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RESUMO 

 

Sob a orientação do Médico Veterinário Prof. Dr. Nei Moreira, o presente 

relatório é referente à disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina, o qual foi 

realizado na DCR Agroveterinária, entre os dias 9 de julho a 30 de novembro de 

2018, localizada na cidade de Toledo, no Estado do Paraná. Durante este período, 

além do acompanhamento e aprendizagem com o médico veterinário supervisor, tive 

a oportunidade também, de trocar informações, ouvir e aprender as experiências dos 

produtores rurais, através de atendimentos, palestras e também do comércio. Desta 

forma venho através deste relatório, descrever algumas das atividades realizadas 

durante este período. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O leite é essencial à alimentação humana, sendo produzido em todo o 

mundo. A importância pode ser observada no ambiente produtivo e econômico 

mundial, principalmente em países considerados em desenvolvimento e em 

sistemas de agricultura familiar (JUNG & MATTE JÚNIOR, 2016). 

  Dentro de uma das regiões com maior produção de leite do Brasil, o estado 

do Paraná está em terceiro colocado no ranking de produção nacional, ficando atrás 

de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, respectivamente. Segundo Couto (2003), a 

Região Sul do Brasil é uma das principais produtoras de leite, com grande presença 

da agricultura familiar como principal sistema de produção, em grande parte devido à 

colonização europeia. 

Embora o Brasil tenha todas as condições de recursos naturais e de clima 

para ser um dos maiores produtores de leite do mundo, ainda não conseguiu sua 

autossuficiência na produção de leite. Esse quadro tem relação direta com o 

comportamento do mercado internacional de lácteos e com a postura brasileira 

diante desse mercado (GOMES, 1995). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 

segundo trimestre de 2018, o Paraná produziu aproximadamente cerca de 672 

milhões de litros de leite, enquanto Minas Gerais aproximadamente 1,4 bilhões de 

litros, e o Rio Grande do Sul com 740 milhões de litros de leite. 

Em relação ao ano passado, até junho deste ano houve um decréscimo de -

0,3% na produção leiteira do país, e dentre os fatores que contribuíram para tal fato, 

estão elas a greve dos caminhoneiros no mês de maio, e o alto custo de produção 

(EMBRAPA – Gado de Leite). Desta maneira a expectativa é que haja uma 

estagnação do mercado leiteiro em 2018. 

Devido à produção exceder as necessidades do mercado e os altos custos de 

produção, o produtor sente repetidamente a variação de preços. Além disso, a 

importação de leite em pó de países como Uruguai e Canadá, influenciam 

diretamente no valor dos produtos lácteos. 

  As épocas do ano também são fatores importantíssimos no que se diz 

respeito ao preço do leite no mercado, uma vez que as safras de produção leiteira 
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nas duas maiores regiões produtoras do país são em períodos opostos. No Brasil, o 

leite é um dos seis produtos mais importantes da agropecuária brasileira, sendo 

essencial no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a 

população (EMBRAPA, 2016). 

Segundo a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), as vendas 

de queijo e iogurte, por exemplo, atingiram os menores níveis de venda desde a 

temporada de 2007/2008. Alguns dados demonstram que em média o brasileiro 

consome cerca de 174 litros de lácteos por ano, sendo que o recomendado segundo 

o “Guia Alimentar para a População Brasileira” do Ministério da Saúde é de 200 litros 

por ano. A demanda por leite e derivados pode ser alterada por diversos fatores, tais 

como o aumento de população, o crescimento de renda, a redução de preços 

relativos, de produtos concorrentes ou substitutos e complementares, e por 

mudanças nos hábitos alimentares (CAMPOS & PIACENTI, 2007). 

Para ajudar neste desequilíbrio de alta produção e baixa demanda, 

produtores, entidades e indústrias da região sul, buscam alternativas no mercado 

internacional para auxiliar na estabilidade do setor e consequentemente, melhorar a 

remuneração de todos segmentos envolvidos na etapa de produção, inclusive o 

produtor. 

Contudo, o principal objetivo deste relatório é demonstrar a situação atual do 

mercado leiteiro no município de Toledo – PR e região, através de uma série de 

perguntas realizadas aos produtores, dados e informações, demonstrando os 

principais pontos positivos e negativos dentro da pecuária leiteira. 

 

2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

2.1 – DCR AGROVETERINÁRIA 

 

A sede comercial da empresa localiza-se na Av. Cirne Lima, nº 3363, Bairro 

Jardim Coopagro, no município de Toledo – PR. A DCR Agroveterinária (Fig. 1) 

contava com uma equipe de sete pessoas, sendo três veterinários, um zootecnista, 

um técnico agropecuário e dois vendedores, sendo um externo e outro interno. Hoje 

a empresa atua praticamente em toda região oeste do estado.  
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O horário de atendimento era de segunda a sexta-feira das 08:00 horas às 

12:00 horas no período matinal e das 13:30 horas até ás 18:00 horas no período 

vespertino, e nos sábados das 08:00 horas até ás 12:00 horas. Contudo, conta 

também com a assistência veterinária 24 horas por dia e três veterinários atendendo 

a campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Logomarca da empresa DCR Agroveterinária localizada no município de Toledo – PR. 
Fonte: DCR Agroveterinária. 

 

Visando o bem estar, a sanidade e a nutrição animal, hoje a DCR 

Agroveterinária tem como carro-chefe, a venda de sal mineral, aditivos, 

sequestradores de micotoxinas e núcleos minerais. De acordo com as necessidades 

e as condições financeiras dos produtores, o zootecnista da empresa parceira e 

fornecedora, balanceia uma dieta propícia à situação atual do rebanho, visando 

obter melhores resultados aos animais e proporcionando melhor custo benefício ao 

produtor rural.  

Com a prestação de serviços veterinários a campo, que atende Toledo e 

região, juntamente com a assistência nutricional, fazem com que estes sejam os 

principais fatores econômicos da DCR. O atendimento e a assistência veterinária às 

propriedades, inclui toda a parte clínica, cirúrgica, reprodutiva e sanitária do rebanho, 

como por exemplo, consultas, diagnóstico de gestação por ultrassonografia e 

exames para brucelose e tuberculose. 
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Figura 2 – Fotos do interior da loja DCR Agroveterinária, durante o período do estágio supervisionado 
obrigatório, no município de Toledo – PR. 

 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.1 – ACOMPANHAMENTO DE CASOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

Durante todo o período do Estágio Supervisionado Obrigatório as atividades 

foram distintas, atuando e acompanhando nas áreas da pecuária leiteira e pecuária 

de corte. Em dias de muito trabalho, saíamos de madrugada e retornávamos 

somente à noite, sem horário programado para retorno. Porém em dias menos 

comprometidos com os animais e as granjas, cumpria-se toda a carga horária dentro 

da loja agropecuária, trabalhando e ajudando no que fosse preciso. 

As visitas eram realizadas de acordo com a disponibilidade do produtor em 

algumas vezes, enquanto algumas eram controladas e agendadas de acordo com a 

saúde animal ou programados em dias exatos, como nos protocolos de Inseminação 

Artificial em Tempo Fixo (IATF). Os atendimentos clínicos não se limitavam apenas 

em propriedades com assistência mensal, mas de acordo com a urgência do caso e 

disponibilidade no momento da solicitação do atendimento, que nem sempre era 

possível. 
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Figura 3 – Lote de novilhas zebuínas para início de protocolo reprodutivo. 

Visando manter sempre a qualidade de vida e a sanidade dos animais, 

medidas profiláticas sempre eram indicadas e acompanhadas. Propriedades com 

problemas de mastite, broca (podridão dos cascos), e hipocalcemia (os casos mais 

vistos durante o período de estágio supervisionado obrigatório), atuávamos nos 

tratamentos e prevenção, para que a enfermidade não recidivasse e nem as perdas 

na produção. Sempre com o intuito de trazer benefícios aos produtores e aos 

animais. 

Segundo Vieira (2013), o profissional veterinário que trabalha atuando no 

campo, não pode trabalhar pensando apenas em medicar o animal ou simplesmente 

só atender. Este profissional deve ter a noção de custos, tratar sua atividade como 

negócio, pensando que o seu serviço praticado vai oferecer vantagens lucrativas 

para o seu contratante. 

Ao chegarmos nas propriedades, primeiramente realizava-se a anamnese e 

na sequência iniciava-se o exame físico do animal. Analisávamos o estado 

nutricional, e desta maneira estabelecia um escore corporal, variando de 1 a 5, como 

descrito por Wildman et al. (1982), estabelecendo padrões de maneira que: 1 - muito 

magra; 2 – magra; 3 - regular ou meio magra; 4 – boa; e 5 - gorda, porém em alguns 

casos eram usadas escalas intermediarias de 0,5 ponto (3,5; 2,5). Posteriormente, a 

atitude e o comportamento também eram avaliados.  
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Durante o exame físico, realizávamos a avaliação das mucosas, pele e 

anexos e o grau de exsicose primeiramente. Em seguida prosseguia-se com a 

aferição de temperatura retal (TR) em graus Celsius (ºC), auscultação do aparelho 

respiratório, avaliando alterações e frequência em movimentos por minuto (mpm), 

auscultação cardiovascular em batimentos por minuto (bpm) e avaliação e 

auscultação do trato digestório. 

Antes de finalizarmos os procedimentos cabíveis ao exame físico com a 

palpação transretal, complementávamos com a aferição de presença de corpos 

estranhos em toda cavidade abdominal. Para realizar tal procedimento, se faria 

necessário um detector de metais, cujo passava rente a pele do animal, em posição 

ventral e sentido craniocaudal. Finalizando o exame com a palpação transretal, com 

intuito de avaliação de alguns órgãos abdominais e reprodutivos. 

Os exames complementares são ferramentas importantes para diagnosticar e 

incrementar tratamentos benéficos aos casos clínicos. Esses podem revelar sinais 

valiosos sobre a função de um sistema ou órgão, o que permite concluir com mais 

exatidão suas alterações (RADOSTITS et al., 2010). Sempre que necessário, eram 

solicitados exames complementares como hemograma e leucograma, exame 

coproparasitológico e exame ultrassonográfico, visando concretizar e estabelecer o 

diagnóstico e tratamento melhor específico ao caso. 

Durante o Estágio Supervisionado Obrigatório, tive a oportunidade de 

acompanhar e realizar vários casos clínicos, cirurgias e exames. De acordo com a 

gravidade do quadro clínico, pude atuar como cirurgião, e nos casos em que o 

médico veterinário supervisor necessitava operar, atuei sempre como auxiliar. 

Alguns casos clínicos e procedimentos acompanhados/realizados são demostrados 

a seguir, na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Número de animais acompanhados e em diferentes procedimentos e condições sanitárias, 

durante o período do estágio supervisionado obrigatório, na DCR Agroveterinária do dia 9 de julho a 

30 de novembro de 2018, no município de Toledo – PR. 

Caso clínico/Procedimento Número 

Amputação de dígito 01 

Broca 07 

Prolapso uterino  01 

Deslocamento de abomaso 04 

Tristeza Parasitária Bovina 24 

Mastite 09 

Parto distócico 11 

Metrite 31 

Pneumonia 19 

Retenção de placenta 22 

Presença de corpo estranho 14 

IATF 891 

Mochação (cauterização do botão cornual) 48 

Leucose 05 

Descorna 12 

Exame andrológico 84 

* IATF – Inseminação Artificial em Tempo Fixo 

 

Em todos os casos clínicos e cirúrgicos acompanhados de acordo com a 

Tabela 1, posteriormente foram realizados os tratamentos e prevenções, visando 

sempre o bem-estar e a sanidade animal, que levasse o melhor custo benefício e 

facilidade de manejo ao produtor. Desta maneira, sempre que surgiam dúvidas em 

relação aos tratamentos, como por exemplo os fármacos e medicamentos utilizados, 

o médico veterinário supervisor esclarecia e explicava os motivos de tais escolhas, 

de tal forma discutíamos também as demais possibilidades. 
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Foram visitadas várias propriedades e em diversos municípios, propriedades 

bem estruturadas e outras mais precárias, considerando entre as áreas de pecuária 

leiteira (Fig. 4) e pecuária de corte (Fig. 3). 

 

Figura 4 – Barracão com sala de alimentação e Compost Barn em condições precárias e estressantes 

(A); e barracão com estrutura apenas do Compost Barn em condições adequadas para o rebanho. 

Estágio supervisionado obrigatório, na DCR Agroveterinária, no município de Toledo – PR. 

 

Propriedades que manejam em sistema intensivo, semi-intensivo ou 

extensivo. O leite é produzido em todo mundo, porém, valendo-se de diferentes 

sistemas de produção e em propriedades que podem ser pequenas, médias ou 

grandes (COSTA et al., 2015). 

 

Figura 5 – Barracão de sistema intensivo em Free Stall (A); e barracão de sistema intensivo tipo 
Compost Barn (B). Estágio supervisionado obrigatório, na DCR Agroveterinária, no município de 
Toledo – PR. 

Nas propriedades com boas estruturas ou em que os produtores com o intuito 

de continuar a atividade e aumentar a produção, eram evidentes que na medida do 

possível, sempre procuravam fazer e fornecer o melhor ao rebanho. Medidas que 

não são de auto custo na produção, como priorizar o bem estar animal durante a 

A B 

A B 
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alimentação, ordenha ou descanso são objetivos praticamente diários aos 

produtores (Fig. 5). 

Nesse mesmo contexto, é possível avaliar as condições ambientais onde 

esses animais vivem como a temperatura e umidade do ar, porque em condições de 

estresse por calor gera uma diminuição do consumo de alimento, queda da 

produção leiteira, aumento da temperatura retal, aumento da frequência respiratória 

(CERQUEIRA et al., 2011). 

Uma das diversas atividades realizadas durante o estágio supervisionado 

obrigatório, foi o acompanhamento de venda/compra de animais, em conjunto com 

os produtores de assistência frequente, na qual objetivava-se buscar melhorias na 

produção e no plantel do rebanho, buscando melhor qualidade genética e produtiva. 

 

3.2 – PRINCIPAIS CASOS ACOMPANHADOS 

 

Durante todo o período de estágio supervisionado obrigatório, duas afecções 

relacionadas ao trato reprodutivo das fêmeas, foram presenciadas com maiores 

incidências nas propriedades: Retenção de placenta e Metrite. Os respectivos casos 

condizem com perdas econômicas e prejuízos aos produtores, comprometendo 

também a sanidade do rebanho. 

Doenças uterinas são reconhecidas por causarem altas perdas econômicas 

devido à queda na produção de leite, às menores taxas de concepção, aumento no 

intervalo parto concepção ou primeiro serviço, aumento no intervalo entre partos e 

aumento no descarte de vacas por falhas reprodutivas (HUSZENICZA et al., 1999). 

 

3.2.1 – RETENÇÃO DE PLACENTA 

A retenção de placenta é uma enfermidade que acometeu cerca de 7,53% 

dos casos acompanhados durante o período de estágio supervisionado obrigatório. 

Diversos são os fatores que desencadeiam esse distúrbio, como por exemplo, 

condições de estresse (térmico e manejo), deficiências de vitaminas e minerais na 

dieta, distúrbios hormonais, distensão excessiva do útero durante o período 

gestacional e partos distócicos. 
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Com a retenção de placenta há um atraso na involução uterina, aumentando 

os riscos de metrite por infecção secundária. Além disso, leva a uma redução do 

consumo de matéria seca, aumento do intervalo entre partos, devido à intensificação 

do balanço energético negativo, e elevando também as chances desse animal 

desenvolver uma série de doenças metabólicas, bem como o deslocamento de 

abomaso e cetose, agravando ainda mais as perdas quanto a produtividade (LEAL, 

2010). 

Conforme o tempo em que ocorreu o parto, é considerado retenção de 

placenta 12 horas após o parto. Esse tempo é importante para a determinação do 

tratamento. Em casos que podíamos remover manualmente as membranas fetais, a 

antibioticoterapia era realizada após a remoção com oxitetraciclina (20 mg/kg, 

REVERIN®, MSD, Brasil) por via intramuscular e tabletes efervescentes de 

cloridrato de tetraciclina (4,0 g/animal, GINOVET®, VETNIL, Brasil). Quando a 

remoção manual era mais difícil de ser realizada usávamos antibióticos a base de 

cefapirina (dose única de 500 mg, METRICURE®, MSD, Brasil) por via intrauterina, 

ceftiofur (1 mg/kg, EFICUR®, HIPRA, Espanha) com aplicação intramuscular, 

juntamente com tratamento hormonal a base de cipionato de estradiol (4 mg/animal, 

ECP®, ZOETIS, Brasil) e análogo de prostaglandina (0,5 mg/animal de 

cloprosestenol, ESTRON®, AGENER ÚNIÃO, Brasil) também por via intramuscular. 

Algumas medidas profiláticas que podem ser adotadas pelos produtores, são 

um bom manejo no periparto, tentando reduzir o estresse do animal. Uma boa 

suplementação dietética, com Vitamina E e Selênio também podem auxiliar da 

redução dessa incidência. 

 

3.2.2 – METRITE 

 

Correspondendo a 10,61% dos casos acompanhados durante o estágio 

supervisionado obrigatório, a metrite é uma infecção que ocorre geralmente até 10 

dias após o parto, podendo estender esse período por até 21 dias. 

Metrite é uma reação inflamatória severa que envolve todas as camadas do 

útero: endométrio, submucosa, muscular e serosa (BONDURANT, 1999). A metrite é 

caracterizada pelo aumento do útero e secreção aquosa vermelho amarronzada a 
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viscosa quase branca purulenta que, frequentemente, apresenta odor fétido 

(SHELDON et al., 2006).  

A severidade da doença está associada aos sinais sistêmicos de infecção 

como presença de febre (39,5ºC), apatia, diminuição da produção de leite e toxemia 

(SHELDON et al., 2009). Ocorrências de retenção de placenta, distocias, partos 

gemelares, abortos e curtos períodos de gestação estão entre os principais fatores 

de risco associados ao estabelecimento de infecções uterinas (SHELDON et al., 

2006). 

De acordo com a característica da secreção (aquosa vermelho amarronzada 

e viscosa branca purulenta) os tratamentos variavam conforme o antibiótico. Durante 

o período do estágio supervisionado obrigatório, as incidências de metrite 

aconteciam em períodos distintos após o parto, podendo variar de 7 a até 30 dias. 

Os tratamentos realizados durante o período de estágio supervisionado 

obrigatório, foram na maior parte das vezes para metrite com incidência de 1 a 4 

semanas pós parto. O tratamento iniciava-se com infusão intrauterina de antibiótico 

a base de cloridrato de oxitetraciclina (dose única de 5,7g de cloridrato de 

oxitetraciclina, METRIFIM®, J.A. SAÚDE ANIMAL, Brasil). Posteriormente, por via 

intramuscular, antibióticos como ceftiofur (1 mg/kg, EFICUR®, HIPRA, Espanha) ou 

oxitetraciclina (20 mg/kg, REVERIN®, MSD, Brasil) também eram usados no 

tratamento. 

Algumas formas para a prevenção desta infecção, consiste em práticas 

simples que podem trazer bons resultados aos produtores aos animais. Essas 

práticas consistem em separação de lotes de vacas no período pré-parto, dieta 

balanceada adequado ao seu estado fisiológico, alocar os animais em baias ou 

ambientes limpos e livre de contaminação no período do parto. O manejo sanitário e 

alimentar das vacas no período pré-parto são essenciais para a redução dos casos 

de metrite, pois diminuem os riscos de suas causas (SOUSA, 2013). 

 

3.3 – PESQUISA E ATUALIDADE DO MERCADO LEITEIRO  

 

Produzir leite é um desafio diário que necessita dedicação, paixão ao que se 

faz, e um trabalho árduo por traz disso tudo. Entretanto, com muitas dificuldades 
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relacionadas a produção leiteira, essa atividade pode ser considerada uma das mais 

importantes da agropecuária brasileira, já que está presente em cerca de 1,3 

milhões de propriedades no país (SILVA et al., 2011).  

Mesmo que o leite seja responsável por uma enorme movimentação 

econômica regional e nacional, vários pontos negativos estão sendo responsáveis 

pela desistência/decadência produtiva das propriedades. O alto custo na produção 

de alimentos e na alimentação dos animais, é responsável por cerca de 40 a 60% 

dos custos variáveis. Principalmente quando se diz respeito ao concentrado/ração e 

tipo de criação. Os custos não conseguem se estabilizar devido a uma série de 

fatores, quais eles envolvem mercado interno, mercado externo, cotação de moeda 

e fatores climáticos.  

Os gastos com alimentação compõem-se das despesas com concentrados; 

forragens verdes, silagem e sais minerais. Todas as despesas e gastos mensuráveis 

necessários para se produzir o leite devem ser considerados na determinação do 

custo de produção (ARÊDES et al., 2006). Desta forma, alguns produtores optam 

pelo sistema extensivo ou semi-intensivo, seguindo um ditado popular: “Menos é 

Mais”.  

O que pode se dizer em relação ao ditado “Menos é Mais”, é que onde se tem 

uma área de pastagem que pode abrigar e alimentar os animais, dispensa-se custos 

elevados na produção, sejam eles na alimentação, financiamentos (barracões e 

estruturas para confinamento), maquinário para alimentação e também na precária e 

cara mão de obra. A utilização adequada de pastagens por rebanhos leiteiros pode 

reduzir os custos de produção de leite, principalmente pela redução nos dispêndios 

com alimentos concentrados, com combustíveis e com mão-de-obra (HOFFMAN et 

al., 1993).  

A necessidade de analisar economicamente a atividade leiteira é importante, 

pois, com ela, o produtor passa a conhecer e utilizar, de maneira inteligente e 

econômica, os fatores de produção (terra, trabalho e capital). A partir daí, localiza os 

pontos de estrangulamento, para, depois, concentrar esforços gerenciais e/ou 

tecnológicos para obter sucesso na sua atividade e atingir os seus objetivos de 

maximização de lucros ou minimização de custos (LOPES & CARVALHO, 2000). 
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Além da alimentação, uma dificuldade que se estende por muitas 

propriedades, é a falta de mão de obra. Através de algumas perguntas realizadas a 

um grupo de 18 produtores rurais, independentemente do sistema de manejo ou 

tamanho/produção da propriedade, resultou-se em 78% dos produtores 

entrevistados, a difícil disponibilidade de mão de obra no campo. Por ser um trabalho 

que exige compromisso diário, responsabilidades, trabalho duro e difícil horário de 

término das atividades do dia a dia, os peões das fazendas estão cada vez mais 

“exigentes” para as condições de trabalho. Moradia livre de despesas como aluguel, 

água ou energia elétrica são comuns, sem contar com as condições de trabalho 

durante o dia, como por exemplo, máquinas para ajudar no trabalho braçal e claro, 

boa remuneração.  

Figura 6 – Porcentagem de produtores que relataram entre fácil, médio ou difícil o acesso à mão de 
obra no campo. Pesquisa realizada durante o período de 9 de julho a 30 de novembro de 2018 no 
município de Toledo - PR e região. 

 

Isso tudo pode ser um resultado da decadência de mão de obra familiar, onde 

os filhos e filhas (principalmente) dos produtores, estão em constante migração para 

as cidades. Fatores como o trabalho assalariado, valores urbanos, busca por outras 

fontes e alternativas financeiras, acesso aos estudos e crescimento profissional, são 

dentre eles os motivos dos jovens abandonarem a vida/trabalho no campo e buscar 

uma nova rotina na cidade. O fato dos jovens presenciarem a jornada diária de 

78%

16%

6%

DIFÍCIL MÉDIO FÁCIL
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trabalho dos pais, onde muitas vezes não há descanso e lazer nos finais de 

semanas e feriados, alimentam as expectativas de vida na região urbana. 

A busca por contratação de colaboradores para realizar as tarefas nas 

propriedades, inclusive nas granjas leiteiras, ressalta a falta de mão de obra familiar, 

gerando mais um custo na produção. Custos que se agregam ao final do produto, 

consequentemente reduzindo o lucro final. O pagamento do leite coletado do 

produtor é geralmente feito no mês seguinte, o que faz com que os administradores 

das granjas se programem para orçamentos e pagamentos futuros, baseados nos 

custos atuais e posteriores. Infelizmente, esses custos são muito variáveis, e nem 

sempre o lucro final se torna um bom retorno. 

Campos et al. (1997) afirmaram que para se reduzir os custos de produção, 

se faz necessário que o produtor tenha em mente o objetivo de maximizar o lucro, 

devendo administrar o negócio de forma eficiente e eficaz, o que exige do produtor 

alguns atributos, tais como possuir capacidade de observação e previsão; estar 

atento às variações dos preços dos insumos e à cotação dos seus produtos no 

mercado; acompanhar os trabalhos diários; e, equilibrar capital e trabalho, não 

permitindo desperdícios. 

O preço do litro de leite pago ao produtor sofre variações frequentes, o que se 

torna um motivo evidente na desistência de produção e abandono da atividade pelos 

produtores. Várias são as divergências que interferem no preço final pago ao 

produtor. Dentre um dos fatores primordiais que os laticínios e indústrias levam em 

consideração (e nada mais justo) é a qualidade do leite fornecido/comprado.  

A qualidade deste está diretamente relacionada ao preço, na maioria das 

vezes. Das diversas propriedades visitadas durante o estágio supervisionado 

obrigatório, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da realidade de cada 

uma delas. Superlotação, estresse pelo calor, claudicação e falta de higiene em 

salas de ordenha e salas de alimentação, foram algumas das diversas causas de 

queda de produção e qualidade do leite. Implicando diretamente no faturamento do 

produtor.  

Medidas adotadas como a limpeza adequada dos equipamentos (Fig. 7), a 

higiene na sala de ordenha e sala de espera são fatores que afetam diretamente na 

qualidade e produtividade leiteira.  
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Figura 7 – Sala de ordenha tipo fosso em espinhal com capacidade de 12 animais por vez 

 

Muitos países produtores de leite adotaram com sucesso sistemas de 

pagamento com incentivos e penalizações sobre o preço do leite, em função de 

critérios objetivos de qualidade, como a contagem de células somáticas (CCS) e a 

contagem bacteriana total (CBT). Dentro as medidas apontadas (treinamento, 

assistência técnica e sistema de pagamento), os laticínios e cooperativas têm papel 

fundamental, visto que grande parte das responsabilidades quanto a melhoria de 

qualidade deveriam ser compartilhados entre produtores e indústrias (SANTOS, 

2014). 

Hoje no Brasil, alguns laticínios adotam as regras de acordo com a Instrução 

Normativa nº 62 (IN62) de 2011, cuja provém de melhorias da antiga Instrução 

Normativa nº 51 (IN51), criada em 2002. Essas instruções normativas tem como 

principais objetivos o fornecimento de leite de qualidade aos consumidores. Alguns 

parâmetros para análise qualitativa desse produto são a Contagem de Células 

Somáticas (CCS), Contagem Total Bacteriana (CBT), níveis de proteína e níveis de 

gordura. 
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Essas analises podem interferirem diretamente na qualidade do leite. 

Qualidade que deve ser mantida para laticínios e os consumidores. Por outro lado, é 

necessário destacar que a CCS e CBT afeta diretamente o valor industrial do leite e 

características de qualidade sensorial (sabor), o que muitas vezes não é o principal 

critério de escolha dos produtos lácteos (SANTOS, 2014). 

E essa qualidade pode ser adquirida através de um trabalho conjunto entre 

produtor e assistência técnica. De acordo com as entrevistas realizadas aos 

produtores, 88% destes, relataram o fácil acesso a assistência técnica. Isso 

acontece devido à oferta desse tipo de mão de obra disponível no mercado, ao 

amplo grupo de pessoas atuando nesta área e presente em boa parte dos 

municípios da região.  

 

Figura 8 – Gráfico indicativo da porcentagem de produtores que relataram entre fácil, médio ou difícil 

o acesso à assistência técnica no campo. Pesquisa realizada durante o período de 9 de julho a 30 de 
novembro de 2018 no município de Toledo - PR e região. 

 

 

Esses dados são importantes para a pecuária leiteira, já que de acordo com o 

IBGE, a estimativa da população brasileira para 2026, é de 219 milhões de pessoas. 

Desta maneira para abastecer o mercado interno serão necessários 37 bilhões de 

litros, se a média de consumo do brasileiro permanecer em 170 litros de 

leite/habitante/ano (ZOCCAL, 2016). 

88%

12%

FÁCIL MÉDIO
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Com todas adversidades presente no dia a dia do mercado leiteiro, alguns 

números nos mostram resultados positivos. Do grupo de produtores entrevistados, 

50% deles estão expandindo o rebanho. Os outros 50% se dividem em condições de 

estabilização e regressão do rebanho, conforme demostra a Figura 9 a seguir. 

 

Figura 9 – Gráfico indicativo da porcentagem de produtores que relataram entre expansão, 
estabilização ou regressão do rebanho. Pesquisa realizada durante o período de 9 de julho a 30 de 
novembro de 2018 no município de Toledo - PR e região. 

 

Esses produtores que estão com o rebanho em expansão, são produtores 

mais jovens e abertos a mudanças e novas tecnologias. Também em propriedades 

de alta produção, tanto com jovens proprietários ou com produtores na atividade 

leiteira á muitos anos, são os maiores representantes da classe expansionista, de 

acordo com as entrevistas realizadas durante o estágio supervisionado obrigatório. 

Com base nas entrevistas e visitas realizadas durante o estágio, concluiu-se 

que os produtores em estabilização ou regressão do rebanho, são principalmente os 

que estão há muitos anos na atividade que, por motivos de saúde, qualidade de 

vida, retorno financeiro abaixo do esperado, e a não adaptação às novas técnicas e 

exigências do mercado, fizeram com que parte deles deixassem a atividade, 

procurando outras fontes de renda ou até mesmo a venda da propriedade. Também 

observou-se que, produtores que pretendem deixar o ramo, são os que se 

50%

34%

16%

EXPANSÃO ESTABILIZAÇÃO REGRESSÃO
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encontram em situações mais precárias, tanto para os animais quanto com relação 

às condições de trabalho. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com o objetivo do desenvolvimento acadêmico e profissional, o estágio 

supervisionado obrigatório proporcionou-me uma ampla série de atividades e tarefas 

relacionadas aos ensinamentos e técnicas aprendidas durante a graduação. Desta 

forma, pude compreender melhor sobre a importância do médico veterinário na 

saúde animal e também na saúde humana. 

O conhecimento adquirido durante a graduação pôde ser colocado em prática 

juntamente com técnicas aprimoradas através da convivência com produtores, 

pecuaristas, comerciantes e médicos veterinários. Com as experiências adquiridas 

durante o estágio supervisionado obrigatório, proponho-me a entrar no mercado de 

trabalho, atuando de maneira profissional e qualificada, respeitando a classe e 

valorizando-a dentro da sociedade. 
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