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RESUMO 

 

O Estágio Supervisionado Obrigatório teve como objetivo o 

acompanhamento da rotina prática a campo, nos atendimentos de casos 

clínicos e assistência reprodutiva, visando aperfeiçoar e adquirir novos 

conhecimentos na área. O estágio foi realizado na empresa Agro Weber 

Assessoria Técnica, sob supervisão do Médico Veterinário Claudemir Weber, 

durante o período de 19 de fevereiro de 2018 a 11 de maio de 2018, estágio 

este que se enquadra dentro da disciplina de estágio curricular supervisionado.  

Nesse trabalho serão relatadas as atividades desenvolvidas durante o período 

de estágio, com descrição do funcionamento da empresa citada, apresentação 

de casuística dos atendimentos realizados, principais afecções e 

procedimentos realizados com maior frequência. Por fim será relatado um caso 

de diagnóstico positivo para brucelose em propriedade localizada no município 

de Enéas Marques-PR e um relato de caso de animal diagnosticado com 

deslocamento de abomaso à esquerda. 

 

Palavras-chave: Estágio Curricular. Ruminantes. Bovinos de Leite. Clínica. 

Reprodução. Brucelose bovina. Deslocamento de Abomaso. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cadeia produtiva do leite é uma das mais importantes do complexo 

agroindustrial brasileiro. Movimenta anualmente cerca de US$ 10 bilhões, 

emprega 3 milhões de pessoas, das quais acima de 1 milhão são produtores, e 

produz aproximadamente 20 bilhões de litros de leite por ano, provenientes de 

um dos maiores rebanhos do mundo, com grande potencial para abastecer o 

mercado interno e exportar. O Brasil é o 6º maior produtor de leite do mundo e 

cresce a uma taxa anual de 4%, superior à de todos os países que ocupam os 

primeiros lugares (EMBRAPA, 2010).  

Como se pode observar, o agronegócio do leite ocupa posição de 

destaque na economia brasileira, sendo grandes as expectativas de 

continuarmos o crescimento da produção e da produtividade, com índices 

maiores do que aqueles que têm sido alcançados em anos recentes 

(EMBRAPA, 2010). Para que esses índices zootécnicos sejam melhorados, é 

necessário o atendimento técnico especializados das grandes e pequenas 

propriedades leiteiras, para que o produtor alcance uma atividade rentável e 

produza um produto de melhor qualidade e em maiores quantidades. 

O estágio supervisionado obrigatório tem a finalidade de aperfeiçoar e 

associar o conhecimento teórico à prática, aumentando os conhecimentos 

adquiridos durante a graduação, de maneira que o estagiário possa vivenciar o 

dia a dia do médico Veterinário na área escolhida. Permite ao aluno ter uma 

visão ampla sobre a profissão e o mercado de trabalho, e auxilia e favorece o 

seu crescimento profissional.  

O estágio curricular obrigatório foi realizado na empresa Agro Weber 

Assessoria Técnica. Foi desenvolvido durante o período de 19 de fevereiro de 

2018 a 11 de maio de 2018, totalizando 464 horas. Ocorreu sob supervisão do 

Médico Veterinário Claudemir Weber. Durante este período foram 

acompanhadas atividades nas áreas de clínica médica de ruminantes, clínica 

cirúrgica de ruminantes, reprodução animal e controle de sanidade de 

rebanhos. Todo o estágio e desenvolvimento do relatório de atividades foram 

orientados pelo Professor Dr. Nei Moreira.  
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2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DO ESTÁGIO 

2.1 AGRO WEBER ASSESSORIA TÉCNICA 

 A Agro Weber Assessoria Técnica fica localizada no município de Nova 

Prata de Iguaçu-PR. Fundada pelo médico veterinário Claudemir Weber, a 

empresa presta assistência veterinária técnica na região sudoeste do paraná 

desde o ano de 2010. A empresa não conta com ponto comercial, prestando 

assistência veterinária ao produtor rural diretamente em sua propriedade.  

 A empresa fornece serviços veterinários aos produtores parceiros nas 

áreas de reprodução de bovinos, nutrição de ruminantes, clínica médica e 

clínica cirúrgica de grandes animais e controle de sanidade de rebanhos. 

 A empresa hoje atende 18 propriedades com acompanhamento mensal, 

e outras propriedades quando solicitada assistência conforme necessidade. As 

propriedades atendidas pertencem aos municípios de Nova Prata do Iguaçu, 

Salto do Lontra, Santa Isabel do Oeste, Nova Esperança do Sudoeste, Enéas 

Marques, Dois Vizinhos, Boa Esperança do Sudoeste e Verê, todos esses 

municípios localizados na região sudoeste do Paraná (Figura 1).  

 

 

FIGURA 1 - Municípios onde estão localizadas propriedades atendidas pela empresa 

Agro Weber Assessoria Técnica.  

Fonte: ADAPAR - Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. (2018) 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 O estágio curricular foi realizado entre os dias 19 de fevereiro de 2018 e 

11 de maio de 2018, totalizando 464 horas. Durante o período de estágio foi 

possível acompanhar a rotina de atendimentos a campo do médico veterinário 

Claudemir Weber. 

 Dentre as atividades realizadas, é possível citar: anamnese e exame 

clínico inicial dos animais, coleta de urina para realização de exame com fita 

reagente, aplicações de medicamentos por vias parenterais (SC, IM, IV, IP ou 

tópica), procedimentos cirúrgicos, casqueamento terapêutico e preventivo, 

palpação retal e ultrassonografia transretal para diagnóstico gestacional, coleta 

de sangue para realização de exame de brucelose e mensurações cutâneas 

para exame de tuberculose.  

 Os atendimentos e procedimentos acompanhados durante o período do 

estágio curricular foram realizados em fêmeas (97,77%) e machos (2,23%) das 

espécies bovina (99,64%) e ovina (0,36%). Ao todo foram atendidos 2259 

animais, sendo esses 257 atendimentos na clínica médica, 36 na clínica 

cirúrgica, 680 atendimentos reprodutivos e 1288 atendimentos de manejo 

sanitário e realização de necropsia, enquadrados nesse relatório como outros. 

A Figura 2 e as Tabelas 1, 2 3 e 4, apresentados abaixo, ilustram a casuística 

dos atendimentos realizados na empresa Agro Weber durante o período de 

19/02/2018 a 11/05/2018. 

 

 

FIGURA 2 - Distribuição por área dos procedimentos acompanhados na empresa Agro Weber 

durante o período de 19/02/2018 a 11/05/2018. 
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TABELA 1 - Número total e frequência de afecções clínicas acompanhadas durante o estágio curricular 

obrigatório na empresa Agro Weber Assessoria Técnica, no período de 19/02/2018 a 11/05/2018. 

SISTEMAS DIAGNÓSTICO Nº TOTAL FREQUÊNCIA 

 
 
 
 

Reprodutor 

Infecções uterinas 64 24,9 

Cistos ovarianos 
(luteínicos/foliculares) 

18 7,0 

Retenção de membranas fetais 16 6,2 

Parto distócico 10 3,9 

Pneumovagina 4 1,5 

Prolapso de vagina 2 0,8 

Balanopostite 1 0,4 

Funiculite 1 0,4 

Respiratório 
 

Pneumonia 25 9,7 

Estenose de traqueia 1 0,4 

Mamário 
 

Mastite 24 9,3 

Lesão traumática no teto 2 0,8 

 
Metabólico 

Acidose metabólica 16 6,2 

Cetose 3 1,1 

Hipocalcemia 3 1,1 

Carbúnculo sintomático 2 0,8 

 
 
 

Gastrointestinal 

Deslocamento de abomaso à 
esquerda 

9 3,5 

Verminoses gastrointestinais 6 2,3 

Diarreia neonatal 3 1,1 

Cólica gastrointestinal 1 0,4 

Rumenite 1 0,4 

Timpanismo espumoso 1 0,4 

 
Tegumentar 

Papilomatose 6 2,3 

Abcesso 5 1,9 

Lesão traumática na cauda 3 1,1 

Infecção pós-descorna 1 0,4 

Infecciosas Brucelose 12 4,6 

 
Locomotor 

Casqueamento corretivo 3 1,1 

Lesão de nervo ciático 3 1,1 

Luxação coxofemoral 1 0,4 

Pododermatite 1 0,4 

Urinário Massa tumoral na bexiga 2 0,8 

Hemocitopoiétic
o 

Tristeza parasitária bovina 2 0,8 

Intoxicação Intoxicação por herbicida 2 0,8 

Olhos e Anexos Tumor de terceira pálpebra 2 0,8 

Cardiovascular Endocardite 1 0,4 

TOTAL 257 100 
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TABELA 2 - Número total e frequência de afecções cirúrgicas acompanhadas durante o estágio curricular 

obrigatório na empresa Agro Weber Assessoria Técnica, no período de 19/02/2018 a 11/05/2018. 

SISTEMAS PROCEDIMENTO Nº TOTAL FREQUÊNCIA 

 
Reprodutor 

Orquiectomia 22 61,1 

Correção de fístula reto-
vaginal 

1 2,8 

Penectomia parcial devido à 
balanopostite 

1 2,8 

Vulvoplastia 1 2,8 

Gastrointestinal Abomasopexia para DAE* 6 16,6 

Tegumentar Descorna 3 8,3 

Correção de hérnia 
abdominal 

1 2,8 

Olhos e Anexos Remoção de tumor de 
terceira pálpebra 

1 2,8 

TOTAL 36 100 
* Deslocamento de abomaso à esquerda 
 
TABELA 3 - Número total e frequência de atendimentos reprodutivos acompanhados durante o estágio 

curricular obrigatório na empresa Agro Weber Assessoria Técnica, no período de 19/02/2018 a 
11/05/2018. 

PROCEDIMENTO Nº TOTAL FREQUÊNCIA 

Exames reprodutivos para diagnóstico 
gestacional 

563 82,8 

Inseminação artificial 62 9,1 

Protocolo de IATF* 38 5,6 

Infusão uterina com antimicrobiano 9 1,3 

Protocolo de indução à lactação 8 1,2 

TOTAL 680 100 
* Inseminação artificial em tempo fixo 

 
TABELA 4 - Número total e frequência de outros atendimentos acompanhados durante o estágio 

curricular obrigatório na empresa Agro Weber Assessoria Técnica, no período de 19/02/2018 a 
11/05/2018. 

PROCEDIMENTO Nº TOTAL FREQUÊNCIA 

Exame diagnóstico para brucelose 686 53,3 

Exame diagnóstico para tuberculose 466 36,2 

Vacinação contra clostridioses 100 7,8 

Vacinação contra brucelose 24 1,9 

Vacinação contra febre aftosa 10 0,8 

Necropsia 2 0,1 

TOTAL 1288 100 

 

Durante o período de estágio, conforme indicado na Tabela 4, foi 

possível observar a alta casuística de realização de exames diagnósticos para 

brucelose bovina. Devido a grande importância dessa afecção na pecuária 
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leiteira, será descrito abaixo o relato de caso de propriedade positiva para 

brucelose bovina e uma breve revisão da literatura.  

Nota-se também na casuística das atividades realizadas durante o 

período do estágio curricular, o número significativo de diagnósticos e 

procedimentos cirúrgicos de deslocamento de abomaso à esquerda (DAE), 

lesão de grande importância em propriedades destinadas à produção leiteira. 

Será descrito nesse relatório o relato de caso do procedimento cirúrgico 

realizado em animal diagnosticado com DAE, e também uma breve revisão 

literária sobre a afecção.  

 

3.1 BRUCELOSE BOVINA 

 A brucelose é uma zoonose de distribuição mundial responsável por 

consideráveis perdas econômicas na população bovina. Em países em 

desenvolvimento esta situação é particularmente relevante considerando-se os  

muitos entraves na produção animal e as condições em que os produtos de 

origem animal são processados e comercializados (LOPES et.al., 2013). 

O principal agente etiológico é a Brucella abortus, cujo biótipo 1 é o mais 

frequente (ACHA et al., 1986). É uma doença infectocontagiosa, que atinge 

bovinos, e menos comumente, ovinos e caprinos. Caracterizada pela 

ocorrência de abortos após o 5º mês gestacional, também causa lesões como 

retenção de membranas fetais, infecções uterinas, nascimento de animais 

fracos e ocasionalmente pode levar o animal a um quadro de infertilidade 

permanente. Em machos podem ocasionar orquite, epididimite e, 

ocasionalmente, infertilidade por diminuição da qualidade espermática (SMITH, 

2006; LAGE et al., 2008). 

A transmissão entre animais ocorre, geralmente, através das pastagens 

contaminadas, instalações, alimentos contaminados, pelo corrimento vaginal, 

restos de placenta, pelo leite das fêmeas doentes e sêmen de touros infectados 

(ANTUNES, 2007). A B. abortus é eliminada por secreções e excreções sendo 

que grandes quantidades desta é eliminada no feto abortado, nos líquidos e 

membranas fetais remanescentes que infectam o solo. 

As perdas advindas da infecção por B. abortus estão relacionadas à 

baixa eficiência reprodutiva dos animais, com consequente diminuição da 
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produção do rebanho. A ocorrência de abortos acarreta um aumento do 

intervalo entre partos que leva à diminuição da produção de leite. Associados 

aos abortos, a alta frequência de natimortos e bezerros nascidos fracos, que 

geralmente morrem ou têm seu crescimento prejudicado, reduz o número de 

bezerros disponíveis para comercialização (LAGE et.al., 2008). Estima-se que 

a diminuição da produção de carne e leite seja da ordem de 25% e que o 

decréscimo da produção de bezerros seja da ordem de 15% (LAGE et al., 

2008).  

Com o intuito de diminuir o impacto dessas zoonoses na saúde humana 

e animal o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) instituiu, 

em 2001, o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 

Tuberculose Bovina (PNCEBT). Seus objetivos específicos são a diminuição da 

prevalência e da incidência de novos focos, bem como a criação de um número 

significativo de propriedades certificadas como livres de brucelose e 

tuberculose, possibilitando a oferta de produtos de baixo risco sanitário ao 

consumidor (BRASIL, 2006).  

Para atingir tais objetivos, é obrigatória a vacinação de fêmeas bovinas, 

entre 3 e 8 meses de idade, contra a Brucelose. Entre as obrigatoriedades do 

programa, também são destacados a apresentação de atestado de 

negatividade para as enfermidades ao transportar animais destinados à 

reprodução, e o sacrifício de animais positivos para qualquer uma das doenças. 

A brucelose é uma doença de notificação compulsória e imediata aos órgãos 

oficiais, em caso de confirmação da enfermidade (BRASIL, 2013). 

 

3.1.1 RELATO DE CASO: Propriedade Positiva para B. abortus 

 No dia 19 de março de 2018 foi solicitado atendimento do médico 

veterinário Claudemir Weber, em uma propriedade localizada no município de 

Enéas Marques-PR, para a realização de exames diagnósticos de Brucelose e 

Tuberculose em animais que seriam submetidos a transporte para outro 

município do estado. Os exames foram feitos em 8 vacas em lactação da raça 

Jersey, de escore corporal aproximado de 2,5 (na escala de 1 a 5, onde 1 

representa um animal caquético e 5 um animal obeso), e de idades distintas 

superiores a 24 meses.   



15 
 

Os exames foram realizados conforme a técnica recomendada no 

Manual Técnico do PNCEBT. O sangue coletado foi retirado da veia caudal dos 

animais. Para a coleta foram utilizadas agulhas estéreis de ponta dupla para 

coleta a vácuo e tubos de coleta a vácuo individuais para cada animal.  

O teste diagnóstico utilizado pelo médico veterinário habilitado 

Claudemir Weber foi o de soro aglutinação por Antígeno Acidificado 

Tamponado (AAT), realizado dois dias após a coleta de sangue dos animais, 

em seu laboratório certificado pela ADAPAR. O método diagnóstico consiste 

em colocar 0,03 mL do soro em contato com 0,03 mL do antígeno, em uma 

placa de vidro quadriculada, homogeneizar e manter a placa em movimentos 

rotatórios lentos e constantes até o momento da leitura, que é feita após quatro 

minutos de reação, observando, com ou auxílio de uma caixa com luz (ou 

aglutinoscópio), se há ocorrência dos grumos de aglutinação (resultado 

positivo) ou não (resultado negativo) (BRASIL, 2006).  

Após a realização do teste de soro aglutinação foi verificado que uma vaca 

apresentou resultado positivo (Figura 3). O resultado do exame foi 

imediatamente declarado ao serviço oficial. No dia 22 de março 2018 o 

proprietário da vaca positiva ao exame foi informado e orientado a retirar o 

animal da produção e isola-lo dos demais animais da propriedade. Foi 

orientado também sobre os riscos de contaminação dos moradores da 

propriedade, pelo consumo do leite in natura produzido na propriedade, e pelo 

manejo das placentas e fetos abortados ou toque retal sem o uso de 

equipamentos de proteção. No mesmo dia foi realizada a finalização do teste 

diagnóstico de tuberculose nos oito animais submetidos ao exame 

anteriormente, descartando assim a possibilidade de outra enfermidade estar 

presente na propriedade.  
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FIGURA 3 - Exame de soro aglutinação por AAT, resultado de animal positivo para Brucella 
abortus à esquerda e resultado de animal negativo para Brucella abortus à direita.  

Fonte: Arquivo Pessoal. (2018) 

 

No dia 26 de março 2018, conforme recomendado pelo serviço oficial, 

foram realizadas coletas de sangue de todos os bovinos com idade superior a 

24 meses da propriedade, para realização de exames diagnóstico de 

Brucelose. No total, 121 fêmeas e 2 touros, de raças e idades distintas, foram 

submetidos ao exame. Para a coleta de sangue dos animais foram utilizadas 

agulhas estéreis de ponta dupla para coleta a vácuo e tubos de coleta a vácuo 

individuais para cada animal.  O sangue coletado foi retirado da veia caudal de 

todos os animais. 

O teste diagnóstico utilizado para a realização dos exames foi, 

novamente, o teste de soroaglutinação por Antígeno Acidificado Tamponado 

(AAT), realizado conforme a técnica recomendada no Manual Técnico do 

PNCEBT, 2 dias após a coleta do sangue dos animais da propriedade.  

Os resultados do teste de todos os animais da propriedade 

apresentaram 12 fêmeas positivas para Brucella abortus. O proprietário dos 

animais optou pela não realização do teste confirmatório (2-mercaptoetanol). 

Os 12 animais foram retirados da produção da propriedade e isolados do resto 

do rebanho. Os animais foram marcados, pelo médico veterinário habilitado 

Claudemir Weber, com ferro candente no lado direito da face lateral direita 
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(região do músculo masseter), com a letra “P”, contida no interior de um círculo 

de 8cm de diâmetro (Figuras 4 e 5). 

 

 

FIGURA 4 - Marcação utilizada em animais positivos para Brucella abortus. 

Fonte: Instrução Normativa SDA Nº10, de 3 de março de 2017. (2018) 

 

 

FIGURA 5 - Animal positivo para Brucella abortus marcado na face lateral direita (região do 

músculo masseter) com ferro candente. 

Fonte: Arquivo Pessoal. (2018) 

 

 Os 12 animais positivos da propriedade foram encaminhados a abate 

sanitário no dia 12 de abril de 2018, em matadouro no município de Itapejara 

do Oeste-PR. Os animais saíram da propriedade em caminhão boiadeiro 
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lacrado pelo serviço oficial da ADAPAR, com GTA informando a condição de 

animais positivos.  

. 

3.1.2 DISCUSSÃO 

 Analisando a gravidade da doença para a geração de lucros da 

propriedade, foi recomendado ao produtor pelo médico veterinário Claudemir 

Weber e pelo serviço oficial da ADAPAR, a realização de novos exames 

diagnósticos para Brucella abortus a cada 60 dias, em todos os animais do 

rebanho, com idade superior a 24 meses, até a negatividade total do rebanho 

para a enfermidade. Também foram realizadas vacinações de fêmeas com 

idade entre 3 e 8 meses com a vacina B19, pelo médico veterinário Claudemir 

Weber, sempre atento as precauções de proteção individual na administração 

das vacinas. 

O combate a doenças crônicas de tipo endêmico não pode depender 

apenas da prevenção da disseminação do agente infeccioso, uma vez que este 

pode manter-se em equilíbrio, e por muito tempo, em rebanhos infectados. Ou 

seja, ou se eliminam as fontes de infecção, fazendo o saneamento dos focos, 

ou a incidência de enfermidade permanecerá inalterada (BRASIL, 2006).  

 

3.2 DESLOCAMENTO DE ABOMASO À ESQUERDA 

A pecuária leiteira mundial, na tentativa de ser mais eficiente 

economicamente, cada vez mais está buscando o aumento da produção de 

leite por área (FARIA, 2009). As vacas leiteiras têm sofrido ao longo dos 

últimos anos constantes mudanças genéticas e de manejo com o intuito de 

maximizar a produção (CÂMARA et al., 2009). Entretanto, o aumento da 

produtividade acarreta em fatores que podem gerar prejuízos para o produtor, 

como maior incidência de enfermidades (MASSUQUETO et al., 2007). 

Dentre essas enfermidades, uma das mais comumente diagnosticada 

em rebanhos leiteiros é o Deslocamento de Abomaso à Esquerda (DAE). Esta 

patologia é responsável por perdas de produção (gráfico 2) e de rendimento 

das explorações. Não só pela perda direta, como em grande parte pelo gasto 

em medicamentos como pela maior frequência da intervenção veterinária com 

os seus custos inerentes (SILVA et al., 2002). 
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FIGURA 6 - Diferença na produção leiteira entre vacas sadias e vacas acometidas por DA. 

Fonte: Agrolink. (2018) 

 

O deslocamento de abomaso é uma síndrome multifatorial relacionada 

ao manejo alimentar o qual afeta vacas leiteiras de alta produção, 

principalmente nas primeiras semanas pós-parto (CÂMARA et al. 2009). Sabe-

se que a atonia abomasal é o primeiro sintoma para o surgimento da doença, 

seguida de acúmulo de gás (CARDOSO, 2007).  

O DAE ocorre quando a víscera migra de sua posição anatômica 

original, no assoalho do abdômen, para uma posição ectópica entre o rúmen e 

a parede abdominal esquerda, conforme a revisão realizada por VanWinden et 

al. (2008) (MOTTA et al., 2014). 

De acordo com estudos realizados nos Estados Unidos e Canadá, a 

ocorrência de casos clínicos de DA aumentou de 1 a 2% para 5 a 7% nos 

últimos anos (LE BLANC et al., 2005). O reconhecimento dessa enfermidade 

se deve, em parte, ao aperfeiçoamento das técnicas de diagnóstico e 

reconhecimento de sua existência, mas o real aumento da sua ocorrência está 

provavelmente relacionado às pressões econômicas, já que o gado leiteiro é 

selecionado para a alta produção, sendo-lhes oferecidas altas quantidades de 

grãos e, em geral, os animais são mantidos em regime de confinamento, onde 

o exercício é limitado, sendo esses os fatores considerados predisponentes 

para a hipomotilidade e/ou atonia abomasal (RADOSTITS et al., 2007 apud 

CÂMARA 2009). 
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Com um diagnóstico mais preciso e tratamento mais eficaz podem-se 

evitar perdas econômicas decorrentes dessa enfermidade cada vez mais 

frequente em sistemas intensivos de produção (CARDOSO, 2007). 

 

3.2.1 FATORES PREDISPONENTES 

A deslocação de abomaso dá-se quase que exclusivamente em animais 

adultos, com mais de uma lactação/parto (SILVA et al., 2002). De acordo com 

Câmara et al. (2009) a enfermidade acomete vacas leiteiras de alta produção 

associada ao pós-parto, alimentadas basicamente com grãos e pouca fibra. 

Outros fatores que influenciam a incidência de deslocamento são: 

tamanho da cavidade abdominal; estágio de gestação e fatores externos como 

transporte; exercício; cirurgia anterior; estresse exagerado e infecções 

intercorrentes como mastite, metrite e retenção de placenta (VANWINDEN et 

al. 2008, RADOSTITS et al. 2002 apud MOTTA et al., 2014).  

 

3.2.2 SINAIS CLÍNICOS E MÉTODOS DIAGNÓSTICOS  

 Os sinais clínicos de deslocamento de abomaso incluem anorexia 

parcial, perda de peso, desidratação, fezes escassas e cetonúria (CARLTON & 

MCGAVIN, 1998). Normalmente, os animais apresentam depressão, falta de 

interesse por alimentos ricos em energia, polidipsia, e, algumas vezes, 

fraqueza muscular. A temperatura, frequência cardíaca e respiratória 

permanecem dentro dos parâmetros fisiológicos na maioria dos casos 

(CÂMARA, 2009). Frequentemente os animais apresentam uma queda brusca 

no consumo de grãos enquanto ainda continuam consumindo forragens 

(CARDOSO, 2007).  

 O diagnóstico do DAE é realizado, costumeiramente, através da 

auscultação e percursão do flanco esquerdo, onde pode-se notar o som 

metálico, caracterizado como “ping”, associados aos sinais clínicos 

característicos. O tamanho e a localização do “ping” variam de acordo com a 

quantidade de gás contido, a pressão exercida sobre o abomaso pelo rúmen e 

também pelo tamanho do animal (CARDOSO, 2007). Motta (2014) salientou 

que o “ping abomasal” pode estar localizado desde a nona costela até a fossa 

paralombar esquerda ( 
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Motta (2014) descreve a possibilidade de ser observada discreta 

protrusão das últimas costelas no flanco esquerdo, devido à pressão causada 

pelo abomaso atônico e deslocado. 

 

FIGURA 7 - Local para auscultação de “ping” metálico no diagnóstico de DAE. 

Fonte: SOUZA. (2018) 

 

3.2.3 TRATAMENTO 

 Os principais objetivos para o tratamento do DA são os seguintes: 1) 

devolver ao abomaso a sua posição original ou aproximada; 2) criar uma 

ligação permanente nessa posição; 3) corrigir o balanço eletrolítico do animal e 

desidratação; 4) providenciar tratamento apropriado para doenças associadas 

(CARDOSO, 2007). Os tratamentos para DAE podem ser divididos em 

tratamento clínico e tratamento cirúrgico. 

 O tratamento clínico é indicado ao animal, em caso de DAE leve, onde o 

paciente apresente apetite para alimento volumoso. Assim, deve-se oferecer 

feno ou forragem de boa qualidade, mas não grãos, podendo ser evitada a 

intervenção cirúrgica se o apetite e os movimentos do trato gastrointestinal 

voltarem à normalidade em poucos dias (CÂMARA, 2009). Deve-se também 

instituir tratamento para reequilíbrio eletrolítico e corrigir possível desidratação. 

Motta (2014) indicou como tratamento alternativo o rolamento da vaca, 

devolvendo o abomaso à sua posição original, não estabelecendo, entretanto, 

uma fixação do mesmo no local desejado. Nesse caso é provável que ocorra 

novamente o deslocamento do abomaso em algum momento posterior.  

 O tratamento cirúrgico é o mais indicado no caso de DAE intermediárias 

ou severas, onde o animal apresente sinais clínicos, principalmente anorexia, 
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por longos dias sem que haja mudança do quadro. O tratamento cirúrgico 

possui como principal objetivo devolver o abomaso à sua posição original ou 

aproximada e criar uma ligação permanente nessa posição (CÂMARA, 2009). 

Segundo Câmara (2009), as técnicas mais utilizadas são, em ordem 

decrescente, a omentopexia e a omento-abomasopexia, ambas pela fossa 

paralombar direita, e a abomasopexia pelo flanco esquerdo. No pós-operatório 

pode ser necessária a utilização de fármacos que estimulem a motilidade do 

órgão (SILVA et al., 2002).  

 

3.2.4 RELATO DE CASO: Deslocamento de Abomaso à Esquerda 

 No dia 23 de fevereiro de 2018, por volta das 13 horas um produtor, 

assistido pelo médico veterinário Claudemir Weber, solicitou atendimento em 

sua propriedade localizada no município de Salto do Lontra-PR. Sua queixa era 

de que uma vaca de seu rebanho tinha apresentado falta de apetite há alguns 

dias e diminuição da produção de leite.   

O atendimento ocorreu por volta das 16 horas do mesmo dia. O animal 

tratava-se de uma vaca da raça Jersey, de escore corporal 2,5 (na escala de 1 

a 5, onde 1 representa um animal caquético e 5 um animal obeso) mas notava-

se grande profundidade das fossas paralombares, devido à falta de 

alimentação. O animal tinha idade aproximada de 4 anos e com média de 

produção leiteira diária de 25 litros de leite. A vaca não apresentava histórico 

de pós-parto recente. O animal era criado em sistema de produção semi-

confinado, onde recebia fornecimento diário de 3 kg de ração (22% de 

proteína), silagem de milho 16 kg/dia e era solta em piquete com pastagem 

Tifton. 

Na inspeção visual do animal foi possível constatar leve aumento 

abdominal na região das últimas costelas do flanco esquerdo. Segundo relato 

do proprietário, o animal defecava pouco e pequenas quantidades. O animal 

apresentava-se apático. No exame físico geral não foram constatadas 

alterações em FC, FR, coloração de mucosas, percentual de desidratação e 

temperatura retal. Na auscultação do rúmen foi possível mensurar 

hipomotilidade ruminal, de aproximadamente 1 movimento a cada 3 minutos. 

Na auscultação com percurssão na região abdominal próxima à fossa 
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paralombar esquerda do animal foi possível auscultar sons claros metálicos e 

agudos, característico “ping”. A região onde foi possível auscultar o “ping” 

metálico era delimitada na região dorsal esquerda entre a 10ª costela e a fossa 

paralombar.  

Somados os sinais clínicos, o som do “ping” metálico em área delimitada 

e o leve aumento abdominal na área do “ping”, o diagnóstico do animal foi 

definido como deslocamento de abomaso à esquerda (DAE). Devido ao fato do 

animal estar apresentando anorexia, a terapia recomendada pelo médico 

veterinário foi o tratamento cirúrgico com a realização do procedimento de 

abomasopexia por laparotomia pelo flanco esquerdo.  

 

3.2.4.1 ABOMASOPEXIA PELO FLANCO ESQUERDO PARA DAE 

O procedimento foi realizado no dia 24/02/2018, por volta das 9 horas. O 

procedimento ocorreu com a vaca em estação, contida apenas no pescoço 

pelo canzil de madeira. Foi realizada tricotomia em toda a fossa paralombar 

esquerda do animal e também no sulco sacrococcígeo, medindo 

aproximadamente 25cm², e antissepsia dos locais de tricotomia utilizando iodo 

a 2%. Para anestesia do animal foram utilizados 4 mL de lidocaína 2% sem 

vaso constritor para anestesia epidural baixa, e 100 mL de lidocaína 2% sem 

vaso constritor para bloqueio loco-regional em L invertido na área central da 

fossa paralombar esquerda.  

O procedimento se iniciou com a incisão dorsoventral de pele e 

musculatura (músculo oblíquo abdominal externo, oblíquo abdominal interno, 

transverso do abdome e peritônio) de aproximadamente 25cm na área central 

da fossa paralombar esquerda. Após inspeção da cavidade abdominal o 

abomaso foi facilmente localizado, deslocado entre o rúmen e a parede 

abdominal, ao lado esquerdo da incisão (Figura 5). Utilizando fio de algodão foi 

realizada sutura simples contínua, ancorados na curvatura maior do abomaso, 

poupando aproximadamente 1 m para posterior fixação do órgão. Após a 

realização da sutura, com o órgão ainda em posicionamento deslocado, foi 

efetuado o esvaziamento do gás presente no abomaso utilizando um equipo e 

agulha hipodérmica 40x12mm. 
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FIGURA 8 - Visão do abomaso localizado entre o rúmen e a parede abdominal esquerda. 

Fonte: Arquivo Pessoal. (2018)  

 

Para execução do reposicionamento gástrico, foi utilizada uma agulha 

curva e iniciou-se pela extremidade cranial do fio de algodão citado acima. A 

agulha, protegida com a mão, foi introduzida na cavidade seguindo pela parede 

abdominal até a porção ventral direita do abdômen, onde a agulha foi 

atravessada. Fez-se o mesmo procedimento com a extremidade caudal do fio 

de algodão. Com as duas extremidades do fio na parte externa da parede 

abdominal ventral direita, foi efetuado um nó de cirurgião e 4 sobre nós,  

deixando um pedaço de fio de aproximadamente 8 cm (Figura 9). Após a 

fixação foi realizada a inspeção do abomaso, garantindo assim que estava 

fixado no seu local anatômico.  
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FIGURA 9 - Ponto externo utilizado para fixação do abomaso em sua posição anatômica 

fisiológica. 

Fonte: Arquivo Pessoal. (2018) 

 

A sutura para o fechamento da incisão na fossa paralombar esquerda foi 

realizada em camadas, e em todas foi utilizado fio de Nylon. A primeira camada 

foi realizada em padrão simples interrompido para garantir o fechamento do 

peritônio e camada muscular. A segunda camada foi efetuada no subcutâneo 

em padrão ziguezague, para que ocorresse a diminuição do espaço morto. A 

terceira e última camada foi realizada na derme, em padrão simples festonado 

Reverdin. 

Após o procedimento cirúrgico foi iniciada terapia com a administração 

de 15 mL de antibiótico (Calbiotico®1, Laboratório Calbos Saúde Animal - 

                                            
1
 Calbiótico: benzilpenicilina procaína, benzilpenicilina potássica, benzilpenicilina benzatina, 

estreptomicina, diclofenaco sódico, 8 a 15mL/animal. Laboratório Calbos Saúde Animal. 
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Curitiba-PR) por via IM. Para o pós-operatório foi recomendado ao proprietário 

do animal a continuação da terapia antibiótica e analgésica, com a 

administração de 15 mL de antibiótico e analgésico (Calbiotico®, Laboratório 

Calbos Saúde Animal - Curitiba-PR) a cada 24 horas, durante dois dias. Foi 

recomendada também a limpeza diária da ferida cirúrgica até a retirada dos 

pontos de pele. Para a alimentação do animal foi sugerido que o produtor 

oferecesse apenas forragem por cinco dias e que após esse período 

retornasse à alimentação normal, porém com aumento gradual da porção de 

concentrado, até que o animal voltasse a se alimentar normalmente.  

No dia 26/02/2018, dois dias após o procedimento cirúrgico, foi realizado 

retorno a propriedade para avaliação do estado de saúde do animal. Ao exame 

clínico da vaca observou-se FC, FR, motilidade ruminal, coloração de mucosas, 

percentual de desidratação e temperatura retal dentro dos parâmetros 

fisiológicos esperados. Não era mais possível notar a leve protuberância antes 

existente no flanco esquerdo, e à percussão do abdômen não era mais 

auscultado o som claro e agudo do “ping” metálico. Segundo relato do produtor 

o animal estava apresentando apetite à forragem novamente.  

Após 12 dias do procedimento cirúrgico, foi realizado novo retorno à 

propriedade para a retirada dos pontos de pele, e em nova avaliação clínica o 

animal se encontrava dentro dos parâmetros normais para sua espécie.  

 

3.2.4.2 DISCUSSÃO 

 Motta (2014) descrevereu que a enfermidade acomete vacas leiteiras de 

alta produção, alimentadas basicamente com grãos e pouca fibra, onde os 

carboidratos em grande quantidade produzem aumento na concentração de 

ácidos graxos voláteis no abomaso, resultando em produção excessiva de gás 

metano, repercutindo no deslocamento, torção ou dilatação do órgão. O fator 

nutricional descrito acima foi o provável fator predisponente no caso relatado 

acima, somado ao fator climático, já que o período em que ocorreu o caso em 

questão foi um período muito chuvoso, ocasião onde as vacas do rebanho 

leiteiro passavam mais horas por dia confinadas, e menos horas soltas em 

piquetes forrageiros.  
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 Avaliando os sinais clínicos como resposta ao procedimento cirúrgico de 

abomasopexia por laparotomia pelo flanco esquerdo, pode-se concluir que o 

diagnóstico clínico de DAE foi correto e que o tratamento de escolha do médico 

veterinário Claudemir Weber obteve sucesso.  

 Observando a alta casuística para DAE, pode-se ressaltar a importância 

do médico veterinário na realização de atendimentos clínicos, cirúrgicos ou 

reprodutivos dentro das propriedades rurais, diagnosticando doenças, por 

vezes tão comuns entre os rebanhos leiteiros, mas que trazem demasiados 

prejuízos diretos e indiretos aos produtores rurais. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estágio supervisionado obrigatório proporcionou contato direto com a 

prática da Medicina Veterinária no trabalho a campo, permitindo a 

complementação da prática à teoria estudada durante os anos de faculdade. 

Os conhecimentos adquiridos com a prática a campo e a convivência direta 

com o produtor rural, são de extrema importância para a formação acadêmica 

do Médico Veterinário. 

 Durante o período de estágio foi possível conhecer a atividade pecuária 

da região sudoeste do Paraná, observando que a bovinocultura de leite integra 

a maior parte dessa atividade. Realizar o estágio com um médico veterinário 

bem conceituado na região permitiu aprimorar conhecimentos teóricos e 

práticos sobre condutas diagnósticas, métodos terapêuticos mais recentes e 

interpretação de exames. 

 É possível aprender, neste período, com a realidade diária vivida pelos 

produtores rurais, e mais do que nunca, reconhecer a necessidade de um 

médico veterinário nas propriedades rurais, para que os produtores possam 

alcançar bons índices de produtividade. 
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