caracterizou-se por uma curta duração pela 
presença de muco em 15,4% das marrãs, já nos demais esse valor 
variou de 30,8 a 50,0%. O cio de marrãs é mais curto e o pro-estro 
quase sempre vem acompanhado de edema vulvar. A frequência 
de cios silenciosos ainda é alta entre as marrãs, e os sinais de estro 
devem ser valorizados, para que os dias improdutivos não 
aumentem. 

  

 ESTROUS CYCLE IN GILTS OF HYPERPROLIFIC 
LINEAGE 

 

 
ABSTRACT 
 

Keywords:  

Oestrus 

Pig  

Pro-estrus 

The objective was to describe the main events that occur during 
the oestrus of gilts of hyperprolific lineage. The estrus of a total of 
thirteen swine gilts Topigs® was observed, with an approximate 
age of 154 days and an average weight of 107.1 kg. The females 
were kept in collective pens and the signs of estrus were observed 
daily, twice a day. The beginning and end of anatomical changes 
related to the estrous cycle were recorded, such as: edema and 
vulvar hyperemia, presence of vulvar secretion and reflex of 
tolerance to the male. Estrus lasted an average of 45.5 hours and 
the average interval between spans was 20.5 days and in just 31,5% 
the presence of mucus in heat was detected. In relation to the first 
three stages of gilts showed no differences between them, however, 
the first heat was characterized by a short duration due to the 
presence of mucus in 15.4% of gilts, whereas in the others, this 
value varied from 30.8 to 50.0%. The heat of gilts is shorter and 
the proestrus is almost always accompanied by vulvar edema. The 
frequency of silent estrus is still high among gilts, and all signs of 
heat should be valued, so unproductive days do not increase. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil se tornou um grande destaque no mercado suinícola, sendo o 4° maior 

produtor e exportador de carne suína do mundo, segundo dados de 2019 da Associação 

Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2020). As linhagens genéticas atuais têm apresentado 

altos níveis de prolificidade, o que vem despertando interesse em pesquisadores e produtores 

quanto ao manejo de marrãs, visto que um fator essencial na eficiência reprodutiva de um 

plantel suíno é a idade com que as fêmeas são cobertas pela primeira vez (KOKETSU, 

2007).  

O período em que a marrã de reposição permanece na granja da chegada até a 

primeira cobertura contribui com aproximadamente 30% dos dias não produtivos de uma 

granja (FOXCROFT, 2001). Dessa forma, o período de preparação das marrãs é o que mais 

contribui com o aumento dos dias não produtivos do sistema de produção de suínos. 

Portanto uma adequada seleção dessas fêmeas mantém relação direta com a eficiência do 

processo de produção (BORTOLOZZO et al., 2018). 

Atualmente para alcançar o máximo de eficiência produtiva, recomenda-se que as 

fêmeas suínas sejam cobertas ao 3ºou 4º cio, com 120 a 140 kg de peso vivo e entre 230-240 

dias de idade. Parâmetros adequados para o início da fase reprodutiva, em que a fêmea estará 

sexualmente madura e apresentará boa taxa de ovulação com oócitos viáveis para a 

fertilização (STANIC et al., 2013). Existindo assim, uma correlação positiva entre peso 

corporal e o total de complexos Cumulus oophorus, conforme o estudo de Neves et al. (2019), 

por isso é tão importante atender a esses requisitos. 

Nesse contexto, a introdução de fêmeas jovens em uma granja organizada por lotes 

de cobrição causa muitas dúvidas quanto a definição do melhor cio de cobertura, logo há a 

necessidade de uma programação sistemática e precisa (CARBONE, 2002; FOXCORFT; 

AHENE, 2000), que pode ser facilmente preparada conhecendo a caracterização do ciclo 

estral. O objetivo deste trabalho é descrever os principais eventos que ocorrem durante o 

estro de marrãs.   

 

 

2 METODOLOGIA  

 

O experimento foi  conduzido nas instalações da unidade experimental  do Setor 

de Suínos da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará. Foram observadas 



Atualidades na Saúde e Bem-estar Animal  

  

 

 

65 

13 fêmeas híbridas F1 Landrace (L) x Large White (Z), da linhagem TN70 da Topigs 

Norsvin®.   

As marrãs foram adquiridas entre os meses de março e maio de 2018, com idade 

aproximada de 154 dias e peso médio de 107,1 kg. Ao chegar, passaram por um período 

adaptativo de 15 dias, onde nenhum tipo de manejo, além de arraçoamento, foi realizado.  

As fêmeas tinham acesso à vontade à água em bebedouros do tipo chupeta e o 

arraçoamento era feito uma vez ao dia manualmente. Durante o período próprio de 

observação, foram fornecidos 2,5kg de ração do tipo reposição a cada um dos animais até 

que atingissem aproximadamente 238 dias de idade (Figura 1). Logo em seguida, passaram 

por um período de flushing (15 dias), em que receberam 2,5 kg de ração do tipo lactação e por 

fim, foram inseminadas mantidas as condições de manejo empregadas normalmente na 

unidade, que consta no fornecimento de 2kg de ração do tipo reprodução.   

 

Figura 1. Fase de preparação de marrãs e perfil de arraçoamento até o início da vida reprodutiva 
evidenciando o período de observação dos sinais de cio. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Todas as marrãs estudadas foram agrupadas em baias coletivas com 2 a 3 marrãs 

cada, tendo manifestado sintomas de estro em pelo menos uma oportunidade (Figura 2). 

Durante quatro períodos de estro consecutivos, nenhuma das marrãs foi inseminada natural 

e ou artificialmente, perfazendo em média 143 dias de observação.   
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Figura 2. Marrãs alojadas em baias coletivas com comedouro de alvenaria e paredes vazadas permitindo 
contato visual com outras marrãs. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

No período experimental, os sinais estrais foram observados diariamente sempre 

no mesmo horário, às 07:00 e às 17:00. Nos dias que antecederam a data prevista do estro, 

eram levadas ao cachaço maduro. Sendo registrados parâmetros estrais (Figura 3) como 

edema e hiperemia de vulva, presença de muco vaginal e reflexo de tolerância ao macho 

(RTM). Para calcular os intervalos, registrou-se a data de início dos sinais e adotou-se como 

data final do evento avaliado (estro ou edema de vulva) o próximo horário em que o evento 

não estava mais presente. Os dados observados foram compilados em planilha Excel® e 

submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias das variáveis de cada ciclo estral 

foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% utilizando o Programa Estatístico R. Para 

comparação do percentual de fêmeas que apresentaram secreção vulvar utilizou-se o Teste 

do Qui-quadrado. 

 

Figura 3. Identificação de parâmetros estrais em marrãs frente ao macho. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na tabela 1 estão apresentados os parâmetros do ciclo estral das marrãs nos 

primeiros cios após a chegada na granja. Os sinais indicativos do pro-estro, como o edema 

de vulva, foi observado em 90,6% dos estros, com duração média de 2,4 dias. Além disso, 

em apenas duas fêmeas foi observado o ato de montar sobre outras ou sobre as divisórias da 

baia e a presença de muco foi registrada em apenas 31,5% dos cios observados.  

 

Tabela 1. Parâmetros do ciclo estral de marrãs ao 1º, 2º, 3º e a partir do 4º cio. 

  Idade ao 
cio 

Duração do edema 
vulva (dias) 

Presença de muco 
(%) 

Duração do cio 
(horas) 

Intervalo entre estros 
(dias) 

1º cio  184,5 2,0 15,4 40,3 19,6 

2º cio  201,2 2,2 30,8 53,6 21,0 

3º cio  229,1 2,4 50,0 48,0 21,3 

>4º cio  255,4 2,5 31,3 43,2 19,9 

Média  2,4 31,5 45,5 20,5 

DP  0,6 - 12,6 2,5 

CV (%)  27,1 - 26,5 12,1 

Valor de 
P 

 0,321 0,324 0,967 0,781 

DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação. Médias não diferiram pelo Qui-quadrado e Teste de Tukey. 

 

A duração do edema de vulva não diferiu entre os ciclo estrais observados (P>0,05), 

apresentou em média 2,4 dias, correspondendo ao período de pró-estro que, de acordo com 

a literatura consultada, possui duração de 1 a 3 dias (BORTOLOZZO et al., 2007). O 

primeiro estro foi detectado aos 184,5 dias acompanhado de uma menor frequência de 

secreção vulvar (muco). Com o aumento da idade, a presença de muco durante o cio tornou-

se mais frequente. Esse resultado sugere que com o passar dos cios, a fêmea além de mais 

velha e com maior peso vivo, está também mais madura sexualmente, evidenciando de 

maneira mais clara os sinais estrais. Estas observações corroboram com Britt (1998), que 

relata que o primeiro estro da marrã ocorre entre o 6 e 7 mês de idade, estando associado à 

maturação do eixo hipotálamo-hipófise que é fortemente influenciado pela genética, idade, 

peso corporal, estado metabólico, estação do ano, temperatura, sociabilidade, exposição ao 

macho, manejo e outros (HUGHES, 1982). Quanto aos primeiros ciclos das marrãs, pode-

se observar que não houve diferenças quanto a duração dos mesmos (P<0,05), embora o 

intervalo entre o 1º e 2º tenha apresentado menor duração que os demais. 
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A detecção de cio sempre gera dúvidas entre os iniciantes na suinocultura, por vezes 

o edema e a hiperemia vulvar podem ser confundidos com sinais de que a fêmea está em cio, 

por representarem os sinais mais prevalentes no estro de marrãs (BORTOLOZZO et al., 

2006). No entanto, o edema e hiperemia vulvar (Figura 4A) não definem o início do estro, 

correspondem a alterações anatômicas relacionadas aos elevados níveis de estrógeno que 

ocorrem no pro-estro (BORTOLOZZO et al., 2007). Tais alterações podem vir 

acompanhadas de alterações comportamentais como o ato das fêmeas saltarem sobre outras 

(Figura 5) ou de se interessarem pelo macho (Figura 6). 

Por outro lado, o estro se inicia quando a marrã apresenta reflexo de imobilização 

ou reflexo de tolerância ao macho, que também pode ser visualizado na Figura 5, na fêmea 

que se deixa ser montada. As alterações anatômicas (Figura 4B), como edema e hiperemia 

vulvar, tornam-se menos intensas nesta fase, extinguindo-se totalmente nas fases de 

metaestro e diestro (Figura 4C), que duram em média 2-3 dias e 7 a 10 dias respectivamente 

(BORTOLOZZO et al., 2007). Neste estudo a duração do cio das marrãs variou de 34 a 72 

horas. É sabido que a duração do cio das marrãs é mais curta que em porcas, e que o cio 

detectado com o auxílio do cachaço apresenta uma maior duração quando comparada àquela 

na ausência do macho (ZANELLA, 2003). 

 

Figura 4. Vista posterior de marrã mostrando diferenças anatômicas na vulva em diferentes fases do ciclo 
estral. 

 

(A) Marrã em pro-estro apresentando edema, hiperemia e secreção vulvar; (B) Marrã no estro apresentando 
edema e hiperemia vulvar menos intensa; (C) Marrã após o período de estro apresentando vulva com 

tamanho e coloração normal. Fonte: Acervo próprio. 
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Figura 5. Marrã em pro-estro apresentando comportamento de saltar sobre outras fêmeas e marrã em estro 
deixando ser montada, apresentando reflexo de imobilidade. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Figura 6. Marrã em pro-estro apresentando interesse pelo macho, saltando sobre a mureta. 

 

Fonte: Acervo próprio. 
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Segundo Frare et al. (2013) a duração do estro em leitoas dura em média 26 a 36 

horas e segundo Bortolozzo et al. (2007) a duração média do estro em fêmeas suínas é de 50 

a 80 horas, corroborando com este estudo, em que o cio em marrãs detectado na presença 

do cachaço apresentou duração média de 45,5 horas. As marrãs observadas apresentaram 

intervalo entre ciclos próximo ao que é amplamente divulgado na literatura, 21 dias 

(CONNOR, 1989; ANDERSON, 2000). O intervalo entre estros, ou seja, a duração do ciclo 

estral, é um dado importante no manejo de fêmeas de reposição. Dada a ciclicidade e a 

regularidade do cio das marrãs o intervalo entre estros é utilizado para programar manejos 

como detecção de cio, flushing, vacinação e primeira inseminação. No entanto, o criador ainda 

pode enfrentar dificuldades nessa prática de manejo, pois algumas marrãs podem apresentar 

cio silencioso. 

Geralmente fêmeas jovens (leitoas e primíparas) apresentam maiores incidências de 

cio silencioso (SILVEIRA; WENTZ; BARROS, 1985; SILVEIRA; WENTZ, 1986). Dos 

ciclos estrais observados, em 13,2% as fêmeas apresentavam sinais de cio, como edema de 

vulva ou presença de muco, entretanto, não apresentavam o reflexo de tolerância ao macho, 

tampouco ao homem, prejudicando a determinação real do início de cio. Segundo Paterson 

(1982), leitoas jovens podem apresentar edema de vulva sem estro ou ovulação após o 

manejo com o macho, nessas fêmeas o crescimento folicular é interrompido não alcançando 

a ovulação, provavelmente devido ao um déficit no feedback positivo do estradiol na secreção 

de LH. Neste sentido a idade com a qual as fêmeas recebem os primeiros estímulos é 

importante para o efeito macho, para tanto recomenda-se que o contato com o macho se 

inicie entre 150 e 170 dias de idade, conforme adotado neste estudo (BORTOLOZZO et al., 

2006). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O cio de marrãs é mais curto e o pro-estro quase sempre vem acompanhado de 

edema vulvar, sendo observadas diferenças sutis entre os cios subsequentes. A frequência de 

cios silenciosos ainda é elevada entre marrãs, devendo ser valorizado os sinais de cio, para 

que não ocorra o aumento de dias não produtivos.    
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A dirofilariose é uma doença causada por vermes do gênero 
Dirofilaria, sendo a espécie mais relevante a Dirofilaria immitis. 
Objetivou-se neste trabalho realizar uma revisão literária a respeito 
da dirofilariose canina, devido à sua importância na clínica médica, 
diagnóstica e epidemiológica em pequenos animais. A transmissão 
ocorre através da picada dos mosquitos dos gêneros Cullex, Aedes 
e Anopheles, por liberarem larvas que alcançam a circulação 
sanguínea do hospedeiro definitivo. Quando adultos, os vermes 
acometem a artéria pulmonar e o coração. Os principais sinais 
clínicos observados em cães são: dispneia, tosse, convulsões, 
diarreia, vômitos, letargia, taquicardia, anorexia, síncope e morte 
súbita. O diagnóstico da doença é através do Ensaio de 
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Palavras-chave:  

Dirofilariose 

Parasito 

Pequenos animais 

Imunoabsorção Enzimática (ELISA), ecocardiograma, 
eletrocardiograma e raio-X, e o tratamento, de acordo com a 
Sociedade Americana de Dirofilariose, é realizado administrando-
se Melarsomina e Prednisona. Desta forma, é importante ter o 
conhecimento sobre as características da dirofilariose, bem como 
seus aspectos epidemiológicos e o emprego de diagnósticos para 
que seja estabelecido um tratamento eficaz e, consequentemente, 
promover o bem-estar do animal. 

  

 DIROFILARIA IMMITIS IN DOGS: LITERATURE 
REVIEW 

 

 
ABSTRACT 
 

Keywords:  

Dirofilariasis 

Parasite 

Small animals 

Dirofilariasis is caused by worms of the genus Dirofilaria, the most 
relevant species being Dirofilaria immitis. This paper aims to 
perform a literature review on canine heartworm, given its 
importance in the clinic, diagnostic and epidemiology of small 
animals. Transmission occurs through the bite of mosquitoes of 
the genera Cullex, Aedes and Anopheles, that inoculates larvae in the 
blood circulation of the definitive host. As adults, the worms infect 
the pulmonary artery and the heart. The main clinical signs 
observed in dogs are: dyspnea, cough, convulsions, diarrhea, 
vomiting, lethargy, tachycardia, anorexia, syncope and sudden 
death. The diagnosis is obtained through Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay (ELISA), echocardiogram, microfilaria 
tests, electrocardiogram and radiography, and the treatment, 
according to the American Heartworm Society, is accomplished by 
administering Melarsomine and Prednisone. Therefore, it is 
important to have knowledge about the characteristics of 
dirofilariasis, as well as its epidemiological aspects and diagnostics 
in order to establish an effective treatment and, consequently, 
promote the animal's well-being. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A dirofilariose é uma parasitose causada por nematoides do gênero Dirofilaria, sendo 

uma das espécies mais relevantes a Dirofilaria immitis, a qual é responsável por alterações no 

hospedeiro definitivo, como em cães, gatos e, raramente, humanos. Possui uma relação 

simbiótica com a bactéria Wolbachia pipientis que lhe confere patogenicidade através da 

interação com o sistema imunitário do hospedeiro definitivo (SILVEIRA, 2018), ocorrendo 

com maior prevalência em regiões litorâneas tropicais e subtropicais no Brasil, pois o 

ambiente é propício para o desenvolvimento desses vetores (DELLING, 2019). 

A transmissão ocorre através do repasto sanguíneo realizada pelos culicídeos dos 

gêneros Cullex, Aedes e Anopheles que liberam larvas as quais se deslocam através dos tecidos 
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até alcançarem algum vaso sanguíneo para serem transportadas aos pulmões e ao coração. 

Os vermes quando adultos alcançam a artéria pulmonar, ocasionando um processo de 

inflamação na parede dos vasos pulmonares, resultando em resistência vascular ou 

hipertensão pulmonar. Estes, também, se alojam no coração, podendo ocorrer hipertrofia 

do lado direito do coração (FREITAS, 2017). 

Um dos principais sinais clínicos que podem ser observados em cães são: dispneia, 

tosse e letargia. Para avaliar o caso de uma forma mais segura, recomenda-se realizar o 

diagnóstico desta enfermidade através do Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) 

que apresenta uma alta sensibilidade para a Dirofilaria immitis (SILVEIRA, 2018). 

Devido à importância dessa doença na rotina clínica médica de pequenos animais, 

objetivou-se em realizar uma revisão bibliográfica sobre a dirofilariose canina, apresentando 

os aspectos morfológicos da Dirofilaria immitis, bem como o ciclo de vida, os vetores 

biológicos, a epidemiologia, a patogenia e o diagnóstico para elucidar estas características no 

emprego de um tratamento eficaz. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Classificação sistemática 

 

De acordo com Silveira (2018), o gênero Dirofilaria é dividido no subgênero 

Dirofilaria, que tem como espécie a Dirofilaria immitis, e no subgênero Nochtiella, que tem como 

espécies a Dirofilaria repens, a Dirofilaria tenuis e a Dirofilaria ursi.  

O parasito Dirofilaria immitis pertence ao filo Nematelmintes, à classe Sercenentea, 

à subclasse Filaruidea, família Filariidae, gênero Dirofilaria e espécie Dirofilaria immitis 

(FREITAS, 2017).  

 

2.2 Morfologia 

  

Morfologicamente, as microfilárias, fase larvária da Dirofilaria immitis, na circulação 

sanguínea, medem aproximadamente 285 a 325 µm de comprimento e 5,0 a 7,5 µm de 

diâmetro (DELLING, 2019). Além disso, possuem extremidade cefálica afiliada e 

extremidade caudal estendida. (CICARINO, 2009).   
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Na fase adulta, esse parasito é um verme que apresenta o corpo filiforme, longo e 

com a extremidade anterior arredondada. (CICARINO, 2009). Também possui cor cinza 

esbranquiçada, com uma camada transparente revestindo-o. Ele mede aproximadamente de 

15 a 30 cm nessa fase, sendo as fêmeas medindo o dobro de comprimento dos machos 

(FREITAS, 2017; DELLING, 2019). Os machos, por sua vez, possuem a cauda em formato 

espiral, ao contrário das fêmeas que possuem a cauda arredondada (CICARINO, 2009). Essa 

diferença entre os sexos do parasito pode ser observada na Figura 1.  

 

Figura 1. Dirofilaria immitis fêmea (superior) e macho (inferior). Fonte: Pacheco (2016). 

 

 

2.3 Ciclo de vida 

 

O ciclo de vida do verme Dirofilaria immitis é heteroxeno, ou seja, o parasito possui 

mais de um hospedeiro, no caso um hospedeiro intermediário obrigatório e um hospedeiro 

definitivo. O hospedeiro intermediário obrigatório nesse ciclo é um artrópode picador da 

família Culicidae. As larvas de Dirofilaria apresentam uma baixa especificidade em relação ao 

seu hospedeiro definitivo, afetando inúmeras espécies, especialmente os canídeos domésticos 

(Canis familiaris) e os canídeos selvagens, tais como os lobos (Canis lupus), as raposas 

vermelhas (Vulpes vulpes) e os chacais (Canis aureus) (MEIRELES, 2014; SILVEIRA, 2018). 

Esse parasito possui um ciclo de vida dividido em cinco estágios larvais, os três 

primeiros ocorrem no hospedeiro intermediário obrigatório invertebrado e os dois últimos 

em um hospedeiro definitivo vertebrado (ALHO et al., 2014). Os hospedeiros definitivos, 

apesar de serem principalmente canídeos domésticos, podem vir a ser felídeos e humanos, e, 

assim como os outros hospedeiros definitivos, funcionam como reservatórios da doença, 

infectando os mosquitos vetores (SILVEIRA, 2018; TRANCOSO, 2020).  

A transmissão ocorre através de mosquitos dos gêneros Culex, Aedes e Anopheles que 

transportam a larva infectante (larvas do terceiro estágio de desenvolvimento), atuando, 
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portanto, como vetores biológicos. O mosquito do sexo feminino se infecta ao alimentar-se 

do sangue de um hospedeiro definitivo que apresente microfilárias (larvas no primeiro 

estágio de desenvolvimento, larva 1 ou L1) em sua circulação sanguínea (MEIRELES, 2014). 

No organismo do mosquito, as microfilárias atingem os túbulos de Malpighi após cerca de 

24 horas e lá se desenvolvem, passando para o segundo estágio de desenvolvimento, larva 2 

ou L2 cerca de nove dias depois. Por fim, as larvas sofrem mudança novamente após três 

dias, passando para o terceiro estágio de desenvolvimento, larva 3 ou L3, assumindo a forma 

infectante. As L3 migram para o aparelho bucal do inseto, onde permanecem até a próxima 

refeição deste, quando penetram nos tecidos do hospedeiro definitivo por meio da solução 

de continuidade provocada pela picada (MEIRELES, 2014; SILVEIRA, 2018). 

No organismo do hospedeiro definitivo, as larvas vão para o quarto estágio de 

desenvolvimento, larva 4 ou L4 por volta de seis a 10 dias após a infecção. Após a 

metamorfose, as L4 migram do tecido muscular e do tecido subcutâneo para a cavidade 

abdominal e a cavidade torácica. Por fim, após 40 a 60 dias, as larvas mudam para o quinto 

estágio desenvolvimento, larva 5 ou L5, o último estágio larval, e penetram nas veias, indo 

até o coração, motivo pelo qual são comumente chamadas “verme do coração” ou, em inglês, 

“heartworm” (SILVEIRA, 2018). 

As larvas atingem maturidade sexual por volta dos 120 dias após a infecção, 

localizadas na artéria pulmonar e no ventrículo direito. Quando as larvas L5 chegam aos 

pulmões, estas são forçados pela pressão sanguínea na direção de pequenas artérias 

pulmonares e, conforme o tamanho de Dirofilaria immitis aumenta, posteriormente vão para 

as artérias de maiores dimensões (MEIRELES, 2014). Entre seis a nove meses após a 

infecção, as fêmeas iniciam a liberação de microfilárias. A vida dos adultos dura cerca de sete 

anos, enquanto as das microfilárias duram cerca de dois anos (MEIRELES, 2014; 

SILVEIRA, 2018). Esse ciclo biológico está ilustrado na Figura 2.  
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Figura 2. Ciclo de vida da Dirofilaria immitis. Fonte: Adaptado de CICARINO (2009). 

 

 

2.4 Vetores biológicos 

 

A transmissão da Dirofilaria immitis é realizada por culicídeos pertencentes à ordem 

Diptera, família Culicinae e subfamílias Culicinae e Anophelinae. Destas, os gêneros que 

normalmente realizam o repasto sanguíneo no hospedeiro definitivo e, caso estes estejam 

contaminados, acometem o animal são os dos gêneros Cullex, Aedes e Anopheles. Ao 

realizarem o repasto sanguíneo, esses vetores liberam larvas L3 que se deslocam para a 

corrente sanguínea, chegando aos pulmões e ao coração do hospedeiro definitivo (FREITAS, 

2017; SILVEIRA, 2018). Esses vetores desenvolvem-se em temperaturas superiores a 15 ºC 

e elevada umidade relativa. Além disso, as espécies dos gêneros Cullex são ativas 

exclusivamente durante a noite, enquanto as dos gêneros Aedes e Anopheles, dependendo da 

espécie, são ativas ao amanhecer, durante o dia ou ao anoitecer (SILVEIRA, 2018).  

 

2.5 Epidemiologia 

 

A dirofilariose está presente no mundo inteiro, sendo endêmica em zonas de clima 

temperado, tropical e subtropical, as quais são áreas favoráveis para o desenvolvimento dos 
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hospedeiros intermediários, os mosquitos vetores (CICARINO, 2009). A maturação no 

interior dos mosquitos pausa em temperaturas abaixo de 14 ºC, causando uma redução da 

transmissão de dirofilariose em meses de inverno (AHS, 2014). 

A expansão imobiliária em áreas de baixa incidência da doença e em áreas não 

endêmicas têm provocado uma maior dispersão e um aumento da prevalência de 

dirofilariose, devido à alteração no sistema de drenagem dos terrenos naturais, formando-se 

novas fontes de água nos recentes aglomerados urbanos e, concomitantemente a isso, 

havendo modificações ambientais, como as modificações naturais, as migrações ou o trânsito 

de animais que aumenta o potencial de infecção por Dirofilaria immitis (AHS, 2018). Além 

disso, a expansão urbana levou ao desenvolvimento de “ilhas de calor”, consequência de 

edifícios e estacionamentos que retém calor durante o dia, locais que possuem potencial para 

o desenvolvimento de larvas de dirofilariose em mosquitos vetores durante os meses mais 

frios, aumentando, desta forma, o tempo de transmissão (DELLING, 2019).  

 

2.6 Patogenia 

 

A severidade da doença associa-se com a carga parasitária, o tamanho do 

hospedeiro definitivo e a sua capacidade de resposta à infecção (NELSON e COUTO, 

2014).  Dessa forma, a patogenia está relacionada com a presença de parasitas adultos nas 

artérias pulmonares, as quais produzem lesões vasculares reativas, desencadeando 

hipertensão pulmonar e reações inflamatórias, principalmente no ventrículo direito 

(TAYLOR, 2017).  

As células endoteliais são também lesionadas, devido à irritação mecânica desses 

parasitas, isso faz com que ocorra a aderência de leucócitos ativados e plaquetas. Além disso, 

fatores tróficos são liberados para estimularem a migração e a proliferação de células 

musculares lisas, as quais originam as vilosidades endoteliais que causam o estreitamento do 

lúmen das artérias pulmonares. Logo, este processo inicia um desenvolvimento de trombose 

e uma reação tecidual perivascular, podendo ocasionar fibrose e lesões pulmonares 

parenquimatosas (JERICÓ, 2015). 

 

2.7 Exames laboratoriais 

 

De acordo com Ettinger e Feldman (2004), os resultados de hemograma, 

bioquímico e urinálise de cães infectados, em sua maioria, não apresentaram alterações, isso 
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pode ser explicado por mudanças transitórias referentes a diferentes estágios da infecção. 

Alguns dos achados comuns em animais acometidos incluem eosinofilia, basofilia, anemia 

moderada a crônica, concentração sérica baixa de ferro e trombocitopenia relacionada à 

morte dos vermes que causam coagulação intravascular disseminada. Caso o animal 

apresente afecções renais oriundas da doença, hipoalbuminemia e proteinúria podem estar 

presentes (ETTINGER E FELDMAN, 2014). 

 

2.8 Diagnóstico 

 

O diagnóstico de dirofilariose pode ser alcançado mediante a observação dos sinais 

clínicos e a combinação de diferentes testes, como a pesquisa de microfilárias em amostra de 

sangue, visualizadas no microscópio através do teste de Knott modificado ou de filtro, a 

busca por antígenos presentes na circulação, oriundos do trato reprodutivo de larvas adultas 

fêmeas pelo ensaio imunoadsorvente ligado às enzimas (ELISA) que pode ser feito por meio 

de kits comerciais ou de testes laboratoriais, e a diferenciação das espécies de microfilária por 

Reação em cadeia da polimerase (PCR) ou por coloração histoquímica (SILVEIRA, 2018), 

pois as microfilárias devem ser distinguidas de Aelurostrongylus abstrusus ou Acanthocheilonema 

reconditum. 

Falsos negativos no diagnóstico podem ocorrer dependendo do período de 

infecção, baixa quantidade de fêmeas adultas e possíveis complexos antígeno-anticorpo que 

dificultam a detecção de antígenos (AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2020). 

Alterações sugestivas de dirofilariose também podem estar presentes em exames de imagem, 

como a radiografia e o ecocardiograma que, além de prover a avaliação da gravidade da 

doença, podem complementar o método diagnóstico. No exame radiográfico da porção 

torácica, a artéria pulmonar pode apresentar-se aumentada e tortuosa, podem ser evidentes 

modificação do parênquima pulmonar de aspecto difuso e cardiomegalia de lado direito 

(ETTINGER E FELDMAN, 2014), alterações visualizadas, por exemplo, na radiografia da 

porção torácica de um cão, representada pela Figura 3. A ecocardiografia pode apresentar 

caráter diagnóstico quando duas linhas hiperecóicas paralelas estão presentes no ventrículo 

direito ou na artéria pulmonar e fornece, também, uma análise das lesões causadas pela 

doença (SILVEIRA, 2018). A eletrocardiografia de cães com dirofilariose, em sua maioria, 

não demonstram alterações, mesmo na presença de hipertrofia ventricular direita e 

hipertensão pulmonar (ETTINGER E FELDMAN, 2014), como demonstrado na Figura 4. 
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O exame post mortem configura importante método de estudo das lesões a fim de 

esclarecer o processo patológico da dirofilariose, além de promover um diagnóstico 

definitivo (CICARINO, 2009). Achados de necropsia em um animal acometido podem 

incluir áreas hemorrágicas do tecido subcutâneo, presença de líquido livre na cavidade 

abdominal de caráter serosanguinolento e órgãos congestos. Além disso, são descritos, 

também, danos ao pulmão, como áreas enfisematosas, edema, hemorragias difusas e vasos 

com sinais de tromboembolismo. As filárias podem ser encontradas nas artérias pulmonares 

ou no lado direito do coração (AL-SALIHI et al., 2019). A figura 5 representa um corte 

transversal do coração de um canino, onde é possível visualizar no ventrículo direito os 

vermes. 

 

Figura 3. Radiografia de cão acometido por dirofilariose. Aumento de lado direito do coração (formato de D 
invertido). Fonte: Adaptado de American Heartworm Society (2020). 
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Figura 4. Ecocardiograma apresentando duas linhas paralelas hiperecóicas na artéria pulmonar e válvula 
tricúspide, indicativo de dirofilariose.  LA (átrio esquerdo), LV (ventrículo esquerdo); RV (ventrículo direito); 

PA (artéria pulmonar). Fonte: Adaptado de American Heartworm Society (2020). 

 

 

 

Figura 5. Corte transversal do coração de cão, apresentando exemplares de Dirofilaria immitis no ventrículo 
direito. Fonte: Adaptado de Almeida (2014). 
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2.9 Tratamento 

 

É recomendado como tratamento adulticida de dirofilariose com a associação de 

uma lactona macrocíclica mensal – 28 dias de 10 mg/Kg de Doxiciclina oral duas vezes ao 

dia e três doses de 2,5 mg/Kg de injeções intramusculares de Dicloridrato de Melarsomina 

(AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2020). 

A doença é considerada evitável com a administração de lactonas macrocíclicas 

seguras e eficazes – Ivermectina, Milbemicina, Moxidectina e Selamectina (DIXON-

JIMENEZ, 2018). As lactonas macrocíclicas servem como removedoras das microfilárias 

(AMERICAN HEARTWORM SOCIETY, 2020). 

A remoção cirúrgica dos vermes adultos é indicada em casos de síndrome da veia 

cava cranial ou também quando, mesmo não se encaixando na definição da síndrome, o 

animal possui vermes no coração, pois a remoção cirúrgica é útil para diminuir o volume da 

infecção, evitando, assim, a síndrome e reduzindo o risco de terapia adulticida subsequente 

(AMES, 2020).  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dirofilariose é causada principalmente pela espécie Dirofilaria immitis, haja vista 

que acomete o hospedeiro definitivo com diversas alterações sintomatológicas e físicas. A 

transmissão ocorre pela picada de culicídeos dos gêneros Cullex, Aedes e Anopheles infectados 

por microfilárias. Em vista disso, é importante atentar-se para as áreas endêmicas, as quais 

são as zonas de clima temperado, tropical e subtropical. Esse verme acomete principalmente 

a artéria pulmonar e o coração do animal, causando dispneia, tosse e letargia, em geral. O 

tratamento indicado é a administração de adulticida de dirofilariose com a associação de uma 

lactona macrocíclica mensal e, em casos de vermes no coração do cão, o tratamento cirúrgico. 

Portanto, é importante saber sobre essa doença, seus vetores biológicos e os sinais clínicos 

que o cão pode apresentar, para que, dessa maneira, seja realizado um tratamento adequado 

em prol do bem-estar do animal.  
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Para que haja o sucesso reprodutivo em equinos, deve-se 
considerar uma série de influências antes, durante e após o parto, 
que incluem diversos fatores de risco materno, placentário e fetal. 
Este trabalho objetivou-se realizar uma revisão de literatura sobre 
as enfermidades e complicações que acometem os potros durante 
e após o nascimento, a partir de uma diversidade de artigos 
científicos e livros sobre o tema. Dessa forma, utilizou-se como 
método para a escolha da bibliografia dados e conceitos que 
abordassem sobre este assunto. Com isso, tem-se como resultados 
que os principais problemas apresentados foram a rejeição do 
potro, a prematuridade e a dismaturidade, a ressuscitação do 
neonato, os choques, como o séptico, o hipovolêmico e o 
cardiogênico, a síndrome de asfixia perinatal e a sepse. Conclui-se, 
portanto, que para evitar e tratar problemas perinatais em filhotes 
de equinos e em suas mães, é necessária uma análise qualitativa 
desde a gestação ao habitat do animal, tendo em vista, 
principalmente, a alimentação e a qualidade gestacional. 

  

 PERINATAL DISEASES AND COMPLICATIONS IN 
FOALS 

 

 
ABSTRACT 
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Pathology 

Peripartum 

In order for reproductive success to occur in horses, a series of 
influences must be considered in the before, during and after 
delivery, which includes several maternal, placental and fetal risk 
factors. This paper aims to perform a literature review on the 
diseases and complications that affect foals during and after birth, 
out of a variety of scientific articles and books on the topic. 
Therefore, data and concepts that addressed the subject were used 
as bibliography. As a result, the main disorders presented were the 
rejection of the foal, prematurity and dysmaturity, resuscitation of 
the newborn, shock such as septic, hypovolemic and cardiogenic, 
perinatal asphyxia syndrome and sepsis. Coming to the conclusion, 
that in order to avoid and treat perinatal problems in young colts 
and their mothers, a qualitative analysis is necessary from 
pregnancy to the animal's habitat, focusing mainly on feeding and 
gestational quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para que haja o sucesso reprodutivo em equinos, deve-se considerar uma série de 

influências antes, durante e após o parto, que incluem diversos fatores de risco materno, 

placentário e fetal, como placentite, desnutrição, má formação perineal e lactação precoce, 

sendo importante avaliar e monitorar as alterações durante a prenhez, a fim de definir 

estratégias de tratamento voltado à redução desses riscos (AUSTIN, 2013; MCKENZIE, 

2018). 

Afecções que atinjam o neonato podem gerar complicações graves devido à 

condição do recém-nascido poder mudar rapidamente, sendo, também, motivada por fatores 

pré-natais, devendo-se observar a saúde materna placentária na avaliação do potro. Além 

disso, deve-se considerar, também, o próprio nascimento do neonato, um processo bastante 

estressante que pode afetar adversamente a saúde deste. Dessa forma, destaca-se que cada 

complicação é relevante nas formas de problemas clínicos observados no recém-nascido e 

na sua apresentação (ORSINI, 2011).  

Justifica-se este trabalho em virtude da importância da clínica veterinária na 

prevenção e no tratamento das patologias abordadas e no manejo adequado do animal. Assim 

sendo, objetivou-se apresentar e discutir os principais problemas que ocorrem no período 

imediato após o parto, explanando o desenvolvimento dessas enfermidades, bem como as 

possibilidades terapêuticas a serem adotadas de forma a ampliar os estudos na área da 

neonatologia equina. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização da revisão, utilizou-se como bibliografia periódicos, trabalhos de 

conclusão de curso e livros, publicados nacional e internacionalmente, no período de 2005 a 

2020. A preferência para as fontes escolhidas fora em virtude de estas apresentarem temas 

que abordaram complicações em equinos neonatos logo após o parto.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1. Rejeição do potro  

 

A rejeição da égua ao potro é caracterizada como uma falha na habilidade materna 

de reconhecer sua cria e é capaz de se apresentar de diversas formas, por exemplo: a égua 

pode rejeitar o potro, pode não proteger nem amamentar este ou, ainda, manter uma postura 

agressiva com o neonato (MCCUE, 2009). Essas problemáticas não são comuns, mas podem 

trazer diversos prejuízos ao potro, como o atraso ou a ingestão inadequada de colostro, um 

trauma severo ou o óbito. Assim, geralmente, os potros devem ser separados da égua que os 

pariu e serem submetidos a um manejo intenso para criá-los e socializá-los ou deve-se 

encontrar uma égua que os adotem. Segundo Moura (2013), a rejeição de potros representa 

9% das perdas perinatais na raça Crioula, por falha na aquisição da imunidade passiva dos 

neonatos e nas suas consequências, como sepse e choque. 

Acredita-se que o processo de reconhecimento materno do potro inicia-se no parto, 

quando a égua começa a cheirar o fluido corioalantóide e a placenta, consolidando-se logo 

após o mesmo quando a mãe começa a lamber o neonato e as membranas fetais, fazendo 

com que ela consiga o distinguir dos demais e, também, impeça que potros estranhos se 

aproximem para mamar. McKinnon (2011) acredita que o período crítico para que ocorra 

essa habilidade materna de reconhecimento da cria é nas primeiras seis horas pós-parto. 

Dessa forma, a intervenção humana excessiva imediata pode causar alteração no cheiro do 

filhote (após uso de medicamentos com DMSO, por exemplo), ocasionando, assim, 

problemas que impeçam a mãe de realizar seu comportamento natural, fato que pode ocorrer 

em cesarianas e distocias (VAALA, 2011). 

Segundo Vaala (2011), a rejeição pode ser dividida em dois grupos: (1) éguas que 

simplesmente exibem comportamento ambivalente com o potro, devido à inexperiência, 

problemas no reconhecimento ou anormalidades no neonato; e (2) as que têm medo ou estão 

ansiosas perto do filhote, principalmente ao amamentar, podendo esse comportamento ser 

resultado de desconforto devido ao úbere repleto ou a fortes contrações uterinas. Os fatores 

de risco que predispõem a rejeição materna são a falta de experiência materna (éguas 

primíparas), histórico de multíparas que já rejeitaram dois ou mais potros, éguas da raça árabe 

e as que não tiveram contato com potros durante seu desenvolvimento (HOUPT, 2009). 

Quando a mãe dá sinais de rejeição ao potro, o importante é garantir a segurança 

deste enquanto se investiga a causa e a possível reversibilidade do comportamento anormal 
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da égua, além de mantê-lo nutrido e hidratado.  Se não for possível o potro mamar, deve-se 

oferecer uma quantidade de leite equivalente a 10% do peso corporal do animal por dia, 

sendo preferencial o uso da mamadeira por estimular o comportamento de sucção (VAALA, 

2011).   

Reintroduzir a placenta a certas éguas pode estimular a resposta olfativa que inicia 

o processo de reconhecimento, principalmente se o parto foi anormal ou demorado. As 

éguas que apresentam desconforto devido ao parto devem receber terapia com drogas 

analgésicas e anti-inflamatórias, como Flunixin Meglumine – 0,5 - 1,0 mg/Kg, por terapia 

intravenosa (IV) – para aliviar a dor e permitir que a égua volte sua atenção para o potro. 

Quando o desconforto é proveniente do úbere repleto, além do anti-inflamatório, pode-se 

realizar compressas frias e uma baixa dose de ocitocina – 5 UI por terapia intravenosa (IV) 

ou injeção intramuscular (IM) – para facilitar a ejeção do leite durante a ordenha.  Em casos 

mais complicados, pode-se fazer uso de tranquilizantes, como a Acepromazina (0,03 - 0,066 

mg/Kg IV/IM), que também tem potencial de estimular a lactação através da liberação de 

prolactina. 

Uma vez que a égua esteja calma, deve-se observar seu comportamento realizando 

um teste simples de colocar o potro em um lugar, fora da baia, para que ela não consiga vê-

lo. Se com essa separação ela ficar ansiosa e vocalizar é um bom sinal de que aceitará o filhote 

(VAALA, 2011). 

Algumas medidas podem ser tomadas para tentar evitar a rejeição pós-parto, como 

acostumar a égua ao local do parto algumas semanas antes, disponibilizar um ambiente 

tranquilo sem trânsito de pessoas e que não tenha contato visual com outros cavalos e, por 

fim, evitar intervenção humana desnecessária nas primeiras horas após o parto (VAALA, 

2011; MCKINNON, 2011). 

Vaala (2011), defende o uso de terapia hormonal preventiva em éguas que já 

apresentam histórico de rejeição a potros. O protocolo do autor inclui o uso de uma 

combinação de drogas por três a cinco dias: Altrenogest (0,044 mg/Kg oral a cada 12 - 24 

horas), Benzoato de Estradiol (10 mg IM a cada 24 horas) e Domperidona (1.1 mg/Kg oral 

a cada 12 - 24 horas). Berlin e Raz (2018) observaram que a relação de estradiol:progesterona 

aumentou de um a três dias após o parto em éguas que rejeitaram potros. 
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3.2 Prematuridade e dismaturidade  

 

O potro prematuro é aquele que nasce antes do período gestacional, já o dismaturo 

é aquele que atinge a idade gestacional adequada, porém apresenta sinais de imaturidade. 

Portanto, é importante notar que, apesar de existir uma média de 320 a 360 dias de gestação 

para a espécie equina, essa faixa varia bastante não só de acordo com a raça, mas também 

pode variar entre cada indivíduo. Dessa forma, se determinada égua tem histórico de 

gestações que durem por volta de 360 dias vier a parir um potro com 320 dias, apesar de ele 

estar teoricamente na faixa ideal, ele é um potro prematuro (PARADIS, 2006). Assim, é de 

extrema importância que se mantenha um acompanhamento da duração do parto das éguas 

(FEIJÓ, 2014). 

O final da maturação do organismo do feto, em específico a maturação do córtex 

adrenal, ocorre durante as 72 horas pré-parto, devido ao pico de produção de cortisol que 

ocorre nesse período, que irá ativar a maturação dos sistemas do feto. Dessa forma, quanto 

mais próximo do tempo ideal de gestação, maior será a capacidade de resposta do neonato 

ao ambiente externo, já que ele irá apresentar órgãos maturados e prontos para reagirem a 

estímulos (FEIJÓ, 2014). 

Os sinais clínicos de imaturidade neonatal serão condizentes com a falha da 

maturação final dos sistemas do feto. Dentre as principais características do potro imaturo 

estão: pequeno porte, pelagem curta e fina, baixo tônus muscular, cabeça acarneirada, 

persistência de cápsula decídua, hipoflexão dos membros e flacidez de orelhas, língua e 

lábios. Ainda, é comum que esses potros apresentem demora para ficar em estação, ausência 

de reflexo de sucção e alienação em relação à mãe (PARADIS, 2006; FEIJÓ, 2014). 

A maioria dos potros prematuros ou dismaturos serão menores do que seus pares 

durante os primeiros 12 - 18 meses de vida, mas essa diferença física torna-se menos 

perceptível depois desse período (LESTER, 2011). 

O manejo bem-sucedido do potro prematuro ou dismaturo requer antecipação e 

reconhecimento precoce dos problemas. A maioria experimentará algum grau de 

insuficiência pulmonar caracterizada por redução da capacidade de ventilação, taquipnéia, 

hipoxemia e vários níveis de hipercapnia, cuja gravidade está intimamente ligada à maturação 

do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (LESTER, 2011). O tratamento depende da gravidade 

da disfunção, mas a maioria dos potros beneficia-se do oxigênio umidificado intranasal. 

Potros prematuros e dismaturos são mais suscetíveis à hipotermia do que potros a termo. A 
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temperatura corporal precisa de tratamento cuidadoso, pois o aquecimento rápido pode 

resultar em vasodilatação periférica e possível colapso cardiovascular (LESTER, 2011). 

Embora alguns casos de prematuridade e dismaturidade tenham causa idiopática, a 

maior parte dos casos está associada a placentites e outras afecções que comprometam o 

útero e a placenta ou, ainda, por iatrogenia, seja por indução eletiva do parto feita 

precocemente, devido ao registro impreciso da data estimada para o parto ou por má 

interpretação de cólicas tardias ( PARADIS, 2006; FEIJÓ, 2014). 

O prognóstico de potros prematuros vai depender do motivo da prematuridade do 

parto, para que dessa forma o potro possa ter os cuidados específicos para seu caso, e de 

uma intervenção terapêutica precoce. Com cuidados intensivos, cerca de 80% dos casos 

apresentam resultados favoráveis, embora potros que apresentem alterações 

musculoesqueléticas geralmente não podem se tornar atletas (LESTER, 2005; PARADIS, 

2006). 

 

3.3 Ressuscitação do potro 

 

Os primeiros 20 segundos após o nascimento são utilizados para avaliar a respiração 

do potro, pois este pode apresentar problemas cardiorrespiratórios. Os sintomas mais 

comuns são: alteração do estado mental, bradipneia (< 10 rpm) ou respiração irregular, 

midríase, terapia de ressincronização cardíaca prolongada, taquicardia ou taquiarritmias, 

pressão arterial média inferior a 40 mmHg, elevações significativas na concentração 

plasmática de lactato, anúria ou oligúria (FIELDING e MAGDESIAN, 2003). Para a 

realização da reanimação, o animal precisa estar em decúbito lateral na superfície plana e dura 

para que as compressões torácicas sejam realizadas adequadamente. Além disso, a cabeça 

deve estar ereta, evitando levantá-la. Se o equino apresentar costelas fraturadas o lado do 

decúbito deve ser correspondente a fratura.  

Posteriormente, devem ser removidas as membranas fetais das vias nasais e da boca 

do animal, para que este respire de forma espontânea. O uso de toalhas na região do tórax 

também é válido para estimular a respiração. Se houver dificuldade para respirar, o potro 

precisa de uma ventilação através de intubação nasotraqueal, onde a sonda passa pela via 

nasal de forma cuidadosa para não haver complicações com o filhote. Se após duas tentativas 

de intubação nasotraqueal não serem bem-sucedidas, as próximas deverão ser realizadas pela 

boca (CORLEY e AXON, 2005). Após as ventilações, deve ser observado as condições 
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respiratórias do animal, para observar se houve positividade no procedimento realizado no 

potro. 

 

3.4 Choque séptico, hipovolêmico e cardiogênico 

 

O choque é uma condição de inadequado abastecimento de oxigênio e substratos 

nutritivos para os tecidos, devido à instabilidade cardiovascular. Caracteristicamente, a 

hipotensão é induzida pelo choque resultando em hipoperfusão e disfunção orgânica. Sua 

classificação baseia-se na etiologia, sendo as principais em potros neonatos o choque 

hipovolêmico, o choque cardiogênico e o choque séptico ou síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS). Etiologias menos comuns incluem anemia grave, anafilaxia e 

choque neurogênico (MCKINNON, 2011). 

O choque hipovolêmico pode resultar de redução de ingestão de líquidos, 

hemorragia ou perdas de líquidos e/ou plasma. O choque cardiogênico pode ocorrer devido 

a qualquer anormalidade cardíaca que diminua a capacidade de distribuição sanguínea, 

produzindo, assim, uma redução acentuada no débito cardíaco e hipotensão (MCKINNON, 

2011). A SIRS é uma resposta inflamatória inata a uma série de graves insultos clínicos, como 

infecções bacterianas, infecções virais, endotoxemia, trauma, queimaduras, isquemia e 

hipóxia. Muitos mediadores estão envolvidos na SIRS e esta pode resultar no 

desenvolvimento de choque. SIRS causada por infecção é denominado sepse. Choque 

induzido por SIRS, devido a sepse e síndrome asfixial perinatal, são as causas mais comuns 

de distúrbios hemodinâmicos em potros neonatos (DELLINGER, 2013). 

A resposta inicial do organismo a progressão do choque é a diminuição do débito 

cardíaco, como resultado de uma combinação de volume sanguíneo reduzido, pressão venosa 

diminuída, diminuição da pré-carga cardíaca e/ou redução na contratilidade miocárdica. A 

vasoconstrição venosa simpática reduz a capacitância da circulação periférica, resultando em 

um aumento do retorno venoso que inicialmente aumenta o débito cardíaco. Vasoconstrição 

arterial preserva inicialmente a pressão sanguínea através de um aumento da resistência, mas, 

como a perda de volume sanguíneo continua, a perfusão é desviada de áreas não essenciais 

como a pele e os rins. Como resultado, as extremidades periféricas esfriam, o tempo de 

preenchimento capilar aumenta e a oligúria se desenvolve. O sangue é também desviado da 

circulação esplâncnica, resultando no íleo paralítico e leve distensão abdominal 

(MCKINNON, 2011).  
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A apresentação da maioria dos potros em choque será suprimida, devido à 

hipotensão e a uma progressiva redução da perfusão cerebral. Mudanças na frequência da 

amamentação podem ser aparentes apenas 2 - 3 horas após o início do choque cardiovascular. 

Os sinais clínicos de hipoperfusão incluem as extremidades frias, a baixa qualidade de pulso, 

o tônus arterial e o preenchimento arterial, a alteração de coloração de mucosa, o tempo 

prolongado de preenchimento capilar e a presença de petéquias ou equimoses (STERLING, 

2015). 

Taquicardia (frequência cardíaca > 120 batimentos/min) pode ser identificada em 

potros em estado de choque, mas frequentemente a frequência cardíaca pode estar dentro da 

faixa normal (70 - 103 batimentos/min), apesar da hipoperfusão significativa. Bradicardia 

(frequência cardíaca < 60 batimentos/min) é geralmente associado à hipóxia. Taquipnéia 

(frequência respiratória > 40 respirações/min) pode estar presente em resposta à hipoxemia 

e, também, como resposta respiratória compensatória, a acidose metabólica. A temperatura 

retal pode ser hipertérmica (temperatura retal > 39,2 ºC), normotérmica ou hipotérmica 

(temperatura retal < 37,2ºC) (CORLEY, 2005). 

O diagnóstico baseia-se na anamnese associada aos sinais clínicos e achados 

laboratoriais (MCKINNON, 2011). O tratamento do choque visa garantir a perfusão para 

leitos vasculares essenciais (coronários, cerebrais, hepáticos e renais) e prevenir ou corrigir 

anormalidades metabólicas decorrentes de hipoperfusão celular. O oxigênio intranasal é 

administrado inicialmente a taxas de 5 a 10 L/min para maximizar a concentração de 

oxigênio no sangue, compensando possíveis incompatibilidades de ventilação-perfusão. A 

perda de calor deve ser minimizada pela secagem manual do potro com toalhas. Para 

aumentar a pré-carga ventricular, o volume sistólico e, portanto, débito cardíaco na 

hipovolemia, fluidos intravenosos (cristalóides e colóides) são comumente administrados. Se 

a hipotensão persistir antibióticos, produtos derivados de sangue e vasoconstritores devem 

ser considerados. O objetivo final é restaurar a perfusão e oxigenação dos tecidos (WONG, 

2018).  

 

3.5 Síndrome da asfixia perinatal  

 

Síndrome da asfixia perinatal (PAS), trata-se de uma série de sinais clínicos 

decorrentes da falta de oxigenação celular, tendo como causa hipoxemia, juntamente com 

isquemia (RIZZONI e MIYAUCHI, 2012). A PAS pode acometer potros desde o terço final 
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da gestação até trinta dias de vida, sendo que a maioria dos potros acometidos são afetados 

durante o nascimento (RIZZONI e MIYAUCHI, 2012; CAMILLO, 2016). 

Os fatores maternos mais comumente associados à patologia são aqueles que 

alteram o fluxo sanguíneo uteroplacentário, como insuficiência placentária, muitas vezes 

acompanhada por anemia, hipoproteinemia e endotoxemia. Já os fatores pós-parto, estão 

relacionados às doenças que causam interrupção da distribuição normal do fluxo sanguíneo 

(CAMILLO, 2016) e oxigenação do organismo, como afecções do aparato respiratório 

(hipoplasia pulmonar, pneumonia, disfunção de surfactante, edema ou congestão pulmonar, 

hérnia diafragmática e pleurites), alterações como a anemia, acidose e hipoglicemia, e também 

lesões do sistema nervoso central, atelectasia, insuficiência cardíaca e persistência da 

circulação fetal (RIZZONI e MIYAUCHI, 2012). 

Os principais sinais clínicos observados em potros acometidos pela síndrome são: 

desproporção entre cabeça e corpo, sintomatologia neurológica comportamental, como 

incapacidade de encontrar o úbere, perda de afinidade com a égua, baixa resposta a estímulos 

externos, sonolência, que pode evoluir para depressão severa e coma. Os potros podem 

apresentar, ainda, sinais como hiperexcitação e inquietação, intercalados com a sonolência. 

Outros sinais clínicos comuns são: fraqueza, disfagia, cegueira, pouco tônus muscular nos 

membros e língua, incapacidade de termorregulação (CAMILLO, 2016). 

O diagnóstico, normalmente, é bastante limitado, uma vez que em outras afecções, 

como sepse neonatal, hipoglicemia e prematuridade podem ocorrer os sintomas observados 

em potros essa síndrome. Desse modo, o diagnóstico deve-se basear no histórico do animal 

e identificação de déficits neurológicos, excluindo outras enfermidades do sistema nervoso 

central (GOLD, 2015). Vaala et al. (2009) cita alguns critérios de diagnóstico que englobam 

o histórico de anormalidades do periparto, desenvolvimento de déficits neurológico em 

potros nas primeiras 24 a 72 horas e observação de alguma outra causa de distúrbio no 

sistema nervoso central, como meningite séptica ou distúrbios eletrolíticos. O hemograma e 

bioquímico apresentam-se normais, a menos que haja sepse ou outro problema envolvido, 

assim como o líquido cefalorraquidiano, normalmente encontra-se normal, exceto em casos 

de trauma, em que pode haver xantocromia (KNOTTENBELT, 2006). A acidose metabólica 

pode estar presente, com pH < 7, e a concentração sérica de bicarbonato pode se apresentar 

menor que 20 mEq/L, além da concentração de creatinina acima de 3,5 mg/dL em casos de 

insuficiência placentária pré-parto, que pode estar associada à azotemia neonatal (VAALA et 

al, 2009). A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são modalidades mais 

recentes utilizadas para avaliar lesões no sistema nervoso central (VAALA et al., 2009). 
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A terapia indicada deve ser de suporte e depende dos múltiplos sistemas envolvidos. 

O tratamento de eleição envolve a manutenção de glicose, suporte de oxigênio, controle e 

manutenção da pressão sanguínea, assim como o uso de antioxidantes e neuroprotetores 

(GOLD, 2015). Mckinnon et al. (2011) indicam para o controle das convulsões o Midazolam 

(0,1 - 0,2 mg/Kg ou 5 - 10 mg a um potro de 50 Kg, IM ou IV) ou Diazepam (0,1 - 0,2 

mg/Kg ou 5 - 10 mg para um potro de 50 Kg, IM ou IV) para controle de convulsões 

emergenciais e, em casos em que haja mais que duas convulsões, indica-se a substituição 

Diazepam por Fenobarbital (2 - 5 mg/Kg, IV) ou a infusão de taxa constante de Midazolam 

(3 - 6 mg/h). Além disso, para o controle do edema cerebral que se manifesta geralmente 

nos casos mais graves, pode-se utilizar Manitol (0,25 - 1,0 g/Kg, IV), realizando a 

administração com cautela, uma vez que pode exacerbar a hemorragia intracraniana e que 

doses excessivas podem provocar alterações significativas na osmolaridade plasmática, além 

do uso de Dimetilsufóxido (DMSO; 0,5 - 1,0 g/Kg, IV). 

A hipoventilação e acidose respiratória, provocadas devido à hipóxia-isquemia, 

tornam necessária a realização de oxigênioterapia, administrada por tubo nasal, até que a 

pressão de oxigênio seja superior a 150 mmHg, devendo-se manter a sonda nasal. A 

fluidoterapia é essencial, porém deve ser realizada apenas de manutenção para evitar o 

agravamento do edema cerebral. Tendo em vista o alto risco de sepse por infecção uterina, 

translocação bacteriana intestinal e baixas concentrações de IgG, é necessário a 

administração de antimicrobianos, como Amicacina (25 mg/Kg, IV), Penicilina (15 000 - 25 

000 IU/Kg, IV), ou Ticarcilina (40 - 50 mg/Kg por IV) (TORIBIO, 2019). 

O prognóstico para potros em que a afecção é reconhecida e tratada precocemente 

varia de bom a excelente, enquanto que para potros com tratamento tardio ou ineficaz e com 

problemas concomitantes, como sepse e prematuridade, o prognóstico reduz (MCKINNON 

et al., 2011).  Além disso, o prognóstico para potros acometidos com traumas na cabeça ou 

pescoço depende da gravidade da lesão provocada (PARADIS, 2006). 

 

3.6 Sepse  

 

Segundo Mackinnon (2011), a sepse se trata de uma resposta inflamatória sistêmica 

associada a um processo infeccioso confirmado. A sepse resulta de uma falha na resposta 

imune inata do neonato contra a infecção, levando geralmente a disfunções nos órgãos, 

hipotensão, e infecções localizadas (MAGDESIAN, 2017), sendo caracterizada pelas 

seguintes manifestações clínicas: depressão, letargia, ausência ou diminuição do reflexo de 
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sucção, desidratação, mucosas hiperêmicas, febre, taquicardia, taquipnéia ou hiperventilação, 

leucocitose, leucopenia e aumento do número de neutrófilos imaturos na circulação 

sanguínea (MCKINNON et al., 2011). 

A sepse representa uma das causas mais significativas de enfermidade e óbito em 

potros neonatos (FIELDING e MAGDESIAN, 2015). A infecção dos neonatos pode 

ocorrer devido a vários fatores, tendo eles origem durante a gestação como enfermidades da 

égua durante a gestação, alterações no período gestacional, falha na transferência da 

imunidade passiva, condições sanitárias precárias, entre outras originadas no parto ou no pós 

parto (MCKINNON et al., 2011). 

Existem alguns fatores que podem estar associados ao desenvolvimento de sepse 

em um neonato, e, por isso, devem ser observados. Os fatores relacionados ao momento 

pré-parto são a lactação prematura, a secreção vaginal, o aparecimento dos sinais de trabalho 

de parto antes do tempo, e as doenças maternas, como cólica e placentite. Durante o trabalho 

de parto, deve-se observar a duração de cada estágio, a presença de fluidos com aparência 

anormal e a aspiração do mecônio. Já após o parto, os fatores mais preocupantes são a 

demora para adotar posição esternal e para mamar, o comportamento anormal do potro e 

da égua e a contaminação do ambiente (FIELDING e MAGDESIAN, 2015). 

Alguns fatores maternos, como a placentite, a distocia e a separação prematura da 

placenta podem predispor o neonato a uma infecção. O que ressalta a importância do 

acompanhamento do parto, a observação da placenta da placenta e a avaliação do potro na 

escala Apgar, e a avaliação da transferência da imunidade passiva. Um potro que nasce já 

debilitado é mais suscetível aos fatores ambientais e ao desenvolvimento de infecções 

(FIELDING e MAGDESIAN, 2015). 

O ambiente em que o neonato se encontra no pós-parto está repleto de 

microrganismos que podem facilmente ganhar acesso à circulação sanguínea do potro, seja 

por inalação, ingestão ou por soluções de continuidade. Até mesmo a égua é uma possível 

fonte de contaminação, seja por contaminação via umbilical ou durante a amamentação e o 

parto pelo contato com os microrganismos da flora natural da égua (PARADIS, 2006). 

O potro, apesar de nascer imunocompetente, ainda é incapaz de montar uma 

resposta imunológica rápida e eficiente contra os inúmeros patógenos no ambiente, se 

tornando suscetível, a menos que ocorra a ingestão de quantidade adequada de colostro. 

Dessa forma, a falha na transferência de imunidade passiva deve ser monitorada através da 

mensuração da quantidade de imunoglobulinas no soro do potro, que não devem estar abaixo 

de 800 mg/dL (MAGDESIAN, 2017). 
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O exame físico feito pelo médico veterinário é essencial para observar a presença 

ou não de sinais associados à sepse e é também a forma mais confiável de reconhecer a 

afecção. Algumas alterações que podem ser detectadas são: articulações edemaciadas, umbigo 

aumentado, petéquias nas mucosas, baixa temperatura nas extremidades, alto tempo de 

preenchimento capilar, baixa frequência em urinar, entre outras (FIELDING e 

MAGDESIAN, 2015). 

O padrão ouro para confirmação do diagnóstico de sepse é a hemocultura que 

permite a identificação da bactéria presente na corrente sanguínea. No entanto, na rotina 

veterinária não é possível esperar o resultado da cultura (48 - 72 horas) para iniciar o 

tratamento do neonato. A cultura microbiológica apresenta inúmeras limitações, sendo sua 

principal o tempo necessário para sua feitura, mas, também, a alta ocorrência de falsos 

negativos e a dificuldade de isolar alguns patógenos mais fastidiosos ou que precisem de 

condições bastante específicas para se proliferar (WONG et al., 2018). 

Potros com suspeita de sepse devem receber terapia com antibióticos de amplo 

espectro que afetem tanto bactérias gram positivas como gram negativas. Fluidoterapia 

também é necessária, agindo de forma a restaurar a perfusão tecidual. O tratamento com anti 

endotoxinas é imprescindível para reverter a endotoxemia. Já a transfusão de plasma é uma 

boa opção para prover suporte imunológico (MCKINNON, 2011). 

Por fim, é necessário garantir o suporte nutricional do potro, podendo ser 

necessária a nutrição parenteral se ele apresentar perda de reflexo e sucção. Ainda, alguns 

tratamentos específicos podem vir a ser necessários, como a lavagem de articulações 

acometidas com fluidos estéreis, oxigenioterapia e utilização tópica de antibióticos em casos 

de úlcera de córnea (MCKINNON, 2011). 

Segundo McKinnon (2011), centros de referência em tratamento neonatal 

reportaram uma taxa de 50% a 80% de sobrevivência em casos de sepse em potros. O 

prognóstico de potros acometidos com sepse varia com a severidade do caso e os sinais 

clínicos manifestados, sendo que o diagnóstico precoce juntamente com o tratamento 

intensivo aumenta as chances de sobrevivência.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para evitar complicações e enfermidades com potros no período pós-parto é 

importante reconhecer e prevenir, desde o início, problemas ligados à mãe, à alimentação e 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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à saúde, para permitir que o animal se desenvolva com todo seu potencial e adquira um bom 

desempenho em suas atividades futuras. Além disso, o conhecimento sobre os hábitos e 

comportamentos naturais dos potros auxilia no correto manejo com estes animais. Desta 

forma, um manejo adequado das crias e das mães, as medidas profiláticas de sanidade e uma 

boa escrituração zootécnica são imprescindíveis para evitar patologias e garantir o 

desenvolvimento adequado e saudável do potro e o sucesso da criação. 
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O bem-estar animal é fundamental para a manutenção da saúde e 
do sucesso da conservação de animais em cativeiro que podem 
sofrer de atitudes atípicas e estereotipadas quando 
comportamentos naturais não podem ser expressados. Dessa 
forma, objetivou-se neste trabalho realizar uma revisão 
bibliográfica com levantamento de trabalhos atualizados a respeito 
do enriquecimento ambiental para grandes felinos em cativeiro, 
devido ao aumento da presença desses animais em zoológicos e 
centros de conservação, em consequência da perda do território 
natural e da predação humana. Assim, é necessário o estudo de 
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prática de estímulos físicos, sensoriais, cognitivos, sociais e 
alimentares que podem prevenir o estresse crônico e promover o 
desenvolvimento físico e psicológico do animal. Portanto, a prática 
de enriquecimento ambiental direcionada a animais em cativeiro 
permite a preservação de espécies em extinção enquanto promove 
comportamentos naturais, propiciando o seu bem-estar. 

  

 ENVIRONMENTAL ENRICHMENT FOR BIG 
FELINES IN CAPTIVITY: LITERATURE REVIEW 

 

 
ABSTRACT 
 

Keywords:  

Ambience  

Animal Welfare  

Captivity 

Felids 

Animal welfare is essential for maintaining the health and success 
of animal conservation in captivity, that may suffer from atypical 
and stereotyped habits when natural behaviors cannot be 
expressed. That being so, the aim of this work was to carry out a 
bibliographic review based on updated material on environmental 
enrichment for large cats in captivity, due to the increased presence 
of these animals in zoos and conservation centers, as a result of the 
loss of natural territory and human predation. Consequently, it is 
necessary to study techniques that aim to improve the quality of 
life through the practice of physical, sensory, cognitive, social and 
dietary stimuli that can prevent chronic stress and promote the 
physical and psychological development of the animal. Therefore, 
the practice of environmental enrichment aimed at animals in 
captivity allows the preservation of endangered species while 
promoting natural behaviors that contribute to the animals’ well-
being. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO   

 

Os zoológicos, cativeiros, parques e centros de reabilitação deixaram de ser apenas 

um local para exposição de animais silvestres, com o intuito de gerar lazer para os seres 

humanos, e passaram a ser uma zona de preservação de espécies, educação ambiental e 

socialização da humanidade com a natureza (SANTOS, 2020). Contudo, nesses ambientes, 

em geral, os animais passaram a demonstrar comportamentos não habituais aos que eles 

teriam na selva, uma vez que eles não sentem determinadas necessidades, como a caça e a 

fuga (AIDAR, 2015). Dessa forma, para opor-se a esse comportamento atípico e, muitas 

vezes, estereotipado, as pessoas começaram a implementar nessas zonas o enriquecimento 

ambiental.  

De acordo com Carpes (2015), o enriquecimento ambiental consiste na prática de 

técnicas dinâmicas no ambiente e no manejo diário dos animais, com o objetivo de permití-
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los expressar o seu comportamento selvagem habitual. Exemplos dessas práticas, descritas 

por Aidar (2015), são o enriquecimento ambiental cognitivo ou ocupacional, alimentar, 

sensorial, social e estrutural.  

Os grandes felinos frequentemente são ameaçados pelos seres humanos por 

inúmeros motivos, perdendo, assim, recursos necessários à sobrevivência destes, como a 

alimentação, o habitat e, consequentemente, a redução da sua variabilidade genética 

(CUNHA, 2019). Portanto, é importante que haja a preservação dessas espécies, juntamente 

com seus comportamentos habituais. O ambiente enriquecido e implementado de 

equipamentos que favoreçam a vida de grandes felinos em cativeiro são mecanismos que 

diminuem reações atípicas ou agressivas. Além disso, mudanças de rotina estimulam o físico 

e o psicológico desses animais (RICCI et al., 2018).  

Desta forma, objetivou-se neste trabalho realizar um levantamento bibliográfico 

acerca do enriquecimento ambiental para grandes felinos em cativeiro, abordando sobre as 

inúmeras técnicas que favorecem o comportamento mais próximo possível que esses animais 

teriam em um ambiente selvagem, pois a abordagem dessa temática é importância, não 

somente pela preservação das espécies, mas, também, para a manutenção do seu 

comportamento nativo.  

 

 

2. TÉCNICAS DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 

 

2.1 Cognitivo ou ocupacional 

 

Segundo CARPES (2015), o enriquecimento ambiental do tipo cognitivo ou 

ocupacional refere-se a estruturas que estimulam o animal a utilizar as suas habilidades 

cognitivas. Exemplos dessa técnica são a utilização de caixas vazias ou com alimento e a 

utilização de meios de enriquecimento que estimulem forrageamento e a exibição de 

comportamentos exploratórios. Essas formas de manejo são de grande importância para 

simular o comportamento próprio do animal em vida livre (CARPES, 2015). 

Camargo et al (2014), observaram que a utilização de mangueiras incentivam a ação 

de arranhar e morder, e, ainda, de comportamentos exploratórios quando oferecidas a um 

gato do mato. Segundo Carpes (2015), o oferecimento de peixes vivos é interessante, pois, 

além de animais como a onça e o tigre serem exímios nadadores e buscarem a água para se 
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refrescarem, o estímulo ao ato da procura de alimento é uma ótima forma de enriquecimento 

ambiental. 

A utilização de abóbora e melancia no chão do recinto ou em um lago, para que o 

animal gaste tempo tentando abri-las, é uma forma de aumentar o tempo em que o animal 

se mantém em atividade e exercitando suas habilidades cognitivas. Outra forma de 

enriquecimento ambiental é o treinamento dos animais com técnicas que estimulem a 

expressão de comportamentos desejados (CARPES, 2015). 

 

2.2 Alimentar 

 

A comida é um dos reforços mais eficientes ao se tratar de animais de cativeiro, 

onde os cativos podem aprender rapidamente diferentes formas de atividades relacionadas à 

entrega de comida (YOUNG; DE AZEVEDO; CIPRESTE, 2020).  

O alimento também possui a capacidade de aumentar a frequência de atividades 

dos animais, como é o exemplo do estudo feito por Barros da Silva et al (2014), onde 

relataram que os animais que foram submetidos a diversos formas de enriquecimento 

ambiental e que, dentre eles, os enriquecimentos de caráter alimentar foram a caixa surpresa 

e o leite. Essa técnica obteve bons resultados no que se refere em diminuir o tempo de 

inatividade dos felinos em cativeiro.  

Devido ao cativeiro naturalmente não oferecer variação no modo e do local onde 

o animal se alimenta, o enriquecimento ambiental alimentar procura dificultar o acesso ao 

alimento de maneira dinâmica, reproduzindo o que acontece em vida livre, onde os animais 

devem buscar o alimento, e podendo também oferecer alimentos diferentes do habitual 

(GANDRA, 2016).   

 

2.3 Sensorial 

 

Enriquecimentos sensoriais melhoram a saúde física, emocional e espiritual dos 

animais, sendo utilizados produtos como erva doce, camomila e óleos essenciais que, além 

de serem responsáveis pela redução do estresse em pessoas, possuem a capacidade de 

melhorar a investigação do ambiente por parte do animal, fazendo com que ele marque 

território esfregando-se nos odores e estimula, também, o seu sentido olfativo (RICCI et al, 

2018).  



Atualidades na Saúde e Bem-estar Animal  

 

 

106 

Novas experiências sensoriais, em termos de enriquecimento ambiental, são 

fornecidas com a finalidade de estimular as modalidades: visual, auditiva, olfativa e gustativa 

(esse último sendo considerado no enriquecimento alimentar), onde cada novo estímulo 

sensorial será registrado no cérebro de um animal e suas características aprendidas (YOUNG; 

DE AZEVEDO; CIPRESTE, 2020).   

 

2.4 Social 

 

Um ambiente social pode ser enriquecido com práticas que alterem a formação de 

grupos ou introduzem um novo coespecífico (se o animal estiver em isolamento) ou, ainda, 

promovem interações positivas entre os seres humanos e os animais. A mudança do 

ambiente social deve ser realizada através do conhecimento e da gestão que respeite as 

estruturas hierárquicas, levando em consideração os aspectos específicos das espécies. 

A estimulação da sociabilidade em animais cativos vai além do contato 

intraespecífico, uma vez que a interação positiva com outras espécies, inclusive humanos, 

também pode ser enriquecedora. A interação entre as pessoas e os grandes felinos também 

é considerada como um enriquecimento social. Por fim, a qualidade e a quantidade de 

interações positivas entre animais e humanos são ambos relevantes ao bem-estar de felinos 

silvestres ou domésticos em cativeiro (DAMASCENO, 2018). 

 

2.5 Estrutural, ambiental ou físico 

 

O enriquecimento estrutural, ambiental ou físico possui como objetivo aumentar a 

complexidade da estrutura física do recinto em que o animal reside, o que pode ser feito com 

a adição de diversos elementos físicos, como a terra, a vegetação, a palha e as árvores, criando 

barreiras que proporcionam abrigo para os animais se esconderem e promovem um 

comportamento territorial e social. Além disso, a vegetação e o substrato também atraem 

fauna de flora, como os pássaros e os insetos, para dentro do recinto, o que oferece uma 

grande variedade de estímulos e permite que o ambiente seja semelhante com o habitat 

natural desses animais. Os materiais naturais também agregam ao enriquecimento estrutural, 

uma vez que providenciam proteção contra o calor excessivo e funcionam como isolante 

térmico em caso de baixas temperaturas (AIDAR, 2015). 

Uma outra forma de criar um espaço rico com enriquecimento estrutural seria 

realizar uma mudança sistemática no ambiente, introduzindo objetos que permitam aos 
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animais realizar movimentos e atividades, como escalar, saltar, rastejar, cavar, trotar, correr, 

entre outros, ou até trocando materiais do recinto, garantindo a manutenção de novidades 

dentro do recinto e tornando o espaço menos monótono (DAMASCENO, 2018). Um 

estudo feito com grandes felinos por Santos (2020), exemplifica a caixa de papelão em que o 

animal pode entrar (colocando parte ou todo seu corpo dentro da caixa), morder (aguçando 

a dentição) e arranhar (estimulando as garras desses felinos). 

 

 

3 IMPORTÂNCIA DO ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA GRANDES 

FELINOS CRIADOS EM CATIVEIRO 

 

Sabe-se que o ambiente cativo tem se tornado uma importante ferramenta para a 

conservação e manutenção dessas espécies, porém, tal espaço impõe aos animais selvagens 

condições muito diferentes daquelas encontradas em seu habitat natural. Comportamentos 

incomuns à espécie, tais como agressividade excessiva, estereotipias ou inatividade, são 

considerados resultados do cativeiro inadequado.  Dessa forma, é de extrema importância 

que os recintos tenham ambientes enriquecidos e a equipe de técnicos e tratadores conheça 

o comportamento dos animais para que eles sejam mantidos em ótimas condições que 

apresentem um bom desenvolvimento físico e psicológico (RICCI, 2018). 

Para construir um ambiente de cativeiro com um bom enriquecimento ambiental é 

de extrema importância que este seja baseado na biologia e no comportamento de cada 

espécie (CARPES, 2015). No caso dos grandes felinos, muitos são os benefícios que essa 

ferramenta traz para esses animais, como a redução de estresse crônico e estereotipias 

causado pelas limitações do cativeiro, pela dificuldade em apresentar um comportamento de 

caça e pela perturbação causada por outros animais e humanos. Além disso, cria um ambiente 

no qual o animal possa expressar seus comportamentos naturais, tais como forragear, 

investigar, caçar e esconder-se quando não quiser ser visto (AIDAR, 2015).  

Por essa razão, é importante que os recintos tenham ambientes enriquecidos e a 

equipe de tratadores e técnicos conheça o comportamento desses animais para que felinos 

selvagens mantidos nessas condições apresentem um bom desenvolvimento físico e 

psicológico (RICCI, 2018). Ao realizar enriquecimentos ambientais é necessário que seja feito 

com responsabilidade, conhecimento, segurança e comprometimento dos profissionais 

responsáveis para manter o animal cativo saudável, neutralizar boa parte das diferenças entre 

o ambiente cativo e o natural e contribuir para a conservação de espécies. A confecção de 
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um etograma é uma importante ferramenta para o começo de um programa de 

enriquecimento de sucesso, além de representar a qualificação e quantificação dos 

comportamentos exibidos pelos animais (CARPES, 2015).  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Manter animais em cativeiro, embora antigamente tivesse objetivos puramente 

contemplativos, é hoje uma importante ferramenta para a conservação das espécies, 

especialmente com a crescente expansão da exploração ambiental e consequentemente 

destruição de habitats e ameaça de extinção a espécies. Dessa forma, é extrema importância 

que sejam desenvolvidas técnicas para elevação do bem-estar dos animais cativos, em 

detrimento aos efeitos adversos que essa condição pode causar. Assim, o enriquecimento 

ambiental pode atuar aumentando a diversidade ambiental, diminuindo a previsibilidade e 

elevando a expressão de comportamentos adequados e naturais, o que eleva, ainda, o 

potencial educativo e sensibilizador nos cativeiros e zoológicos. É crucial, no entanto, que 

sua aplicação siga critérios e seja realizada com acompanhamento comportamental por 

profissionais capacitados.  
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Palavras-chave:  

Gestação 

Peso do leitão 

Suinocultura 

Durante a gestação, vários fatores relacionados ao ambiente 
uterino podem influenciar o desenvolvimento feto-placentário. A 
distribuição vascular uterina, o fluxo sanguíneo nas diferentes 
regiões do útero e até mesmo a localização fetal ao longo do corno 
uterino são alguns exemplos de características ligadas à 
sobrevivência e ao crescimento dos conceptos em espécies 
hiperprolíficas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
influência da ordem de parição sobre a eficiência placentária de 
fêmeas suínas. Foram utilizadas 40 fêmeas que foram divididas 
igualmente em quatro grupos, de acordo com sua ordem de parição 
(1ª, 2ª, 3ª e 4ª). As fêmeas foram acompanhadas durante todo o 
parto para obtenção dos dados do parto e dos pesos da placenta e 
da leitegada, o que possibilitou realizar o cálculo da eficiência 
placentária de cada animal. Os dados foram submetidos à análise 
de variância (ANOVA), as correlações foram feitas pelo teste de 
Pearson e as médias comparadas pelo Teste de Tukey utilizando o 
Programa Estatístico R, com probabilidade de 5%. Verificou-se 
alta correlação positiva (P<0,001) entre número total de leitões 
(NTL) e o peso da leitegada, e moderada correlação negativa entre 
peso da placenta e eficiência placentária. As variáveis número total 
de leitões, peso da placenta e eficiência placentária não foram 
influenciadas pela ordem de parição (P>0,05). Maior período 
gestacional foi registrado em fêmeas de primeiro parto em relação 
as de 3º e 4º partos (P<0,01). Enquanto maior peso da leitegada foi 
observado em matrizes de terceiro parto em relação as de segundo 
parto apenas (P<0,05). Constatou-se que a ordem de parto da 
fêmea suína não influencia na eficiência placentária, embora possa 
influenciar outras variáveis como a duração de gestação e o peso 
da leitegada. 

  

 PARTURITION ORDER AND PLACENTAL 
EFFICIENCY IN SWINE FEMALE CREATED IN 
SEMIARID 

  

 
ABSTRACT 
 

Keywords:  

Gestation 

Pig farming 

Piglet weight 

During pregnancy, several factors related to the uterine 
environment can influence fetal placental development. The 
uterine vascular distribution, the blood flow in the different regions 
of the uterus and even the fetal location along the uterine horn are 
some examples of characteristics linked to the survival and growth 
of the fetuses in hyperprolific species. The objective of this study 
was to evaluate the influence of lactation numbers on the placental 
efficiency of sows. Forty females were used and divided equally 
into four groups, according to their calving order (1st, 2nd, 3rd and 
4th). The females were monitored throughout the birth to obtain 
the birth data and the placenta and litter weights, which made it 
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possible to calculate the placental efficiency of each animal. The 
data were submitted to analysis of variance (ANOVA), the 
correlations were made by the Pearson test and the means 
compared by the Tukey test using the R statistical program, with a 
5% probability. There was a high positive correlation (P <0.001) 
between the total number of piglets (NTL) and the weight of the 
litter, and a moderate negative correlation between weight of the 
placenta and placental efficiency. The variables total number of 
piglets, placental weight and placental efficiency were not 
influenced by the calving order (P> 0.05). Longer gestational 
period was recorded in females at first farrowing compared to 
those from 3rd and 4th births (P <0.01). While greater weight of 
the litter was observed in third farrowing sows in relation to those 
of second parturition only (P <0.05). It was found that the calving 
order of the swine does not influence placental efficiency, although 
it can influence other variables such as gestation duration and litter 
weight. 

  

  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, o sucesso da suinocultura moderna está relacionado, em grande parte, à 

eficiência no desempenho reprodutivo das matrizes. Através da genética, foi possível 

selecionar animais com características desejáveis ao aumento da produção, tais como, 

aumento da taxa de crescimento, eficiência alimentar e habilidade materna (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CRIADORES DE SUÍNOS, 2014). Da mesma forma, as matrizes suínas 

foram selecionadas para o aumento da prolificidade, apresentando taxas de ovulação cada 

vez maiores e consequentemente, leitegadas maiores, tornando-se as chamadas fêmeas 

hiperprolíficas (ALMEIDA, 2009; ZOTTI et al., 2017). 

No Brasil, os resultados desta seleção genética podem ser percebidos pelo aumento 

do número de leitões nascidos por leitegada, cuja média em 1992 era de 10,9 e em 2017, 

passou a ser de 12,61 (PANZARDI, 2010; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

CRIADORES DE SUÍNOS, 2017). Em consequência, o grande número de leitões levou a 

diminuição do peso ao nascimento e aumento da variabilidade de peso dentro das leitegadas 

(FERRARI, 2013; ZOTTI et al., 2017). Fator que pode ser explicado pelo menor espaço 

uterino e viabilidade placentária disponíveis por leitão, levando-os a competirem por 

nutrientes e oxigênio (ALMEIDA, 2009). 

Durante a gestação, vários fatores relacionados ao ambiente uterino podem 

influenciar o desenvolvimento feto-placentário. A distribuição vascular uterina, o fluxo 

sanguíneo nas diferentes regiões do útero e até mesmo a localização fetal ao longo do corno 
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uterino são alguns exemplos de características ligadas à sobrevivência e ao crescimento dos 

conceptos em espécies hiperprolíficas. Com a superlotação uterina observada em suínos, 

essas características podem estar relacionadas à variação no desenvolvimento dos conceptos 

(BETARELLI, 2013). 

A placenta, por ser o órgão responsável pela oxigenação e nutrição dos embriões, 

tem influência direta no peso ao nascimento dos leitões, pois seu desenvolvimento, 

principalmente vascular, é o que garante a boa disponibilidade de metabólitos aos fetos 

(PRAZERES, 2015). Além disso, o aporte sanguíneo é um indicador de eficiência placentária 

e poderia permitir que placentas pequenas fossem capazes de nutrir conceptos 

adequadamente, caso este aporte fosse elevado (BETARELLI, 2013). Dessa forma, neste 

trabalho buscou-se avaliar a influência da ordem de parição sobre a eficiência placentária. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na Unidade Produtora de Leitões de uma granja 

comercial localizada no município de Maranguape-CE. Foram utilizadas 40 fêmeas da 

linhagem comercial Topigs 20® da empresa de material genético TOPIGS NORSVIN®, com 

diferentes pesos e idades, distribuídas igualmente nas diferentes ordens de parição conforme 

apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição do número de fêmeas por ordem de parição. 
 

Ordens de parição 
Total 

1ª 2ª 3ª 4ª 

Número de fêmeas 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

40 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As fêmeas eram alojadas em gaiolas de gestação, cerca de 4 dias antes da data 

provável do parto eram transferidas para as baias de maternidade que possuíam celas 

parideiras, sistema de ventilação individual para fêmeas lactantes e cortinas reguláveis nas 

laterais dos galpões. Durante os dois primeiros terços do período gestacional, até 85-90 dias 

de gestação, as fêmeas era alimentadas diariamente com 2,0 kg de ração gestação. No último 

terço de gestação passaram a receber entre 2,0 a 3,0 kg ao dia de ração pré-lactação com 
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aumentos gradativos conforme avanço da gestação. E após o parto eram alimentadas com 

ração do tipo lactação, cujo arraçoamento na primeira semana era acrescido de 1 kg ao dia 

até atingir a quantidade máxima de ingestão diária, que considerava a quantidade de leitões 

lactentes. As matrizes recebiam 2 kg para mantença mais 0,5 kg por cada leitão lactente, o 

total de ração calculado era fracionado em quatro tratos diários, as rações foram formuladas 

para atender os níveis nutricionais de cada fase conforme consta no manual da linhagem 

(TOPIGS NORSVIN, 2018). O fornecimento de água era à vontade em ambas as fases, na 

gestação a água era disponibilizadas em bebedouros tipo calha e na maternidade em 

bebedouros tipo chupeta com vazão adequada para a fase. 

As fêmeas foram acompanhadas durante todo o parto para obtenção dos dados da 

leitegada e dos pesos da placenta e da leitegada, o que possibilitou realizar o cálculo da 

eficiência placentária de cada animal. Esta foi calculada pela razão entre o peso total da 

leitegada (soma dos pesos dos leitões nascidos vivos, natimortos, mumificados e macerados) 

e o peso da placenta (Figura 1). Como todas as fêmeas foram identificadas, isso permitiu 

correlacionar a eficiência placentária de cada fêmea com sua ordem de parto. 

 

Figura 1. Fórmula utilizada para calcular a eficiência placentária no estudo. 

 

 

Todos os leitões foram pesados individualmente imediatamente após o parto. As 

placentas foram coletadas imediatamente após sua expulsão juntamente com o cordão 

umbilical e foram pesadas em balança de precisão. Essas pesagens aconteceram durante todo 

o processo de parto para evitar viés decorrente da evaporação de líquidos caso o material 

fosse guardado para posterior pesagem. Ao fim foram compilados os dados de período de 

gestação, número total de leitões nascidos, peso de placenta, eficiência placentária e peso 

total da leitegada. 

Avaliou-se as correlações entre as variáveis analisadas pelo teste de Pearson, os 

dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo Teste 

de Tukey e as utilizando o Programa Estatístico R, com probabilidade de 5%. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se alta correlação positiva (P<0,001) entre número total de leitões (NTL) 

e o peso da leitegada e moderada correlação negativa entre peso da placenta e eficiência 

placentária (Tabela 2). As demais correlações identificadas, embora significativas, foram 

fracas (r<0,5). 

 

Tabela 2. Coeficientes de correlação entre as variáveis estudadas. 
 

Duração da 
gestação 

Número Total 
Leitões 

Peso 
Placenta 

Eficiência 
Placenta 

Número Total 
Leitões 

-0,073 
   

Peso Placenta -0,097 0,401* 
  

Eficiência Placenta 0,111 0,342* -0,633** 
 

Peso total da leitegada 0,026 0,839** 0,340* 0,322* 

Correlações significativas pelo Teste de Pearson: *<0,05; **<0,0001 

 

A ordem de parição de matrizes suínas influenciou as variáveis duração de gestação 

e peso total da leitegada (P<0,05), no entanto as variáveis número total de leitões, peso da 

placenta e eficiência placentária não apresentaram diferenças estatísticas nas diferentes 

ordens de parto (Tabela 3). Maior período gestacional foi registrado em fêmeas de primeiro 

parto em relação as de 3º e 4º partos (P<0,01). Enquanto maior peso da leitegada foi 

observado em matrizes de terceiro parto em relação as de segundo parto apenas (P<0,05). 

 

Tabela 3. Duração da gestação, número total de leitões nascidos, peso da placenta, eficiência placentária e 
peso total da leitegada entre diferentes ordens de parto de fêmeas suínas. 

Ordem  
de Parto 

Duração da 
gestação 

Número Total 
Leitões 

Peso 
Placenta 

Eficiência 
Placenta 

Peso total da 
Leitegada 

1 115,4 a 12,1 2,9 6,1 19,6ab 

2 114,6ab 13,1 3,3 5,5 17,3 b 

3 114,1 b 14,8 3,5 6,1 20,4 a 

4 114,0 b 14,7 3,3 5,9 18,9ab 

Média 114,5 13,7 3,3 5,9 19,1 
Desvio 
médio 0,8 2,4 0,7 1,3 2,5 

CV (%) 0,7 17,5 21,9 21,6 13,1 

Valor de P 0,0065 0,1600 0,5290 0,8530 0,0165 

Letras distintas nas colunas diferem pelo teste de Tukey, p<0,05. 

 

A eficiência placentária (EP) é definida como o peso fetal dividido pelo peso 

placentário descrevendo a quantidade de tecido fetal que pode ser produzido por grama de 
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placenta (CHRISTENSON et al., 1987). A EP pode diferir entre raças, o Meishan, raça 

altamente prolifica de origem chinesa, apresenta alta EP, apresentando placentas pequenas e 

altamente vascularizadas, enquanto Yorkshires mostram baixa EP, com placentas maiores e 

menos vascularizadas (WILSON et al., 1998). A variação placentária também é encontrada 

entre indivíduos e até entre ninhadas, no entanto, conforme este estudo a ordem de parição 

pareceu não influenciar este parâmetro. Neste sentido, é comum encontrar placentas com 

diferentes tamanhos que produzem leitões com tamanhos semelhantes. A eficiência 

placentária pode variar muito, resultando em leitões com tamanhos semelhantes associados 

à placenta com peso diferente, com até 50% de diferença de peso. No entanto, as condições 

que permitem que uma placenta de menor peso produza leitegada de tamanho semelhante à 

de maior peso ainda são desconhecidas (WILSON et al., 1998). 

Estudos sobre aumento da taxa de ovulação, da capacidade uterina e do 

comprimento uterino foram realizados com o objetivo de aumentar o tamanho da leitegada, 

no entanto não resultaram em aumento da leitegada, pois a eficiência placentária não havia 

sido considerada (FENTON et al., 1972; CHRISTENSON et al., 1987; JOHNSON et al. 

1999). A eficiência placentária é um fator importante para o tamanho da leitegada 

(KROMBEEN, 2017). A placenta desempenha um papel vital no desenvolvimento do leitão. 

As funções placentárias incluem trocas de nutrientes e gases, metabolismo e produção de 

hormônios (BAUER et al., 1998). 

Krombeen (2017) observaram que placentas não apresentaram diferenças entre EPs 

quanto às concentrações de cortisol e glicose, sugerindo que placentas de alta EP têm outros 

meios que permitem o transporte de quantidades semelhantes de nutrientes e hormônios, 

apesar do tamanho reduzido. Segundo Vallet e Freking (2007), a eficiência placentária foi 

maior em leitegadas menores, indicando que talvez a relação entre o peso fetal e o peso da 

placenta não seja o melhor indicador de EP. Esses autores sugeriram que as placentas de 

fetos menores foram mais eficientes porque a placenta compensou a diminuição. Já Vernunft 

et al. (2018) observaram forte correlação do peso placentário com o tamanho da leitegada, 

discordando dos achados do presente estudo. Neste sentido, a eficiência placentária parece 

não ser afetada pela ordem de parição da fêmea, existindo outras fontes de variação, como a 

obesidade materna (LI et al., 2019), que podem influenciar os resultados.  
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4 CONCLUSÃO  

 

A ordem de parto da fêmea suína não influencia na eficiência placentária embora 

possa influenciar outras variáveis como a duração de gestação e o peso da leitegada.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

Em meados de setembro de 2018, houve um verdadeiro colapso no mercado 

mundial de carnes, isso porque na Ásia foi diagnosticada em criações de subsistência, a 

presença do vírus da peste suína africana (VPSA). A peste suína africana (PSA) é uma 

enfermidade altamente contagiosa, e possui uma alta taxa de mortalidade. Sem cura, 

tratamento e nem vacinas para seu controle, o abate sanitário dos animais é uma das medidas 

para evitar a disseminação desta doença (CARDOSO, 2019). Os países do continente 

asiático, europeu e africano foram acometidos por este surto, acumulando desde o final de 

2018 até início de 2020 aproximadamente 4.6 milhões de suídeos mortos ou sacrificados 

devido a PSA, sendo o continente asiático o mais afetado (OIE, 2020a). Segundo análise de 

Miranda et al. (2020) somente na China já havia sido registrado, até outubro de 2019, o abate 

de 1,19 milhão de cabeças de suínos. 

Diante desse cenário de crise na Ásia, houve um reflexo mundial no mercado de 

carnes, para poder suprir a demanda deixada pela China. Isso porque a China é o país que 

possui o maior rebanho de suínos, com aproximadamente 428,1 milhões de animais 

registrados em 2019 e também é o maior consumidor de carne suína, registrando em 2018 

um consumo de 55.398 milhões de toneladas (CARDOSO, 2019). 

O Brasil, que é o quarto maior produtor de carne suína do mundo, ficando atrás 

apenas da China, União Européia e Estados Unidos (ABPA, 2019), foi um dos países que 

absorveu essa demanda deixada pela China, como consequência o comércio internacional de 

carnes bovina, suína e de frango vem crescendo no país, o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) estima, para 2020, que a produção nacional de carnes suprirá 

44,5% do mercado mundial, sendo 48,1 % da carne de frango e 14,2 % da carne suína nas 

exportações mundiais (BRASIL, 2019b).  

A condição sanitária do país é a principal referência para o comércio seguro de 

animais e seus produtos entre os países. A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 

destaca a PSA e a peste suína clássica (PSC) como as doenças mais relevantes para o comércio 

internacional de produtos de origem suína (BRASIL, 2019a). Atualmente o Brasil é 

considerado um país livre da PSA, a última ocorrência foi registrada em 1981 (BRASIL, 

2018), e é dividido em zona livre e zona não livre de PSC (BRASIL, 2019a).  

Com toda essa demanda de produção no Brasil aliada com as exigências sanitárias, 

as práticas de biosseguridade devem ser priorizadas para proteger a unidade produtiva desta 

e de outras enfermidades que podem trazer grandes prejuízos para o país, como cita Gava et 
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al. (2018a) que estimou um prejuízo de aproximadamente 5,5 bilhões de dólares apenas no 

Brasil, caso a PSA fosse diagnosticada no país. 

Diante disto vemos que a biosseguridade é uma prática indispensável na unidade 

produtiva, sendo esta a principal estratégia de medida preventiva. O presente artigo tem 

como objetivo revisar as principais características da PSA e salientar como práticas simples 

de biosseguridade protegem não só a sanidade dos animais de uma unidade produtiva, mas 

sim toda uma cadeia produtiva e o mercado nacional. 

  

 

2 O QUE É A PESTE SUINA AFRICANA?  

 

É uma enfermidade altamente contagiosa causada por um vírus DNA da família 

Asfaviridae que atinge suídeos domésticos e asselvajados (javalis e cruzamentos com suínos 

domésticos). Os sinais clínicos e a taxa de mortalidade variam de acordo com a virulência do 

vírus e o tipo de suíno atingido. Se a virulência da cepa do vírus é alta os sinais apresentados 

são febre alta, hemorragias na pele (vermelhidão da pele nos ouvidos, abdômen e pernas), 

sinais reprodutivos como abortos e uma alta taxa de mortalidade, podendo chegar em até 

100%, já as cepas menos virulentas provocam sinais crônicos, como perda de peso, febre 

intermitente, sinais respiratórios, úlceras crônicas da pele e artrite, fazendo do animal um 

portador do vírus e potencial transmissor do mesmo (OIE, 2018b). A PSA está listada no 

Código de Saúde Animal Terrestre da OIE (OIE, 2020b) e é uma doença de notificação 

imediata ao serviço veterinário oficial em caso de suspeita ou de diagnóstico laboratorial 

como preconiza a Instrução Normativa nº 50 de 2013 (BRASIL, 2013).  

 

 

3 BREVE HISTÓRICO 

 

A PSA tem sido observada desde o início do século 20, no sul e leste africanos 

(CARDOSO, 2019). No Brasil, o primeiro surto da PSA foi identificado no estado do Rio 

de Janeiro, no município de Paracambi, em 1978 (LYRA et al.,1986 apud LYRA; FREITAS, 

2015). O surto se deu pelo fornecimento a suínos de alimentos contendo resíduos de carne 

suína contaminada com o vírus, de um voo proveniente de Portugal (CARDOSO, 2019). 

A partir desse fato o Brasil adotou medidas de emergência para a erradicação da 

PSA através do Decreto nº 81.798/78 (BRASIL, 1978) que mobilizou vários órgãos como o 
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Ministério da Saúde, do Interior, da Fazenda, dos Transportes e da Justiça e os governos 

estaduais e municipais. Dentre as medidas estavam o controle do trânsito de pessoas, animais 

ou veículos, também o sacrifício sanitário dos animais doentes e dos que haviam tido contato 

com os animais doentes, cremação dos animais mortos, desinfecção e destruição das 

instalações não conformes, medidas essas recomendadas pela OIE (LYRA, 2006). Em 1984 

o Brasil foi declarado livre da PSA (BRASIL, 2019a). 

Até 2015 a PSA estava distribuída nos continentes africano e europeu, sendo em 

sua maioria focos limitados a uma ou mais zonas (Figura 1) e desde 2016 foi identificado um 

aumento significativo na quantidade de surtos, 24% dos países e territórios declarantes 

(48/200) relataram a presença da doença. Em 2017 e 2018 o VPSA foi detectado em suínos 

de subsistência na Romênia e na China, respectivamente, e em javalis na Bélgica em 2018 (a 

última ocorrência havia sido em 1985), a fonte comum de infecção foram alimentos de 

origem suína não cozidos e contaminados com o vírus que foram ofertados aos animais. 

Atualmente a PSA encontra-se distribuída nas regiões da África, Europa e Ásia, sem 

ocorrência na Oceania e foi erradicada nas Américas nos anos 90 conforme Figura 2 (OIE, 

2015, 2018a, 2019b; CARDOSO, 2019). 

 

Figura 1. Distribuição geográfica da PSA em 2015 (OIE, 2015). 
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Figura 2. Distribuição geográfica da PSA em 2019 (OIE, 2019b). 

 

 

 

4 EPIMEDIOLOGIA 

 

A PSA é considerada uma doença transfronteiriça que afeta a família dos suídeos, 

incluindo o suíno doméstico, javalis silvestres da Eurásia (Sus scrofa scrofa), javalis (Phacochoerus 

spp.), porcos do mato (Potamochoerus larvatus e Potamochoerus porcus) e porcos-gigantes da 

floresta (Hylochoerus spp.) (GAVA et al., 2018a; ROVID, 2019). Os fatores que influenciam na 

transmissão do vírus dependem do sistema de produção de suíno, da presença ou ausência 

de vetores (carrapatos) e suínos selvagens e do comportamento humano (OIE, 2018b).  

A transmissão do VPSA pode ocorrer por via direta, que é a mais comum entre os 

suínos domésticos, a qual se dá pelo contato via oro-nasal entre os animais 

doentes/infectados com os animais saudáveis. A transmissão também ocorre por vetores 

biológicos (carrapatos moles do gênero Ornithodoros), que transmitem o vírus ao picar o 

animal, sendo esta a principal forma de transmissão entre javalis, pela ingestão de material 

contaminado como lixo/lavagem contendo carne infectada (o VPSA pode se manter viável 

de 3 a 6 meses na carne suína infectada) ou contato com fluídos de suídeos contaminados 

pelo vírus, sendo estas, vias de transmissão indireta (OURA, 2013; ROVID, 2019; OIE, 

2019a). 

O trato respiratório superior é a principal via de infecção. Ao infectar o hospedeiro 

o vírus se replica nas amígdalas e linfonodos que drenam a cabeça e o pescoço e leva a uma 

infecção generalizada. O vírus foi encontrado em todas as secreções e excreções dos suínos 
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domésticos doentes, com concentrações particularmente elevadas no fluido oro-nasal, 

fazendo do trato respiratório superior a principal via de excreção do VPSA (OURA, 2013; 

ROVID, 2019). 

Os carrapatos moles Ornithodoros sp. e os javalis ou porcos do mato podem ser 

reservatórios naturais do VPSA, através do ciclo entre o carrapato e esses suídeos, que 

geralmente são assintomáticos, e os carrapatos podem apresentar transmissão transestadial, 

transovarial e sexual. Esses fatores podem complicar ou impedir a erradicação desta 

enfermidade (GAVA et al., 2019; ROVID, 2019). Apesar dos reservatórios naturais, Miranda 

et al. (2020) cita que 70 % das causas de difusão da doença são derivadas da ação humana, 

como prática da caça (podendo disseminar o vírus do ambiente selvagem para o doméstico), 

alimentação de suínos com restos de alimentos que contenham carne suína ou derivados não 

cozidos e através fômites, veículos, ração e equipamentos contaminados (CARON, 2019; 

ROVID, 2019). Esse dado ressalta a importância da conscientização e da prática das medidas 

de biosseguridade nas granjas de produção de suínos e principalmente nas criações de 

subsistência que podem ser a porta de entrada desta enfermidade. 

Apesar de não ser uma zoonose, essa doença é de grande relevância, pois possui 

uma rápida disseminação e apresenta altas taxas de mortalidade, também o fato de não haver 

vacinas preventivas fazem com que a PSA provoque grande perdas econômicas e é uma 

questão central para a segurança alimentar mundial (OURA, 2013; GAVA et al., 2019; 

ROVID, 2019). 

 

 

5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

A PSA e a peste suína clássica (PSC) são enfermidades com características 

semelhantes (aspectos clínico-patológicos, espécie acometida, formas de transmissão e 

características de morbidade e mortalidade parecidos), ambas são uma doença viral grave que 

afetam suínos e resultam em grandes perdas econômicas, porém são enfermidades distintas, 

sendo sua principal diferenciação através do diagnostico laboratorial. Enquanto a PSC é 

causada por um vírus do gênero Pestvirus de genoma RNA da família Flaviridae (BRASIL, 

2019a) a PSA é causada por um vírus DNA do gênero Asfivirus da família Asfaviridae (GAVA 

et al., 2018a). Além da PSC deve-se incluir para diagnóstico diferencial outras enfermidades, 

como a síndrome reprodutiva e respiratória do suíno (PRRS), erisipela, salmonelose, doença 
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de Aujeszky (ou pseudoraiva), pasteurelose ou outras condições septicêmicas (OIE, 2019a; 

GAVA et al., 2018a). 

O diagnóstico laboratorial deve ser realizado em laboratórios oficiais e as amostras 

de escolha são linfonodos gastro-hepáticos, rim, baço, pulmão, sangue e soro. As técnicas de 

diagnóstico mais utilizadas para a detecção e identificação do vírus são a imunofluorescência 

direta, teste de hemadsorção e PCR. Para programas de controle e erradicação da PSA é 

indicado o teste de ELISA para detecção de anticorpos (GAVA et al., 2019; ROVID, 2019). 

  

 

6 BIOSSEGURIDADE: A MELHOR ESTRATÉGIA 

 

Pelo fato de a PSA ser uma doença que não tem cura e não possui vacinas 

desenvolvidas, a adoção de práticas apropriadas de importação e medidas de biosseguridade 

tornam-se as melhores estratégias para evitar a entrada da doença nos países livres desta 

enfermidade, como também o seu controle em países endêmicos. As medidas de 

biosseguridade podem variar de acordo com o país, região, sistema de produção adotados e 

legislações vigentes do local (OURA, 2013). 

De acordo com a EMBRAPA (2016), a biosseguridade pode ser definida como 

medidas que evitam a entrada e propagação de doenças no rebanho, como a adoção de 

barreiras físicas, medidas de higiene, medidas restritivas e controle de visitas, adoção de vazio 

sanitário, programas de vacinações, isolamento e tratamento de animais que adoecem, entre 

outras medidas, todas essas práticas devem estar associadas com as práticas de manejo dos 

animais ligadas ao bem-estar animal e aliado com a capacitação dos operários com programas 

de Boas Práticas de Produção e sistema de gestão de qualidade. 

Em países livres da PSA, como o Brasil, a OIE (2018b) instrui medidas preventivas 

visando garantir que porcos vivos não sejam infectados nem os produtos de suínos sejam 

introduzidos em áreas livres da doença. Como medidas estão: o descarte correto de alimentos 

de aeronaves, navios ou veículos provenientes de países afetados e policiar as importações 

ilegais de suínos e produtos de suínos dos países afetados. 

Em países que ocorrem os surtos deve ser avaliada a situação epidemiológica da 

região para a adoção de medidas específicas, mas as medidas clássicas são: a detecção precoce 

e o sacrifício sanitário dos animais (com o descarte adequado das carcaças e seus resíduos); 

limpeza e desinfecção completa das instalações; controle de zoneamento e movimentação; 

vigilância e investigação epidemiológica e medidas estritas de biossegurança nas fazendas. Se 
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no país onde houver surto com o envolvimento do vetor, o carrapato, devem ser adotadas 

medidas para controle desse vetor também (OIE, 2018b). 

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), em conjunto com uma 

equipe técnica desenvolveu o material “Prevenção e Controle Peste Suína Africana e Peste 

Suína Clássica” (LUDTKE et al., 2019) para melhorar a adoção de medidas de biosseguridade 

nas granjas produtoras de suínos e prevenir a introdução do vírus no país. 

Neste material técnico, orienta-se como medidas de biosseguridade a restrição do 

acesso de pessoas nas unidades de produção, exigindo que estas realizem o vazio sanitário 

(pelo menos três dias se houve contato com suínos, seja de abatedouro, granjas, feiras etc.); 

o isolamento e quarentena de suínos importados; o controle de moscas e carrapatos; a tomar 

banho antes e após a chegada de colaboradores e visitantes, sendo exigida a utilização de 

roupas e calçados exclusivos da granja; a utilização do livro de visitas como forma de triagem 

para permitir ou não a entrada de terceiros; o acesso à granja única e exclusivamente pela 

barreira sanitária (vestiário), com delimitação de área suja (externa) e área limpa (interna); o 

controle rigoroso no trânsito adotando medidas de lavagens e desinfeção e até vazio sanitário 

dos transportes quando necessário; e a aquisição de animais reprodutores (matrizes e 

cachaços) apenas de Granjas de Reprodutores Suídeos Certificados (GRSC) (LUDTKE et 

al., 2019). 

Todas as medidas supracitadas são ações que visam a proteger e/ou controlar a 

entrada de patógenos nas unidades produtivas. Essas ações são de fácil prática e de baixos 

custos, se comparado aos prejuízos causados pela introdução de doenças na unidade 

produtiva, sendo de extrema importância a orientação, conscientização e capacitação dos 

colaboradores para uma implementação correta e sem falhas dessas medidas. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A PSA é uma enfermidade que causa grandes prejuízos socioeconômicos, sendo 

seus efeitos sentidos não apenas na região afetada, mas sim mundialmente. Devido à ausência 

de vacinas e suas altas taxas de morbidade e mortalidade, as medidas de biosseguridade são 

a melhor estratégia e melhor investimento para manter a unidade produtiva segura da entrada 

e propagação deste patógenos e outros também indesejados.  
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Para sua efetividade recomenda-se investir na orientação, conscientização e 

comprometimento das pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente com o sistema 

produtivo de suínos. 
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