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Editorial

H

Os termos empregados na Medicina
Veterinária

á controvérsias e até mesmo

equívocos quanto ao emprego de
alguns
termos
em
Medicina
Veterinária,
tais
como
a
nomenclatura
de
fármacos
utilizados
no
tratamento
de
infecções
bacterianas,
genericamente denominados ora
antibióticos, ora antimicrobianos ou
antibacterianos. Afinal, o que é
mera discussão acadêmica e o
que é de fato equívoco no uso de
tais
termos?
A
seguir
os
esclarecimentos.
ANTIBIÓTICO (do grego αντί - anti +
βιοτικός - biotikos, "contra um ser
vivo"). Definição: são substâncias
capazes de combater microorganismos (bactérias, protozoários,
fungos ou helmintos), sendo,
portanto,
sinônimo
de
ANTIMICROBIANO.
Deste
modo,
consoante
a
etimologia da palavra, o termo
antibiótico deveria ser empregado
para definir o fármaco a ser
utilizado
contra
quaisquer
organismos e não somente, no
sentido restrito, como vendo sendo
amplamente empregado, para

indicar substâncias que atingem
somente bactérias.
A palavra antibiótico já existia há
muito tempo na língua inglesa,
todavia não com o significado
médico ou farmacológico que
agora lhe é atribuído. No século XIX
se utilizava mas para referir-se ao
fato de negar a presença da vida
em alguns sítios, ouseja, para
designar lugares em que as
condições
se
opunham
ao
desenvolvimento de organismos
vivos.
Exemplo desse conceito esta posto
na obra “The Physical Geography
of the Sea (1855) em que Maury
Matthew Fontaine
diz: “The antibiotics quoted the
observation of Prof. Forbes who has
shown that the deeper you go in
the
littoral
waters
of
the
Mediterranean, the fewer are the
living forms” ou “ I incline to the
antibiotic hypothesis”.
Entre
1900
-15
Paul
Ehrlich
concebeu a ideia de utilizar
compostos
químicos
sintéticos, ”balas mágicas”, contra
microrganismos; surge então o
termo QUIMIOTERÁPICOS, referente
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às substâncias obtidas por síntese
química.
Já a descoberta do primeiro
antimicrobiano natural, a penicilina,
veio em 1929, com a publicação
de Alexander Fleming, de que
certas bactérias eram inibidas pelo
fungo Penicillium notatum.
Foi em 1941, quando a penicilina
passou a ser comercializada e
usada no tratamento de doenças
infecciosas, que o vocábulo
antibiótico foi utilizado com o
significado
vigente
pelo
microbiologista Abraham Waksman,
descobridor da estreptomicina,
que 13 anos depois de Fleming
iniciou
uma
busca
por
microrganismos
produtores
de
antibióticos.
Na
área
médica,
o
termo
antibiótico, também passou a ser
utilizado para quimioterápicos, em
1978 com as publicações do
dermatologista
Francois
Henri
Hallopeau, que escreveu sobre as
propriedades
antibióticas
do
mercúrio no “Journal de Médecine
et de Chirurgie Pratiques”. Deste
modo,
observa-se
que
os
antibióticos podem ser obtidos de
forma natural, isto é, provenientes
de microrganismos, ou total ou
parcial sintetizados quimicamente,
ou ainda semissintéticos.
A atual definição de “ANTIBIÓTICO”
ou ANTIMICROBIANO é qualquer
substância natural ou sintética que
mata ou destrói microrganismos ou
inibe
seu
desenvolvimento,

utilizado para tratar ou curar
enfermidades
infecciosas
em
humanos, animais e vegetais,
porém na prática, aplica-se o
termo
antibiótico
para
os
antimicrobianos
terapêuticos
usados no tratamento de doenças
causadas por bactérias. Sempre
que possível, é recomendável usar
antimicrobiano
ou
agente
antimicrobiano, apesar de serem
nominações amplas, são mais
precisas.
O
termo
antimicrobiano
(português
brasileiro)
ou
antimicrobiótico
(português
europeu) é amplo, e inclui não
somente os antibacterianos, mas os
anti-fúngicos, anti-protozoários e
abrange
também
os
DESINFETANTES e ANTISSÉPTICOS,
que diferem basicamente dos
antimicrobianos terapêuticos pela
baixa especificidade em relação
aos microrganismos.
Vale lembrar nesse contexto que
desinfetantes
são
substâncias
utilizadas
em
superfícies
inanimadas com o objetivo de que
prejudicar
a
viabilidade
de
microrganismos, causadores ou
não de doenças. Enquanto que
antissépticos
são
substâncias
aplicadas na pele ou mucosas
com a finalidade de regular o
crescimento
de
germes
potencialmente patogênicos.
ANTIBACTERICIDA: UMA FUSÃO
INCOERENTE.
Outra
palavra
encontrada
relacionada
ao
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combate de microrganismos é
antibactericida. Logo se percebe a
presença
dos
dois
termos
previamente citados na mesma
palavra. Sabendo-se o significado
de anti e de cida, pode-se então
perceber
que
o
termo
antibactericida é equivocado. A
interpretação da palavra sugere
algo
que
agiria
contra
o
bactericida, ou seja, contra a
substância que elimina as bactérias.
Conclui-se, portanto, que um
antibactericida é o oposto de um
antibacteriano, sendo incorreto
associá-lo
ao
combate
de
bactérias.
Para definir de forma mais
apropriada aos fármacos que
inibem ou destroem as bactérias
em si, o assertivo é o emprego do
termo
ANTIBACTERIANO.
Caracterizam-se
por
exibir
“toxicidade
seletiva”,
o
que
significa
dizer
que
são
relativamente seguros para as
células do hospedeiro, graças às
diferenças existentes entre estas e
as estruturas das bactérias.

situação, evitando confusões
conceituações errôneas.

e
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Já o efeito que o agente
antibacteriano exerce sob a
bactéria é classificado como
bactericida (capaz de matar) ou
bacteriostático
(inibir
o
desenvolvimento).
Finalmente é relevante destacar
que o emprego correto dos termos
médicos veterinários não é mera
semântica. Trata-se de usar a
linguagem apropriada a cada
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6

LiveS
Livestock and Small Animals Medicine Journal
Volume 4, Jul.-Dez., 2017

ISSN 2594-9446
ISSN-L 2594-9446

LiveS. 2017;4:7-23

Original Article
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM
VACAS DE CORTE NO ESTADO DO PARÁ
[Fixed-time artificial insemination in beef cows in the State of Pará]
Bruno Moura Monteiro1, Cláudio Cabral Campello2, Damazio Campos de Souza3, Bianca
Souza de Amorim4, Joévelvn Jacqueline Santos da Silva5, Carolyne Texeira do Espírito Santo6,
Rinaldo Batista Viana7

Abstract
The objective of this study is to analyze the use of protocols for estrus induction and
synchronization of ovulation for fixed-time artificial insemination (TAI) in Pará State. Therefore,
pregnancy rate was evaluated in 2,170 Nellore cows, created in seven farms located in the
Northeast and Southeast of Pará State, according to the hormonal protocols used and its results
obtained, considering pregnancy rates by farms, by protocols and by category submitted to
synchronization programs. The protocols used were CIDR ® + BE + ECP + Chang, CRESTAR ® + BE +
PGF + BE, CRESTAR ® + VE + eCG, CRESTAR ® + VE and CRESTAR ® + BE + PGF + eCG + BE, with
pregnancy rates equal to 54.71, 49.67, 53.40, 50.00 and 54.90%, respectively. Thus we conclude
that in the Pará State TAI shown a promising alternative in improving reproductive efficiency, as
pregnancy rates were satisfactory in all adopted programs, being adequate in all categories
studied, heifers, primiparous and multiparous.

Keywords: reproduction; beef cattle; biotechnology; hormonal protocols

Resumo
Objetivou-se com o presente estudo analisar a utilização dos protocolos de indução do estro e
sincronização da ovulação para a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) no Estado do Pará.
Para tanto foram avaliadas a taxa de prenhez de 2.170 vacas da raça Nelore, criadas em sete
fazendas localizadas nas Mesorregiões Nordeste e Sudeste Paraense de acordo com os
protocolos hormonais utilizados, bem como os respectivos resultados obtidos, considerando-se as
taxas de prenhez por fazendas, por protocolos e por categoria submetida aos programas de
sincronização. Os protocolos utilizados foram CIDR® + BE + ECP + Chang, CRESTAR® + BE + PGF +
BE, CRESTAR® +VE + eCG, CRESTAR® + VE e o CRESTAR® + BE + PGF +eCG + BE, com taxas de
prenhez iguais a 54,71, 49,67, 53,40, 50,00 e 54,90%, respectivamente. Deste modo, conclui-se que
no Estado do Pará a IATF mostra-se uma alternativa promissora na melhora da eficiência
reprodutiva, pois as taxas de prenhez foram satisfatórias em todos os programas adotados, sendo
adequados em todas as categorias estudadas: novilhas, primíparas e multíparas.

Palavras-chave: reprodução; bovinos de corte; biotécnicas; protocolos hormonais

Autor para correspondência: brunomouramonteiro@hotmail.com
1Instituto da Saúde e Produção Animal, Universidade Federal Rural
da Amazônia, Belém, Estado do Pará, Brasil.
A lista completa de informações dos autores está disponível no final
do artigo.
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INTRODUÇÃO
A criação de bovinos na Região Norte iniciou-se atendendo o
consumo regional e desenvolvendo-se em poucas áreas de pastagens
naturais.

Todavia,

a

partir

da

década

de

70,

grandes

empresas

agropecuárias substituíram grandes trechos de floresta por pastos cultivados,
onde se verificou acentuado crescimento nos rebanhos de bovinos,
passando

de

apenas

1,7

milhão

de

cabeças

em

1970

para

aproximadamente 42 milhões, trinta anos após.
Neste contexto, surge o Estado do Pará, que devido a sua vasta
extensão territorial, mostrou-se propício ao desenvolvimento da atividade
pecuária. Em vista disso, tem se destacado no cenário nacional como
detentor de um dos maiores rebanhos de bovinos de corte do País, com
aproximadamente 19,2 milhões de cabeças, equivalentes a quase metade
do rebanho bovino da região Norte1.
Todavia, apesar do expressivo rebanho paraense, ainda se verifica a
existência de entraves na atividade pecuária estadual. Basicamente, há a
necessidade da implantação de melhores programas sanitários, nutricionais
e reprodutivos, como a adoção de biotécnicas aplicadas à reprodução,
melhorando assim a produtividade do rebanho.
Na pecuária bovina, a reprodução é identificada como o mais
importante fator associado à rentabilidade, afetando diretamente a
produtividade de um rebanho, sendo dependente direto de fatores
nutricionais, sanitários, genéticos e de um manejo adequado2. Deste modo,
Livestock and Small Animals Medicine Journal. Volume 4, Jul. – Dez., 2017
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o controle intensivo do desempenho reprodutivo dos rebanhos e a utilização
de biotécnicas como a inseminação artificial (IA), potencializaria a
produtividade

dos

rebanhos,

permitindo,

entre

outras

coisas,

que

características desejáveis sejam transmitidas aos descendentes. Assim, a IA
mostra-se uma técnica economicamente viável, capaz de acelerar o ganho
genético e o retorno econômico da pecuária.
No entanto, anestro pós-parto, falhas na detecção de estro e
puberdade tardia são os principais fatores que limitam o emprego desta
biotécnica no Brasil3. Deve-se considerar que cada estro não detectado
representa à fêmea um aumento no intervalo entre partos em média de 21
dias4.
Uma das formas de contornar esse problema é utilizar protocolos de
sincronização da ovulação a base de progesterona ou progestágenos, que
permitem realizar a inseminação artificial em tempo fixo (IATF). Tais
programas possibilitam inseminar um grande número de animais em dias prédeterminados sem a necessidade de se implantar programas intensivos de
detecção do estro5,6.
Apesar de grande parte das fêmeas disponíveis à reprodução no Brasil
serem vacas lactantes criadas extensivamente a pasto, o uso da IATF tem
proporcionado boa eficiência reprodutiva, o que é representado por
satisfatórios índices de concepção à inseminação artificial 7,8. Desta forma, o
progresso observado na sincronização do crescimento folicular, da ovulação
e na manipulação do ciclo estral tem facilitado o emprego da IA,
colaborando para a rápida multiplicação de material geneticamente
superior para aumento da produção de carne9.
Deste modo, este trabalho objetivou traçar um panorama da
utilização da IATF no Estado do Pará, analisando os resultados da utilização
de protocolos de indução do estro e sincronização da ovulação para a
inseminação artificial em tempo fixo (IATF) no Estado.

Livestock and Small Animals Medicine Journal. Volume 4, Jul. – Dez., 2017

9

MATERIAL E MÉTODOS
No presente estudo foram utilizados dados de 2.170 fêmeas da raça
Nelore (Tabela 1), criadas em sete fazendas localizadas nos municípios de
Mãe do Rio, Nova Timboteua e Tomé-Açu, (Nordeste do Estado do Pará) e
Marabá, Ulianópolis e Xinguara (Sudeste do Estado do Pará). Todas as
fazendas mantinham suas fêmeas em reprodução criadas em sistema de
pastejo contínuo.
Tabela 1. Distribuição das fazendas de acordo com a categoria animal, o protocolo
utilizado, o município e a Mesorregião.
Fazenda

Protocolo
utilizado

A

n

Categoria
animal

46

multíparas

Município

Mesorregião

Ulianópolis
B

C

Dispositivo
intravaginal
impregnado
com 1,9g de
progesterona
(CIDR®)

39

multíparas

169 (lote 1)

Sudeste

174 (lote 2)
168 (lote 3)

primíparas

Marabá

270

multíparas

Mãe do Rio

Nordeste

200

multíparas

Xinguara

Sudeste

300 (lote 1)

multíparas

300 (lote 2)

primíparas

172 (lote 4)
131 (lote 5)
D
E

F

Implante
subcutâneo
auricular
impregnado
com 3,0 mg
de
norgestomet
(CRESTAR®)

G

150 (lote 3)

novilhas

51

novilhas

Nova
Timboteua

Nordeste

Tomé – Açu

Os protocolos hormonais utilizados em cada propriedade ficaram a
critério do Médico Veterinário responsável pelo manejo reprodutivo das
respectivas fazendas.
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Na

fazenda

A

o

protocolo

utilizado

consistiu

na

aplicação

intramuscular de 0,5 mL de benzoato de estradiol (BE) 1 e colocação de um
dispositivo intravaginal impregnado com 1,9g de progesterona (CIDR ®),
aplicação de 2,5 mL de prostaglandina (PGF2α2) e 0,3 mL de cipionato de
estradiol (ECP 3 ) por via intramuscular. No dia nove foram apartados os
bezerros (chang) de suas mães por um período de 48h, os quais retornaram
no dia 11. A partir do dia nove observou-se o estro durante sete dias
consecutivos, realizando-se IA convencional (Figura 1).
Figura 1. Esquema do protocolo utilizado para inseminação artificial na Fazenda A,
município de Ulianópolis, estado do Pará.
BE
0,5mg

PGF2a
2,5mL

ECP
0,3mL +
chang

Implante intravaginal de P4

d0

d7

Retorno
dos
bezerros

Observação do estro + IA

d9

d11

d16

Na fazenda B utilizou-se um protocolo hormonal similar ao da fazenda
A sendo que no dia zero foram aplicados 2,0 mL de BE e no dia 11 quando
do retorno dos bezerros (chang) foi realizada a IATF (Figura 2).

Estrogin - Farmavet
Lutalyse - Pfizer
3 E.C.P. Pfizer
1
2
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Figura 2. Esquema do protocolo utilizado para inseminação artificial em tempo fixo
(IATF) na Fazenda B, município de Ulianópolis, estado do Pará.

BE
2mg

ECP
0,3mL

PGF2a
2,5mL

Implante intravaginal de P4

d0

Retorno
dos
bezerros
+
IATF

Chang

d7

d9

d11

Na fazenda C foram sincronizados cinco lotes de animais, sendo que
em todos os lotes 1 (n=169), 2 (n=174), 3 (n=168), 4 (n=172) e 5 (n=131) foram
utilizados o mesmo protocolo adotado na Fazenda B (Figura 2).
Na fazenda D, o protocolo utilizado consistiu na aplicação de 2,0 mg
de

BE

associado

à

colocação

do

implante

subcutâneo

auricular

impregnado com 3,0 mg de norgestomet (CRESTAR®). Quando da retirada
do dispositivo auricular, aplicou-se por via intramuscular de 2,0 mL de PGF2α.4.
Um dia antes da IATF procedeu-se a administração de 1,0 mg de BE (Figura
3).
Figura 3. Esquema do protocolo utilizado para inseminação artificial em tempo fixo
(IATF) na Fazenda D, município de Mãe do Rio, estado do Pará.
PGF2a BE
IATF
2mL 1mg

BE
2mg

Implante auricular de P4

d0

4

d8

d9

d10

Preloban - Intervet
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Implante

subcutâneo

auricular

impregnado

com

3,0

mg

de

norgestomet (CRESTAR®) também foi utilizado na fazenda E, sendo que nesta,
diferentemente da fazenda D, optou-se por associar 5,0 mg de Valerato de
Estradiol (VE) quando da colocação do implante auricular subcutâneo.
Neste protocolo quando da retirada do implante subcutâneo, administrou-se
por via intramuscular eCG5. No dia 11 realizou-se a IATF (Figura 4).
Figura 4. Esquema do protocolo utilizado para inseminação artificial em tempo fixo
(IATF) na Fazenda E, município de Xinguara, estado do Pará.
VE
5mg

eCG

IATF

d9

d11

Implante auricular de P4

d0

Na fazenda F foram sincronizados três lotes de animais utilizando um
implante subcutâneo auricular impregnado com 3,0 mg de norgestomet
(CRESTAR®), sendo que para sincronizar os lotes 1 e 2 utilizou-se um protocolo
similar ao mesmo da Fazenda E (Figura 4) sendo que para o lote 2 não foi
utilizado o eCG, pois as fêmeas apresentavam um bom escore de condição
corporal. O terceiro lote de animais foi submetido ao mesmo protocolo
descrito para a Fazenda D (Figura 3).
Na fazenda G, onde também se utilizou um implante subcutâneo
auricular impregnado com 3,0 mg de norgestomet (CRESTAR®) mais
aplicação de 2,0 mg de BE. No momento da remoção do dispositivo
auricular subcutâneo aplicou-se por via intramuscular 2,0 mL PGF2α e 400 UI
de eCG. Um dia antes da IATF administrou-se 1mg de BE (Figura 5).

5

Folligon - Intervet
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Figura 5. Esquema do protocolo utilizado para inseminação artificial em tempo fixo
(IATF) na Fazenda G, município de Tomé-Açu, estado do Pará.
PGF2a
2mL
+
BE
eCG 1mg IATF
400UI

BE
2mg

Implante auricular de P4

d0

d8

d9

d10

As frequências de prenhez obtidas nos protocolos de IATF de cada
fazenda foram descritas em tabelas, de acordo a progesterona ou
progestágeno utilizados. Os resultados de prenhez obtidos em cada
protocolo de IATF (1, 2, 3, 4 ou 5), de acordo com cada categoria de fêmeas
(novilhas, primíparas e multíparas), foram descritos e submetidos à análise
estatística utilizando-se o teste do Qui-quadrado (X2), considerando o nível
de significância de p < 0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilização do dispositivo intravaginal impregnado com 1,9g de progesterona
(CIDR®) em vacas da raça Nelore no Estado do Pará

Observaram-se similares taxas de prenhez para as fazendas (A, B e C)
onde se utilizou o protocolo à base do dispositivo intravaginal impregnado
com 1,9g de progesterona (CIDR®) (Tabela 2).
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Tabela 2. Porcentagem de vacas prenhes submetidas ao protocolo em que se
utilizou um dispositivo intravaginal impregnado com 1,9g de progesterona (CIDR ®)
para inseminação artificial em tempo fixo.
Fazenda

Município

Categoria
animal

n

Taxa de prenhez

A

Ulianópolis

Multíparas

46

56,52% (26/46)

B

Ulianópolis

Multíparas

39

56,41% (22/39)

C (lote 1)

Marabá

Primíparas

169

55,62% (94/169)

C (lote 2)

Marabá

Primíparas

174

56,32% (98/174)

C (lote 3)

Marabá

Primíparas

168

52,38% (88/168)

C (lote 4)

Marabá

Primíparas

172

56,00% (96/172)

C (lote 5)

Marabá

Primíparas

131

42,00% (55/131)

899

53,28% (479/899)

TOTAL

Agrupando-se

as

fazendas

por categoria

animal

(primípara x

multípara) constatou-se que o protocolo CIDR® apresentou taxas de prenhez
que variaram de 52,94% (431/814) para a primíparas a 56,47% (48/85) para
multíparas.
Nas vacas multíparas, a utilização do protocolo CIDR resultou em
similares taxas de prenhez para as fazendas A e B, sendo que na fazenda A
após a sincronização procedeu-se a observação de cio durante sete dias
com adoção de IA convencional, enquanto na fazenda B se realizou
sincronização seguida da IATF. Isto constata a aplicabilidade e eficiência da
IATF, demonstrando que não há a necessidade da observação de cios após
a utilização de protocolos para a IATF, que demanda custos com mão de
obra e incorre-se na maior possibilidade de falhas na observação do cio,
podendo comprometer os resultados.
Resultados semelhantes aos obtidos pelo presente estudo também
foram observados em vacas da raça Tabapuã, no qual obtiveram uma taxa
de prenhez de 50% (20/40)10 ao se utilizar o mesmo protocolo. Porém,
resultados inferiores foram descritos quando se utilizou outro dispositivo
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intravaginal liberador de progesterona (DIB®) para fêmeas da raça Nelore
(23,5% - 8/34)10 frente àqueles descritos no presente estudo10.
Resultados inferiores aos apresentados neste estudo também foram
obtidos no estado de Mato Grosso do Sul com taxas de prenhez iguais a
43,75% (28/64)11. No entanto, Silva et al.11 não realizaram a técnica de chang,
como foi feito nos tratamentos A e B. Esta técnica é uma importante método
de manejo, que visa aumentar a taxa de prenhez em vacas da raça Nelore
submetidas à IATF, uma vez que aumenta a taxa de ovulação12 pelo
aumento dos pulsos de LH13 quando da retirada dos bezerros. Embora tenha
sido descrito um efeito negativo no desenvolvimento de bezerros submetidos
ao chang, foi notório também um aumento no diâmetro do folículo
ovulatório e diminuição na incidência de luteólise prematura de vacas
multíparas devido ao aumento de frequência de pulsos de LH atribuídos à
restrição na amamentação do bezerro10 .
Satisfatórios resultados de prenhez também foram obtidos em fêmeas
multíparas das raças Nelore (69,4% - 25/36) e mestiças de Nelore x Red Angus
(55,8% - 24/43) quando foi realizado o desmame temporário9, como também
na associação do CIDR® com o desmame temporário de vacas zebuínas de
corte (experimentos A - 51,5; B - 41,9; e C - 52,4%;19 e experimentos 1 - 62,8%;
e 2 - 49,0%)14 .
Nas vacas primíparas, a utilização do protocolo CIDR® apresentou uma
taxa de prenhez divergente daquela obtida por Sá Filho et al.15 ao sincronizar
dois grupos de novilhas cruzadas (Nelore x Red Angus) para avaliar a
influência do momento da aplicação de PGF2α, obtendo 64,70% (11/17)
para o grupo que recebeu PGF2α no dia sete e 38,88% (7/18) para o grupo
que recebeu PGF2α no dia nove, junto com a remoção do dispositivo
intravaginal.
No entanto, quando se utilizou CIDR® em primíparas zebuínas de corte,
acrescido de remoção temporário de bezerro, as taxas de prenhez em torno
de 44,2% (260/589)16 foram próximos daquelas observadas no presente
estudo.
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Implante subcutâneo auricular impregnado com 3,0 mg de norgestomet
(CRESTAR®) em vacas da raça Nelore no Estado do Pará
O protocolo em que se utilizou um implante auricular de 3,0 mg de
norgestomet (CRESTAR®) foi utilizado em novilhas, primíparas e multíparas
obtendo

taxas

de

prenhez

total

de

51,45%

(654/1.271),

conforme

demonstrado na tabela 3.
Tabela 3. Porcentagem de vacas prenhes submetidas ao protocolo CRESTAR® para
inseminação artificial em tempo fixo.
Fazenda

Município

Categoria

n

Taxa de prenhez

D

Mãe do Rio

Multíparas

270

50,0% (135/270)

E

Xinguara

Multíparas

200

51,0% (102/200)

F (lote 1)

Nova Timboteua

Multíparas

300

55,0% (165/300)

F (lote 2)

Nova Timboteua

Primíparas

300

50,0% (150/300)

F (lote 3)

Nova Timboteua

Novilhas

150

49,0% (74/150)

Tomé-Açú

Novilhas

51

55,0% (28/51)

1.271

51,45% (654/1.271)

G
TOTAL

Na fazenda D o protocolo utilizado consistiu na aplicação de
progestágenos associados ao benzoato de estradiol (BE) e prostaglandina,
enquanto que nas fazendas E e F (lote 1), opostamente se utilizou o valerato
de estradiol (VE), conforme descrito por Baruselli et al.3, apresentando
semelhantes taxas de prenhez de tais protocolos mesmo com tipos diferentes
de ésteres de estradiol (BE ou VE).
As taxas de prenhez obtidas para este grupo de vacas foram similares
àquelas descritas por Ayres et al.17 (47,10%; 56/119) e por Sá Filho et al.8
(52,5%; 156/298) que também utilizaram CRESTAR® em vacas zebuínas de
corte.
Entre as fazendas que obtiveram os maiores índices de prenhez estão
a fazenda A, que utilizou a IA com a observação do cio e as fazendas B e G,
Livestock and Small Animals Medicine Journal. Volume 4, Jul. – Dez., 2017

17

que utilizaram protocolos de IATF, mantendo uma média de 55,98%, com
variação entre elas em torno de 1%. O que ratifica a ideia de que se pode
ter uma margem de sucesso semelhante a IA com observação de cio,
porém, diminuindo o período entre parto, o que representa um ganho na
produtividade por vaca. Já as fazendas C, D, E e F mantiveram uma média
de 51,20%, com variação de 5% entre as mesmas.
Efeito da categoria animal na utilização do dispositivo intravaginal
impregnado com 1,9g de progesterona (CIDR®) e implante subcutâneo
auricular impregnado com 3,0 mg de norgestomet (CRESTAR®) em vacas da
raça Nelore no Estado do Pará
Quando confrontados os resultados de prenhez por cada categoria,
de acordo com os protocolos utilizados (Tabela 4), pode-se constatar que
não houve diferença na eficiência dos protocolos de IATF (P>0,05),
independente da categoria animal considerada. Essa equivalente eficiência
dos protocolos utilizados pode justificar, pelo menos em parte, o grande
crescimento do mercado da IATF nos últimos anos, representado tanto pelo
maior número de doses de sêmen comercializadas quanto o número de
protocolos de IATF vendidos18.
Tabela 4. Taxas de prenhez por categorias (novilhas, primíparas e multíparas) de
acordo com os protocolos de IATF (1, 2, 3, 4 e 5) a que foram submetidas.

Categoria

Novilhas
Primíparas
Multíparas

Tratamento
1
52,95%
(431/814)

2
49,33%
(74/150)

-

3

4

-

-

-

56,47%

50,00%

53,40%

(48/85)

(135/270)

(267/500)

50,00%
(150/300)

-

5
54,90%
(28/51)

P*

0,4920

-

0,3822

-

0,5039

1 - CIDR® + BE + ECP + Chang; 2 - CRESTAR® + BE + PGF + BE; 3 - CRESTAR® +VE + eCG; 4 CRESTAR® + VE; 5 - CRESTAR® + BE + PGF +eCG + BE.
*Chi-quadrado com significância p < 0,05
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Também foi observada uma relativa uniformidade entre as taxas de
sucesso para as diferentes categorias de fêmeas inseminadas artificialmente
em tempo fixo, quando foi percebida uma variação máxima de somente
1,74% entre novilhas (52,12% - 102/201), primíparas (52,05% - 581/1114) e
multíparas (53,79% - 450/855).
Todavia, há que se considerar a influência da condição corporal sobre
a eficiência reprodutiva para cada categoria de fêmeas. Alguns estudos
com diversos experimentos mostram a nítida relação positiva entre o
aumento da condição corporal e o crescimento das taxas de prenhez à IATF.
São descritas variações entre 47,7 - 56,9% em 945 inseminações14; 48,1 - 55,3%
em 1.487 inseminações14; 43,0 - 52,7% em 64.033 inseminações19 e 40,5 - 62,6%
em 507 inseminações20, sempre com os piores índices reprodutivos para
animais com escore de condição corporal mais baixo.
Mas quando se trabalha com animais em condições corporais
semelhantes, a eficiência reprodutiva entre as categorias tende a ficar
próxima8, como pode ser averiguado na utilização do CIDR® em primíparas
(53,0; 178/336) e multíparas (51,9%; 597/1.151)14.
A equivalência nas taxas de prenhez para cada categoria animal
(novilhas, primíparas e multíparas) também foi observada nas fêmeas que
foram submetidas ao protocolo CRESTAR® para a inseminação artificial em
tempo fixo (Figura 6).

Taxa de prenhez (%)

Figura 6. Taxas de prenhez (%) obtidas nas novilhas e vacas primíparas e multíparas
submetidas ao protocolo CRESTAR® para inseminação artificial em tempo fixo.
100,0%
80,0%

50,74%

60,0%

50,00%

52,21%

40,0%
20,0%
0,0%

Novilhas

Primíparas

Multíparas

Livestock and Small Animals Medicine Journal. Volume 4, Jul. – Dez., 2017

19

As três categorias - novilhas, primíparas e multíparas - sincronizadas
com o protocolo CRESTAR®, atingiram índices de prenhez de 50,74%
(102/201), 50,00% (150/300) e 52,21% (402/770) respectivamente. As taxas de
prenhez obtidas para as multíparas foram similares aquelas descritas por
Almeida et al.21 que encontraram valores iguais a 52,7% para multíparas,
todavia para as primíparas os dados do presente estudo foram maiores do
que aqueles descritos por esses autores ao observarem taxas de prenhez de
35%.
As vacas primíparas desse estudo indicam taxas de prenhez de 50%
(150/300), contradizendo Almeida et al.21 ao afirmarem que tal categoria
apresenta menores índices de prenhez quando comparadas com as demais
categorias. Todavia21 não utilizou eCG em seu protocolo e obteve taxas de
prenhez equivalentes a 35%, resultado esse inferior aos obtidos no presente
estudo com a utilização de eCG. Segundo Gonçalves22, a eCG estimula o
desenvolvimento dos folículos promovendo melhores taxas de prenhez nos
programas de IATF.
No entanto, foram observadas diferentes taxas de prenhez para
primíparas (41,3%; 121/250) e para multíparas (61,8%; 131/257) em programas
de IATF à base de CRESTAR® que fizeram a utilização da eCG20.
CONCLUSÕES
Os

diferentes

protocolos

utilizados

para

indução

do

estro

e

sincronização da ovulação em vacas de corte e sua variações tem se
mostrado eficientes na utilização da inseminação artificial em tempo fixo
com adequadas taxas de prenhes. Conclui-se, também, que os distintos
protocolos utilizados estão adequados a cada categoria animal.
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Case Report
HEMOGLOBINÚRIA PÓS-PARTO EM VACAS DE CORTE
NO ESTADO DO PARÁ
[Post-parturient haemoglobinuria in beef cattle in the state of Pará, Brazil]
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Ana Carla Ferreira Oliveira4, Damazio Campos de Souza5; Filipe Luigui Soares da Costa6,
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Abstract
Although of lower incidence in beef cows, one of the consequences of chronic phosphorus
deficiency is post-parturient haemoglobinuria. The aim of this study was to describe the
occurrence of a case series of haemoglobinuria in parturient cows raised in the State of Pará.
40 Nelore lactating cows presented thinness, chronic anemia, muscular weakness, pale
mucous membranes, urine of dark amber coloration, tachycardia, tachypnea, and dyspnea.
One of these animals, a four-year-old female died during the clinical examination and, after
necropsy, tissue samples were collected and sent for histopathological evaluation. The lungs,
kidneys, liver and spleen showed marked alterations in microscopic analysis. The serum
concentrations of calcium and phosphorus presented mean values (minimum and
maximum) of 8.86 ± 0.54 mg dL-1 (7.70 to 9.40 mg dL-1) and 3.76 ± 1, 20 mg dL-1 (1.70 to 5.70
mg dL-1), respectively. Serum concentrations of phosphorus had mean values well below
those cited as reference for the species in the lactation period (4.5 - 4.96 mg dL-1), possibly
what compromised the function and structure of the red blood cells, leading to systemic
hemolysis.
Keywords: bovines; phosphorus; deficiency
Resumo
Embora de menor incidência em vacas de corte, uma das consequências da deficiência de
fósforo crônica é a hemoglobinúria pós-parto. Deste modo, objetiva-se com esse trabalho,
descrever a ocorrência de uma série-caso, de hemoglobinúria em vacas parturientes,
criadas no Estado do Pará. Cerca de 40 vacas lactantes da raça Nelore, apresentavam
magreza, anemia crônica, fraqueza muscular, mucosas perláceas, urina de coloração
âmbar escuro, taquicardia, taquipneia e dispneia. Destes animais, uma fêmea de quatro
anos veio a óbito durante o exame clínico e, após necropsia, amostras de tecidos foram
colhidas e enviadas para avaliação histopatológica. Os pulmões, rins, fígado e baço
apresentaram notórias alterações à análise microscópica. Os níveis de cálcio e fósforo nas
amostras séricas apresentaram valores médios (mínimos e máximos) iguais a 8,86 ± 0,54 mg
dL-1 (7,70 a 9,40 mg dL-1) e 3,76 ± 1,20 mg dL-1 (1,70 a 5,70 mg dL-1), respectivamente. Os
valores de fósforo muito abaixo daqueles citados como de referência para a espécie no
período de lactação (4,5 – 4,96 mg dL-1), possivelmente comprometeram a função e
estrutura das hemácias, levando ao quadro de hemólise sistêmica.
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Case Report
HEMOGLOBINÚRIA PÓS-PARTO EM VACAS DE CORTE
NO ESTADO DO PARÁ
[Post-parturient haemoglobinuria in beef cattle in the state of Pará, Brazil]
Layna Thayssa Guimarães Corrêa1, Bruno Moura Monteiro2, Pedro Ancelmo Nunes Ermita3,
Ana Carla Ferreira Oliveira4, Damazio Campos de Souza5; Filipe Luigui Soares da Costa6,
Suellen da Gama Barbosa Monger7, Washington Luiz Assunção Pereira8 & Rinaldo Batista
Viana9

INTRODUÇÃO
Dentre as causas de menores índices produtivos em bovinos de corte,
está a baixa disponibilidade de macro e microelementos na dieta, sobretudo
para animais criados à pasto. A utilização correta da pastagem e da
suplementação mineral é fundamental para a eficiência na produção e
reprodução dos animais criados em condições extensivas1. A deficiência
desses elementos pode se apresentar em intensidades variadas, podendo,
inclusive, desencadear, ou não, manifestações clínicas nos animais2.
Deste modo, pode-se inferir que as deficiências nutricionais minerais
representam impacto econômico negativo na produção animal, pois
animais submetidos a regimes alimentares com baixa disponibilidade de
macro

e

microelementos

têm

redução

nos

índices

produtivos,

comprometendo a sanidade e a eficiência reprodutiva. Essas situações são
mais frequentes nos animais criados exclusivamente à pasto.
Entre as deficiências minerais, sobretudo em rebanhos de bovinos de
corte, criados em condições extensivas no Brasil, certamente a deficiência
de fósforo é uma das restrições nutricionais que merece maior destaque1;3,
sobretudo em regiões em que há deficiência desse macroelemento no solo
e/ou quando este último é ácido o que torna o fósforo indisponível para a
gramínea e também para o animal 4;5. Em situações de baixa concentração
do elemento no solo, mesmo quando há adubação artificial deste,
aumentando a disponibilidade do mineral nas plantas, e, por conseguinte
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para o animal, é necessária a suplementação dietética de fósforo, visto que,
o componente vegetal não é suficiente para atender às exigências
dietéticas minerais do animal. E mesmo existindo pesquisas mostrando que a
adubação pesada do solo poderia suprir as exigências nutricionais de fósforo
nos animais, isso é, na grande maioria das vezes, economicamente inviável,
visto que os custos para esta técnica são incomparáveis com uma
suplementação adequada por via alimentar6.
Os animais com deficiência de fósforo apresentam fraqueza geral,
apetite diminuído e/ou perversão alimentar, menor desenvolvimento
ponderal, sobretudo nos animais jovens, perda de peso, emagrecimento
progressivo com posterior caquexia, rigidez das articulações, fragilidade
óssea, abstrações ósseas e dentárias, diminuição na produção e fertilidade,
estros irregulares7. Nos adultos além dos demais sinais clínicos tem-se redução
na produção leiteira e fraturas e má formações, devido fragilidade óssea
pela mobilização de fósforo desse tecido, que é seu estoque no organismo8.
Embora a depravação do apetite (pica) seja frequente na carência de
fósforo, essa manifestação clínica não é específica da enfermidade9, o que
pode levar a confusões na determinação do diagnóstico.
Mesmo

que

menos

frequente

no

gado

de

corte,

uma das

consequências da hipofosfatemia prolongada é a hemoglobinúria pósparto10. A enfermidade é caracterizada por uma síndrome hemolítica
observada em vacas entre 7 e 45 dias após a parição e caracteriza-se pela
incapacidade da vaca se levantar, a qual, normalmente, se encontra em
decúbito esternal, em estado alerta e com apetite normal 11.
Os sinais clínicos observados são anemia aguda, urina de coloração
vermelho-acastanhado, seguida de diminuição do apetite (inapetência),
desidratação, muitas vezes associadas à hipertermia (ou aumento de
temperatura corporal) superior a 40ºC, que culmina com marcada palidez
das mucosas, taquicardia e dispneia. Nos casos mais graves pode ocorrer
morte do animal em 36 horas após o surgimento do quadro clínico. Animais
que permanecem vivos, emagrecem progressivamente, adotando marcha
lenta e cambaleante e, posteriormente, decúbito11. Isso ocorre porque a
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hipofosfatemia pode levar a fragilidade celular e hemólise, ocasionando
quadros de hemoglobinúria, processo este, que pode levar a quadros de
fraqueza muscular12;17.
Assim objetiva-se com o presente trabalho relatar a ocorrência de
hemoglobinúria em vacas de corte lactentes em decorrência da deficiência
de fósforo no Estado do Pará.
DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Em um rebanho bovino, mantido em fazenda localizada no município
de São Caetano de Odivelas (latitude 00º45'00" sul e longitude 48º01'12"
oeste), Mesorregião do Nordeste do Estado do Pará, cerca de 40 vacas
lactantes da raça Nelore, apresentavam magreza progressiva, anemia
crônica, fraqueza muscular, mucosas perláceas, urina de coloração âmbar
escuro, taquipneia e dispneia.
Os animais eram criados em pastagens de Braquiária (Urochloa
brizantha

vc

marandu)

e

suplementados

mineralmente.

Todavia,

a

suplementação era feita em cochos sem cobertura lateral e/ou superior. O
período correspondia ao mês de maio, em que ocorrem maio incidência de
chuvas e maior disponibilidade da forragem.
Desse total de animais foram colhidas amostras de sangue por punção
da veia jugular externa para determinação sérica de cálcio e fósforo, bem
como para pesquisa de hematozoários. Durante o exame físico, uma fêmea
de quatro anos, lactante, parida há 30 dias, (Figura 1) veio a óbito; após
necropsia, amostras de tecidos foram colhidas e enviadas para o
Laboratório de Patologia Veterinária, Universidade Federal Rural da
Amazônia

(Ufra),

onde

foram

processados

e

examinados

histopatologicamente.
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Figuras 1. Vaca de corte caída decorrente de (ou devido a) hipofosfatemia prolongada (A),
apresentando urina de coloração vermelho-acastanhado (B), mucosas oculares de
coloração perlácea (C) e óbito durante condução para contenção em tronco e exame
físico (D). Fotos: Rinaldo B. Viana.

A

B

C

D

No pulmão foi encontrado infiltrado seroplasmático, hemácias livres
nos alvéolos e presença de trombos (Figura 2). Nos rins observaram-se os
túbulos contornados com lúmen dilatado, células epiteliais tubulares com
pigmento sugestivo de hemossiderina, algumas dessas células estavam
volumosas e pálidas, o pigmento pode indicar hemólise sistêmica, sugerindo
hemossiderose e degeneração turvo-hidrópica
Na região centro lobular do fígado, os hepatócitos possuíam vacúolos
bem delimitados no citoplasma. Em outra área exibiram-se mais pálidos e
com aspecto rendilhado, e leve infiltrado neutrofílico, diagnosticando
hepatose turvo-hidrópica e esteatose.
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O baço estava aumentado de tamanho e com maior quantidade de
sangue na polpa vermelha, folículos linfoides mostraram-se mais celulares e
com centros germinativos. O órgão ainda apresentou aumento de
hemossiderófagos na polpa vermelha e perifolicular sendo definido como
hiperplasia linfoide.
Figura 2. A. Fígado: comprometimento centrolobular com necrose coagulativa e leve
infiltrado de neutrófilos (*). Nas margens da lesão células vacuolizadas por degenerescência
hidrópica (setas). HE. Barr= 100µm. B. Fígado, detalhe da necrose coagulativa de
hepatócitos, com aumento de sangue nos sinusóides. Hepatócitos com degenerescência
hidrópica e por gordura. HE. Barr= 50µm. C. Pulmão mostrando embolo fibrinoso (*) com
neutrófilos em uma veia. HE. Barr= 200µm. D. Baço, polpa vermelha apresentando
hemorragia e muitos hemossiderófagos (setas). HE. Barr= 200µm.

Os níveis de cálcio e fósforo nas amostras séricas apresentaram valores
médios (mínimos e máximos) iguais a 8,86 ± 0,54 mg dL-1 (7,70 a 9,40 mg dL-1)
e 3,76 ± 1,20 mg dL-1 (1,70 a 5,70 mg dL-1), respectivamente.
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DISCUSSÃO
É importante o estabelecimento de diagnóstico diferencial, pois
existem outras doenças que cursam com anemia hemolítica aguda. Entre
estas, a intoxicação por chumbo que causa manifestações nervosas; a
intoxicação por cobre, cuja manifestação clínica é aguda e é decorrente
de importante lesão hepática e hemólise por estresse oxidativo; a
intoxicação por nitritos que apresenta curso subagudo com morte por
cianose; a babesiose a qual está associada a presença maciça de
carrapatos; e a leptospirose, causada pela Leptospira spp13.
Também, se deve fazer diagnóstico diferencial com enfermidades que
cursam com hematúria como a hematúria enzoótica dos bovinos produzida
pela ingestão acidental de samambaia-do-campo (Pteridium aquilinum), em
que há urina de coloração vermelho intenso, todavia com presença de
eritrócitos13.
Todavia no caso clínico apresentado, os valores de fósforo observados
nos animais muito abaixo daqueles citados como de referência para a
espécie no período de lactação (4,5 – 4,96 mg dL-1)15, possivelmente
comprometeram a função e estrutura das hemácias, levando ao quadro de
hemólise

sistêmica.

A

hemólise

por

sua

vez,

causou

acúmulo

de

hemossiderina proveniente do metabolismo de compostos férricos da
hemoglobina, que foram encontrados nos rins do animal necropsiado. A
degeneração turvo-hidrópica encontrada no fígado pode ser explicada
pela dificuldade de transporte do oxigênio oriundo da diminuição dos
eritrócitos. Por fim, o baço do animal apresentou hemossiderófagos.
Associado a isso a pesquisa de hematozoários deu resultado negativo
em todos os esfregaços analisados, o que leva a conclusão de que tratavase

de

um

caso

de

hemoglobinúria

pós-parto.

Esse

diagnóstico

é

consubstanciado pelo erro no manejo nutricional dos animais, em que a
mistura mineral era ofertada em cochos sem cobertura, sofrendo ação da
chuva e impedindo o consumo do suplemento pelos bovinos.
A hemoglobinúria pós-parto está presente em rebanhos de vaca de
corte, em função da deficiência prolongada de fósforo, podendo levar à
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morte dos animais. Assim, a suplementação de fósforo se faz necessária nos
rebanhos de corte no Brasil, sendo para tanto necessário considerar a
realidade de cada fazenda, características do solo e da pastagem, idade,
categoria e estádio fisiológico do animal.
Nos ruminantes, em especial, nos bovinos, os níveis de fósforo no
plasma variam em grande escala devido a sua reciclagem e absorção no
trato

digestório

e

podem

também

sofrer

queda

considerável

de

concentração plasmática em qualquer alteração nos eventos no trato
gastrointestinal, causando hipofosfatemia14.
O fígado, por ser um órgão auxiliador da digestão da gordura com a
produção da bile, pode ter sido um dos responsáveis por essa queda de
concentração de fósforo no plasma, devido as alterações patológicos
evidentes e descritas na histopatologia do órgão: especificamente nos
hepatócitos, onde foi verificado, além de degeneração turvo hidrópica,
degeneração gordurosa, cuja característica consiste no acúmulo de
gordura no interior citoplasmático da célula hepática, levando a suspeitar
de distúrbios na metabolização da gordura, tanto hepática, quanto intestinal.
Logo, constatando distúrbio digestório, embora mínimo, este evento
pode ter contribuído para uma diminuição da concentração dos íons de
fósforo no plasma sanguíneo. A deficiência de fósforo, diferente de cálcio,
provoca

alterações

fisiológicas

gradativas,

incluindo

diminuição

da

produção e magreza progressiva15, observadas nas vacas lactantes do caso.
Os níveis médios séricos normais de íons de fósforo no plasma
sanguíneo de animais domésticos fixa entre 4,5 a 6,5 mg dL-1(14) e,
especificamente em vacas em lactação, se encontra entre 4,5 a 4,96 mg dL 1(15),

o que embasa a constatação de hipofosfatemia nas vacas examinadas,

embora seja sensato assegurar uma margem de variações entre os padrões
citados tendo em vista condições de oferta alimentar que forneça
quantidades adequadas de fósforo, assim como distúrbios digestórios.
Embora não tendo sido descoberto o mecanismo de ação, a
hipofosfatemia pode induzir a hemólise sistêmica no animal devido a uma
ocorrência secundária da diminuição de ATP (adenosina trifosfato) essencial
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para a manutenção da membrana plasmática das hemácias, aumentando
sua susceptibilidade a lesões e rompimentos, caracterizando a hemólise 16.
Instalada a hemólise sistêmica no organismo e sem correção a curto prazo
da baixa concentração de fósforo no plasma sanguíneo, a possibilidade de
sinais clínicos aumenta, tendo como pioneiros: a anemia crônica que se
instala, assim como consequente fraqueza muscular e mucosas cada vez
mais pálidas, submetendo os animais a uma fadiga intensa (Figura 1) e
decúbito prolongado
Em condições anêmicas devido a destruição de hemácias por
ausência de substrato fosfórico para a composição de sua membrana
plasmática, o baço, como um dos responsáveis pela reposição de eritrócitos
na corrente sanguínea, aumenta sua função de produção de hemácias,
causando sua própria hipertrofia com a intenção de corrigir o problema
sistêmico. Porém, a ausência de fósforo pode ter provocado hemólise no
interior do órgão, evidenciando a presença de muitos eritrócitos na polpa
vermelha do baço, assim como aumento de hemossiderófagos responsáveis
pela fagocitação de eritrócitos lesionados, na análise histopatológica. O que
explica também, um aumento da função de linfonodos (hiperplasia) de
forma sistêmica na tentativa de retirar células mortas advindas da
hipofosfatemia.
Infiltrados seroplasmáticos consequentes da destruição de hemácias
foram encontrados no interior do tecido pulmonar, assim como eritrócitos
livres nos alvéolos, caracterizando hemorragia. Esse acúmulo de material
celular em alta quantidade sem que o organismo não consiga a tempo de
fagocitar e eliminar esse excesso de catabólitos, pode ter contribuído para a
formação de trombos no interior dos vasos sanguíneos do pulmão, assim
como

embolias,

dificultando

a

troca

de

gases

do

animal

e

consequentemente alterando o funcionalismo respiratório adequado: o que
coincide com a taquipneia e a dispneia apresentada pelas vacas na
tentativa de suprir a necessidade metabólica da respiração.
A indicação mais evidente que pode ter havido hemólise sistêmica foi
na análise histopatológica dos rins. A hemossiderina (componente da
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hemácia) em alta quantidade evidenciada nas células epiteliais indicam
uma lise em grande escala de eritrócitos no local, caracterizando um
acúmulo absorvível pelas células presentes e instalando a hemossiderose
que acompanha aumento de tamanho destas células e palidez progressiva
consoante ao gradativo aumento de volume. Além da hemossiderose,
pode-se inferir a degeneração turvo hidrópica, a qual, também, causou
alterações de túbulos contorcidos do órgão, dilatando o lúmen visível ao
microscópio.
O aumento de hemossiderina no epitélio renal pode ter sido o
responsável pela coloração mais avermelhada da urina produzida e
conduzida pelo órgão, tendo em vista sua coloração âmbar escuro e as
características visíveis de aspecto sanguinolento da urina (Figura 1).
A relação cálcio e fósforo no organismo animal é fundamental para a
manutenção de muitas atividades responsáveis pela homeostasia orgânica,
embora a hipofosfatemia seja uma das responsáveis pela hemoglobinúria
pós-parto das vacas em estudo, as alterações de cálcio interferem
diretamente com as interações fosfóricas e devem ser investigadas para fins
de causa principal. Níveis de cálcio abaixo de 5 a 7 mg dL-1 já indica
hipocalcemia com manifestações clínicas inespecíficas17, todavia, de
acordo com a determinação sérica de cálcio nas vacas examinadas,
observa-se que não houve alteração sérica de cálcio, embora havendo
distúrbios de concentração fosfórica.
A literatura apresenta como forma de tratamento para um animal
gravemente

afetado

pela

hemoglobinúria

pós-parto

causada

pela

hipofosfatemia, uma transfusão de sangue de no mínimo cinco litros de
vacas doadoras saudáveis para uma vaca de 550 kg de peso a partir do
momento em que se identificou a doença, tendo em vista que após 12 horas
de percurso da enfermidade o quadro clínico vai se tornando cada vez mais
irreversível18;12. A hidratação também é recomendada concomitante à
transfusão para que haja menores riscos de nefroses e aumente a perfusão
renal para que diminua a precipitação no interior dos túbulos12. Uma única
transfusão é recomendada, porém, não havido melhora do quadro,
Livestock and Small Animals Medicine Journal. Volume 4, Jul. – Dez., 2017

33

recomenda-se uma segunda transfusão advinda da mesma doadora após
48 horas da primeira transfusão19.
Na fase aguda (após imediato reconhecimento da doença), se
recomenda administração de fósforo inorgânico (fosfato de sódio 20%) em
300mL via endovenosa e doses análogas em três momentos por via
subcutânea em intervalos de 12 horas e duas doses por via oral 18. Outra
alternativa é administração oral de 120g de solução de fosfato dicálcico
duas vezes ao dia, durante cinco dias que se inclui na ração12. Se o animal
estiver em estado convalescente, o uso de ferro pode ser eficiente, já no
caso

de

cetose

secundária,

requer-se

um

tratamento

com

anti-

cetogênicos12.
A profilaxia da doença está embasada no fornecimento adequado
de fósforo, principalmente no início da lactação12.
CONCLUSÕES
No caso clínico apresentado, os valores de fósforo observados muito
abaixo daqueles citados como referência para vacas de corte no período
de lactação, possivelmente comprometeram a função e estrutura das
hemácias, levando ao quadro de hemólise sistêmica e morte do animal.
Vale ressaltar que a hemoglobinúria apresenta curso rápido, podendo
culminar em agravamento do quadro e morte do animal, devendo o Buiatra
agir rápido com tratamento adequado para que não haja complicações,
bem como corrigir a deficiência do macroelemento em questão.
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Abstract
The objectives of present trial were to test the feasibility of subconjunctival via of
florfenicol administration, and to test the efficacy of subconjunctival via of florfenicol for
nonspecific keratoconjunctivitis in cattle. For this, 596 bovines diagnosed with
keratoconjunctivitis were treated using 2.0 mL (adult) or 1.0 mL (calves) of florfenicol
subconjunctival. Ophthalmic examinations were performed every 12h, followed by
clinical testing at 96h after treatment. The cattle with keratoconjunctivitis showed
complete cure at 96h after treatment. In summary, the use of subconjunctival injection
for the administration of florfenicol was safe in cattle. The proposed treatment protocol
for keratoconjunctivitis in cattle involving the use of subconjunctival florfenicol was
effective, economical and required minimal animal handling.
Keywords: bovine; keratoconjuntivitis; ocular disease; treatment; florfenicol
Resumo
Objetivou-se com esse estudo testar a aplicabilidade da via subconjuntival, assim como
a eficácia do florfenicol para tratamento da ceratoconjuntivite inespecífica em bovinos.
Para tanto, 596 bovinos diagnosticados clinicamente com ceratoconjuntivite foram
tratados com 2,0 mL (adulto) ou 1,0 mL (bezerro) de florfenicol subconjunctival. Os
exames oftalmológicos foram realizados a cada 12 h, seguido por testes clínicos em 96h
após o tratamento. Os bovinos com ceratoconjuntivite mostraram cura completa em
96h após o tratamento. Concluiu-se que a utilização da via subconjuntival para a
administração de florfenicol é segura em bovinos. O protocolo de tratamento proposto
para a ceratoconjuntivite que envolvem a utilização de florfenicol subconjuntival foi
eficaz, econômico e de fácil manuseio.
Palavras-chave: bovinos; ceratoconjuntivite; doença ocular; tratamento; florfenicol
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INTRODUCTION
Keratoconjunctivitis is a seasonal and worldwide eye infection affecting
cattle, goat and sheep, without the distinction of breed, age and sex,
although young animals are more susceptible. The growing population of
insects and fomites during rainy season acts as the source of disease
transmission. Various predisposing factors are dust, dry grass, wind and
ultraviolet rays1. Keratoconjunctivitis, unilateral or bilateral, is manifested by
excessive tears, epiphora, blepharospams, photophobia, scleral hyperaemia,
follicular conjunctivitis, corneal opacity, corneal ulcers, iritis, ophthalmalgia,
ophthalmorrhea, fever and anorexia2, 3.
Topical antibiotic ointment and ophthalmic treatments are effective if
keratoconjunctivitis is diagnosed at an early stage3. The most commonly
treatment

is

oxytetracycline,

based

on

penicillin,

systemic

treatment

streptomycin,

with

chloramphenicol,

neomycin,

polymyxin

B,

corticosteroid, and oxytetracycline or tylosin1,3. However, despite the
subconjunctival via have been described for the treatment of nonspecific
bovine keratoconjunctivitis4,5, for reasons of fear and insecurity of staff, this
form of treatment is not yet widespread in the cattle breeding Brazilian
conditions.
Subconjunctival injection of antibiotic administration could be a costeffective treatment for keratoconjunctivitis in cattle and requires minimal
handling. However, its use is controversial due to debatable mode of action
and potential risk in local administration of drugs in bulbar conjunctiva,
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especially in restive animals3. Thus, the objectives of present trial were to test
the feasibility of subconjunctival via of an antibiotic, florfenicol, administration,
and to test the efficacy of subconjunctival via of florfenicol for nonspecific
keratoconjunctivitis in cattle.
MATERIALS AND METHODS
Therapeutic efficacy of subconjunctival injection of florfenicol for the
treatment of nonspecific bovine keratoconjunctivitis was assessed in 596
affected cattle (Figure 1) located in the State of Goiás (Anápolis: n = 18 Kiwi
cross; Araguapaz: n = 130 Nelore; Goianésia: n = 120 Nelore; Jataí: n = 21
Holstein; Morrinho: n = 77 Nelore; Santa Bárbara: n = 10 Holstein), State of
Mato Grosso (Barra do Garças: n = 200 Nelore) and the Federal District
(Brasilia: n = 20 Holstein).
Subconjunctival treatment in a single dose, was performed using 2.0
mL (600 mg) florfenicol 6 in adults and 1.0 mL (300 mg) in calves through
subconjunctival injection in the middle third of lower left conjunctiva (Figure
2). The animals were kept in a containment brete, holding their heads with
only the aid of a rope. The procedure was done in animals awake and
without any sedation. Following florfenicol treatment, ophthalmological
examination was carried out every 12h, followed by general physical
examination at 96h. Ophthalmological examination included the staining of
mucous membranes of eyes (white; light pink; light red; and red) and the eye
lesions (no change, epiphora; mild epiphora and light blepharoedema;
epiphora, mild blepharoedema with little secretion; epiphora, moderate
blepharoedema with moderate secretion; epiphora, intense blepharoedema
with marked secretion and blepharitis).

6

Nuflor, MSD Animal Health – São Paulo, SP, Brazil
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Figure 1. Keratoconjunctivitis affected cattle featuring blue haze in the cornea and the
peripheral vasculature (A), affected cattle with an opaque cornea at an initial stage of
prolapsed (B), affected cattle with mucopurulent discharge and corneal opacity (C), and
affected cattle with mucopurulent discharge and periocular crusting (D).
A
B

C

D

Figure 2. Lower subconjunctival administration of 1.0 mL of florfenicol in a calf with nonspecific keratoconjunctivitis (A e B)
A. Start of administration

B. End of administration
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RESULTS AND DISCUSSION
All the nonspecific bovine keratoconjunctivitis affected cattle exhibited
100% recovery within 96h after administration of a single dose of
subconjunctival florfenicol. The clinical course of observations following the
start of treatment at 0 h can be described as consisting of epiphora, intense
blepharoedema and mild haemorrhage at 12h, epiphora and intense
blepharoedema at 24h, intense, moderate and discreet blepharoedema at
36, 48 and 60h respectively, followed by no change in 50% and 100% cattle at
72 and 84h, respectively. The clinical examination at 96h after treatment
revealed healthy eyes in all cattle.
Literature suggests that subconjunctival injections used to treat cattle
may not be strictly true subconjunctival, as these injections can also be made
in the upper eyelid. In fact, these injections should form a small tank (1-2.0 mL)
of drug injected into the junction between conjunctiva and sclera under the
conjunctival flap3. In the present trial, due to the ease of exposure of
conjunctiva and possibility of treating the contained animals, the middle third
of the conjunctiva of lower eyelid was chosen to perform the injections (1-2.0
mL).
The current choice of florfenicol for subconjunctival injection was
efficient, as indicated by the rapid recovery of all treated cattle without any
damage to the eye structures of cattle. The leakage of drugs through the
injection site, directly on the cornea, must be the most likely reason for its
success3. The dose used in present trial was 10 times lower compared to the
dose recommended for intramuscular via (20 mg Kg-1). This dose proved to be
economically and practically advantageous, since the cure was achieved
with a single application (Table 1).
Subconjunctival via of antibiotic administration is under debate. The
choice and via of antibiotic treatment shall be based on its cost, ease of
administration, and period of milk and meat disposal3. Compared to topical
applications of ointments and sprays, the systemic therapy provides ease of
drug administration and has better impact due to drug diffusion in all the

Livestock and Small Animals Medicine Journal. Volume 4, Jul. – Dez., 2017

41

animal tissues. Also, the duration of systemic treatment is more durable than
subconjunctival6,7.
However, systemic treatments are expensive due to greater amount of
drug required as demonstrated in a study which required either single dose
(40 mg Kg-1) of florfenicol in a subcutaneous injection or two injections (20 mg
Kg-1) every 48 h to treat infectious bovine keratoconjunctivitis8. In comparison
to single 2 ml (600 mg) dose of subconjunctival florfenicol, cattle of 400 kg
would require approximately 53 mL (35 mL in new formulations) of florfenicol
for

a

single

subcutaneous

dose9,10.

florfenicol

the

subconjunctival

in

Therefore,

present

the

trial

application

was

of

economically

advantageous as indicated by the comparison of the cost of present
treatment with two different treatments proposed in the literature for adult
cattle

suffering

from

keratoconjunctivitis11,12.

The

treatment

with

subconjunctival injections was 22.5 times less expensive than the systemic
treatments (Table 1).
Table 1. Economical efficacy of florfenicol Intraconjunctival for the treatment of
nonspecific infectious keratoconjunctivitis in cattle
Cost US$
Author

Treatment

Individual

Sick herd

(animal of 360 Kg)

(n = 596)*

Mendes, Peiró &
Feitosa (2002)

Two doses of florfenicol (20
mg Kg-1) at 48h interval

39.16

23,339.36

Costa et al.
(2008)

Oxytetracycline LA (20 mg
Kg-1) + Oxytetracycline
spray at 48h interval

9.53**

5,679.88

Treatment
proposed

Single dose of 2.0 mL
florfenicol subconjunctival

1.76

1,048.96

* To treat a lot of 596 animals considering an average weight of 360 Kg.
** Not included to this value the cost of topical treatment with oxytetracycline spray, which
costs approximately US$ 16.05.
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Moreover, subconjunctival treatment requires handling of animals only
once in comparison to two to three handlings in the conventional treatments,
thus reducing the stress and the use of farm staff. Oxytetracycline spray as
topical treatment required more than twice daily application to have
satisfactory results. The longer duration of conventional treatment was
described in an outbreak of keratoconjunctivitis in Minas Gerais, Brazil, where
treatment lasted for an average of one week to cure all the animals. In an
outbreak of disease, the systemic and topical treatments would be difficult
due to multiple handlings of large number of animals12.
In addition, the cure time was much lower with subconjunctival
treatment compared to conventional treatments, since all cattle had a cure
within 96h after treatment. Literature suggests that penicillin G is the first
choice

antibiotic

for

subconjunctival

injection

in

the

treatment

of

keratoconjunctivitis, however relapses may occur more easily when using
penicillin in severe infections3. Oxytetracycline is often the second choice,
however, oxytetracycline appears to be irritating to tissue of upper eyelid
leading to increased swelling7. The use of clindamycin subconjunctival
injection as antimicrobial has produced encouraging results, with good cure
rate and no recurrence of monitoring up to 15 days after treatment5.
Fluoroquinolones are not used as treatment of choice due to limited
use in livestock in some countries, including the United States3. However, the
use of enrofloxacin, a quinolone, through subconjunctival via successfully
treated a herd with an outbreak of infectious bovine keratoconjunctivitis4.
CONCLUSION
In summary, the use of subconjunctival injection for the administration
of florfenicol is safe in cattle. The proposed treatment protocol for
keratoconjunctivitis in cattle involving the use of subconjunctival florfenicol is
effective, economical and required minimal animal handling.
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