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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por finalidade relatar as atividades técnicas 
realizadas na disciplina de Estágio Obrigatório Supervisionado do curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina, durante o período de 
15 de fevereiro de 2018 a 11 de maio de 2018, somando 480 horas, na empresa 
Agropecuária Hummelblau Ltda., localizada no município de Maripá PR. Durante o 
estágio foram acompanhadas as atividades desenvolvidas pela empresa a campo em 
clínica médica, cirúrgica, reprodução, sanidade (exames sanitários periódicos de 
brucelose e tuberculose) e medicina preventiva nas propriedades rurais de 
bovinocultura leiteira. Neste trabalho foram detalhados e discutidos apenas algumas 
das diversas atividades acompanhadas.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A pecuária consiste na criação e domesticação de animais, abrangendo desde 

abelhas a búfalos. A pecuária de criação de bovinos é mais difundida devido ao seu 

fornecimento de carne e leite, sendo dividida em pecuária de gado de corte e pecuária 

de gado leiteiro (NUNES et al, 2012; IBGE, 2013). 

O Brasil apresenta o maior rebanho comercial de bovinos do mundo com 

218.225.177 milhões de cabeças, o quinto maior produtor de leite com produção de 

33.624.653 de litros de leite, e o maior exportador de carne bovina do mundo com 1,4 

bilhão de toneladas com receita de US$ 5,5 bilhões em 2016 e quase 30 milhões de 

bovinos abatidos. No ranking nacional, o Estado do Paraná ocupa a segunda posição 

da produção de leite e a décima posição de efetivo de rebanho com uma produção de 

4.730.195 litros (14%) com um rebanho bovino de 9.487.999 cabeças (4,3%). Em 

2017, no Paraná as exportações de produtos lácteos somaram 1.444 toneladas com 

receita de US$ 5.556.824 (IBGE, 2018; SEAB, 2018). 

A pecuária leiteira do Brasil tem abrangência nacional com grande 

variabilidade nos sistemas de produção, é composta principalmente por pequenos 

produtores, sendo a produção familiar seu maior segmento. A produção familiar na 

bovinocultura leiteira conta com a presença de raças mestiças e rústicas, sem alta 

produtividade por animal, porém os gastos com manutenção, alimentação, 

medicamentos e assistência médico veterinária são reduzidos, quando comparados 

com animais com maior tradição leiteira (ASSIS et al., 2005; BORGES, GUEDES E 

CASTRO, 2016). 

O ramo da bovinocultura leiteira é um dos agronegócios mais importantes no 

país, onde há necessidade de especialização e conhecimento para melhoria contínua 

do setor. Deste modo, a associação da assistência técnica com as inovações 

tecnológicas é fundamental, pois visam a manutenção da sanidade dos bovinos, o 

planejamento produtivo e sustentável das propriedades com maior rentabilidade ao 

produtor (CNA, 2018).   

Um dos profissionais capacitados nesta área é o médico veterinário, que visa 

a promoção da saúde animal, a higiene dos alimentos, saneamento ambiental e o 

controle de zoonoses (ARMELIN; CUNHA, 2016). Assim, o profissional médico 

veterinário é indispensável para a garantia da Saúde dos animais, seres humanos e 

do próprio meio ambiente (CRMV, 2018). 
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Deste modo, o intuito do estágio curricular supervisionado foi o 

acompanhamento de profissionais médicos veterinários nos atendimentos prestados 

à população, para aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante 

o período de graduação. 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

O estágio curricular supervisionado foi realizado na empresa Agropecuária 

Hummelblau Ltda., durante o período de 15 de fevereiro de 2018 à 11 de maio de 

2018. A sede da empresa localiza-se em Maripá-PR, sediada na Rua Fernandes 

Vieira nº 597, CEP 85955-000. 

 

FIGURA 1 – VISTA FRONTAL DA SEDE DA EMPRESA AGROPECÚRIA HUMMELBLAU LTDA. 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Para atender as necessidades do setor agropecuário da região, a empresa 

dispõe assistência médico veterinária, comercialização de medicamentos e produtos 

para nutrição animal, e atua no mercado desde 1988. No momento do estágio 

prestava serviço a cerca de 90 propriedades. 

O corpo técnico da empresa consiste em um técnico agrícola (proprietário), 

dois médicos veterinários, sendo estes responsáveis pelos atendimentos técnicos às 

propriedades como também na própria loja e dois funcionários responsáveis pelo 

atendimento ao público e processamento de dados.  
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A empresa fornece assistência técnica a ruminantes e equinos, sendo sua 

maior área de atuação nas propriedades de bovinocultura leiteira com atendimentos 

em clínica médica, cirúrgica, reprodução e controle sanitário (como exames de 

tuberculose e brucelose periódicos e medicina preventiva).  

Os atendimentos a campo são agendados no horário comercial de segunda a 

sexta-feira, com prioridade conforme a urgência dos pacientes e dispõe também de 

plantão 24h inclusive nos sábados, domingos e feriados.  

Os serviços são prestados a propriedades de diferentes perfis, variando de 

baixa a alta tecnificação, de acordo com a infraestrutura utilizada para a atividade.     
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

A rotina de atendimentos realizados pela empresa em grandes animais era a 

campo, nas propriedades rurais do município de Maripá, e também nos municípios 

próximos situados na região oeste do estado do Paraná.   

Os atendimentos eram agendados conforme o grau de urgência. O 

deslocamento do profissional até as propriedades era feito com o automóvel da 

empresa, munido de todos os equipamentos e materiais necessários para a realização 

das atividades. 

Durante o estágio supervisionado foram acompanhadas as atividades a 

campo em clínica médica, cirúrgica, reprodução e sanidade nas propriedades rurais 

de bovinocultura com ênfase em produção leiteira.  

Sendo assim, foi possível desempenhar diversas atividades como o auxílio e 

realização de contenção de animais (tanto física quanto química), administrações de 

medicamentos, diagnóstico gestacional através de palpação retal e ultrassonografia, 

acompanhamento da realização e leitura dos exames sanitários periódicos de 

brucelose e tuberculose, auxílio nas vacinações contra febre aftosa e brucelose, 

limpeza dos materiais, vidrarias e instrumentos utilizados, além de realizar 

procedimentos clínicos, cirúrgicos e obstétricos sob a supervisão direta do médico 

veterinário. 

Durante o período de estágio na empresa, foram realizadas 2.603 atividades, 

sendo 2.601 em bovinos, 01 em equinos e 01 em ovinos. 

Ao todo, durante o período de estágio foram realizados 129 (4,95%) 

atendimentos em clínica médica de bovinos (TABELA 1), 119 (4,57%) atendimentos 

em clínica cirúrgica (TABELA 2), procedimentos reprodutivos foram 205 (7,88%) 

(TABELA 3) e 2.148 (82,58%) procedimentos em medicina preventiva (TABELA 4). 

Dos casos acompanhados, alguns serão discutidos no presente relatório. 
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TABELA 1 – Casuística de clínica médica de bovinos acompanhada durante o estágio curricular 
supervisionado. 

 

SISTEMA DIAGNÓSTICO Nº DE 
CASOS 

(%) 

 Retenção de Envoltórios 
Fetais 

31 24,03% 

 Endometrite 07 5,42% 

Reprodutor Parto Distócico 05 3,87% 

 Torção Uterina 01 0,77% 

 Mumificação fetal 01 0,77% 

 Piocele 01 0,77% 

Endócrino Hipocalcemia 07 5,42% 

 Cetose 01 0,77% 

Hematopoiético Tristeza Parasitária 
Bovina 

27 20,93% 

 Enterite 05 3,87% 

Digestório Timpanismo ruminal 02 1,55% 

 Corpo estranho metálico 
em retículo 

12 9,30% 

Tegumentar Mastite 12 9,30% 

 Estephanofilariose 04 3,10% 

Respiratório Pneumonia 01 0,77% 

 Úlcera de sola  02 1,55% 

 Dermatite digital 03 2,32% 

Musculoesquelético Laminite 01 0,77% 

 Doença da linha branca 05 3,87% 

 Abcesso em região 
cervical 

01 0,77% 

Total  129 100% 

FONTE: O autor (2018). 
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TABELA 2 – Casuística de clínica cirúrgica de bovinos acompanhada durante o estágio curricular 
supervisionado. 

 

SISTEMA DIAGNÓSTICO PROCEDIMENTO Nº DE 
CASOS 

(%) 

 Eletivo Orquiectomia 46 38,65% 

Reprodutor Pneumovagina Vulvoplastia 03 2,52% 

 Distocia Cesariana 02 1,68% 

Locomotor Luxação Patelar Desmotomia 04 3,36% 

 Tecido de 
granulação 
excessivo 

Debridação 01 0,84% 

Digestório Deslocamento 
de abomaso 

Abomasopexia 
com abordagem à 
esquerda 

05 4,20% 

 Torção de 
abomaso 

Abomasopexia 
com abordagem à 
direita 

01 0,84% 

Oftálmico Carcinoma de 
Células 
escamosas 

Exérese da 
terceira Pálpebra 

02 1,68% 

Urinário Urolitíase Uretrostomia 
perineal 

01 0,84% 

Tegumentar Eletivo Mochação 
plástica 

52 43,69% 

 Obstrução do 
canal do teto 

Telotomia 01 0,84% 

Esquelético Lesão em ponta 
de cauda 

Caudectomia 01 0,84% 

Total   119 100% 

FONTE: O autor (2018). 

 

TABELA 3 – Atividades referentes a reprodução acompanhados durante o estágio curricular 

supervisionado. 

CASOS E PROCEDIMENTOS FREQUÊNCIA (%) 

Inseminação artificial 86 41,95% 

Cisto folicular 10 4,87% 

Palpação retal 23 11,21% 

Ultrassonografia  86 41,95% 

Total 205 100% 

FONTE: O autor (2018). 
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TABELA 4 – Atividades referentes aos procedimentos de medicina preventiva e exames sanitários 

acompanhados durante o estágio curricular supervisionado. 

PROCEDIMENTOS FREQUÊNCIA (%) 

Teste de Tuberculose (tuberculinização 
intradérmica) 

984 45,81% 

Teste de Brucelose (Antígeno Acidificado 
Tamponado) 

984 45,81% 

Vacinação contra Brucelose 73 3,39% 

Vacinação contra Febre Aftosa  107 4,98% 

Total 2.148 100% 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

4 CLÍNICA MÉDICA 

 

Dentre os atendimentos realizados em clínica médica durante o período de 

estágio, serão abordados somente os assuntos referentes à tristeza parasitária bovina 

e hipocalcemia. 

 

 

4.1 TRISTEZA PARASITÁRIA BOVINA 

 

Um dos principais entraves no setor pecuário é o controle sanitário incorreto 

empregado nas propriedades, que acaba se tornando um fator determinante da 

ocorrência de doenças infecciosas e parasitárias no rebanho, acarretando grandes 

prejuízos na produção. O complexo tristeza parasitária bovina (TPB) no Brasil é 

responsável por prejuízo estimado de 500 milhões anuais, devido à redução na 

produção de leite e carne, custos de tratamento e medidas profiláticas, principalmente, 

pela alta morbidade e o alto risco de mortalidade (GRISI et al., 2002; ALMEIDA et al., 

2006; BRITO et al., 2007).  

A TPB compreende duas enfermidades ocasionadas por agentes etiológicos 

distintos, a babesiose causada pelos protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina, 

e a anaplasmose causada pela rickettsia Anaplasma marginale, possuindo 

manifestações clínicas e epidemiológicas similares. Estas enfermidades são 

caracterizadas pela massiva destruição dos eritrócitos do hospedeiro, e apesar de 
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serem distintas podem coexistir no mesmo animal. Para entender melhor estas 

hemoparasitoses deve-se conhecer o principal vetor que é o carrapato Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus, podendo ainda a anaplasmose ser transmitida por dípteros 

hematófagos como a mosca do estábulo e os tabanídeos (GLUGLIELMONE, 1995; 

TRINDADE et al., 2011).  

Todos os bovinos são suscetíveis a TPB, porém as raças zebuínas têm maior 

resistência que as raças europeias, devido à resistência ao vetor, assim não é comum 

a infecção maciça pelos parasitas nos zebuínos (FURLONG; EVANS, 1991). 

 

4.1.1 Babesiose 

 

A babesiose bovina é considerada uma hemoparasitose pois seus agentes 

etiológicos, os protozoários B. bovis e B. bigemina, parasitam o interior de eritrócitos. 

No Brasil, a doença possui um único vetor biológico carrapatos da espécie R. (B.) 

microplus, que transmitem os protozoários para os bovinos em apenas algumas fases 

do seu ciclo de vida, sendo que para B. bovis são os estágios larvais, e para B. 

bigemina são nos estágios de ninfa até adulto (MAHONEY; MIRRE, 1979; FURLONG 

et al., 2003; JULIANO et al., 2007).  

A Babesia sp. é conhecida como doença enzoótica no Brasil, no entanto 

apresenta regiões de estabilidade que apresentam o clima favorável para o 

desenvolvimento do carrapato por longos períodos, regiões de instabilidade que 

possuem clima favorável em certos períodos do ano, e por fim as áreas livres da 

doença que apresentam o clima desfavorável para o desenvolvimento do vetor. Os 

surtos da doença estão relacionados a introdução de animais pertencentes as áreas 

livres em áreas de estabilidade (KESSLER et al., 1983; GONÇALVES, 2000; LIMA et 

al., 2000).   

Os bezerros são mais resistentes, pois recebem o colostro materno possuindo 

anticorpos contra a doença que irão o proteger por um certo período, no qual o animal 

deve entrar em contato com o carrapato, e consequente com a Babesia sp., assim 

desencadeando a resposta imune ativa. Em áreas de instabilidade enzoótica ou até 

mesmo, mudanças bruscas climáticas nas áreas de estabilidade enzoóticas, podem 

ser desfavoráveis para o desenvolvimento do carrapato em certos períodos, assim 

não ocorre o contato com o vetor para o desenvolvimento da imunidade ativa, 
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tornando-se adultos mais susceptíveis a doença, e consequentemente, mais casos 

clínicos da doença (MADRUGA et al., 1984; GONÇALVES, 2000; LIMA et al., 2000).  

As manifestações clínicas dos bovinos infectados caracterizam-se por febre, 

apatia, anorexia, emagrecimento, taquicardia, taquipneia, anemia, queda na produção 

de leite ou agalactia, hemoglobinemia e hemoglobinúria. Na infecção por B. bovis 

pode induzir a manifestação distinta, caracterizada por quadros neurológicos como 

incoordenação motora, opistótono, cegueira, andar em círculos, movimentos de 

pedalagem e agressividade. Este fato deve-se a B. bovis possuir acentuado tropismo 

pela circulação em órgãos viscerais e centrais, e pouco nas regiões periféricas, já a 

B. bigemina possui acentuado tropismo na circulação periférica (FONSECA; BRAGA, 

1923; KESSLER et al., 1983; RODRIGUES et al., 2005). 

O diagnóstico baseia-se no histórico, manifestações clínicas e exames 

laboratoriais como os testes sorológicos e pesquisa do hemoparasita, juntamente com 

dados epidemiológicos. A conclusão do diagnóstico pode ser feita apenas pelos 

achados clínicos, mais o ideal seria realizar a pesquisa do hemoparasita por meio de 

esfregaços sanguíneos de capilares periféricos (GONÇALVES, 2000; JULIANO et al., 

2007; RODRIGUES et al., 2005). 

O tratamento é baseado em fármacos babesicidas, como os derivados das 

diamidinas e derivados do imidocarb, atualmente são utilizados o aceturato de 

diminazeno e o dipropionato de imidocarb. O aceturato de diminazeno é utilizado na 

dose de 3,5 mg/Kg pela via intramuscular (IM) que atua sobre a B. bovis e B. bigemina 

permanecendo e protegendo o animal de 2 a 4 semanas, e o dipropionato de 

imidocarb pode ser utilizado na dose de 1,2mg/Kg pela via subcutânea (SC) ou na 

dose de 3 mg/Kg em infecções mistas (anaplasmose e babesiose) (BOCK et al., 2004; 

TRINDADE et al., 2011). 

 

4.1.2 Anaplasmose 

 

A anaplasmose é uma doença causada por rickettsias intraeritrociárias o 

Anaplasma marginale e Anaplasma centrale, entretanto uma delas possui maior 

patogenicidade e importância para os bovinos, a A. marginale. Sua distribuição na 

América do Sul é semelhante a da babesiose, pois compartilham seu vetor biológico 

o R. (B.) microplus que se desenvolve bem em climas tropicais como o do Brasil 

(GLUGLIELMONE, 1995; PALMER, 1989).  
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O R. (B.) microplus é o principal vetor para a transmissão da doença, mas 

pode ser transmitida também por outros vetores como os insetos hematófagos, os 

Tabanídeos (mutuca) e o Stomoxys calcitrans (mosca do estábulo), e também por 

fômites contaminados como agulhas e materiais cirúrgicos (RADOTITS, 2002; GALE, 

2001). 

As manifestações clínicas nos animais acometidos se caracterizam por 

taquipnéia, taquicardia, febre, queda na produção leiteira, emagrecimento, anorexia, 

anemia em graus variados, icterícia, apatia e sialorréia (MARANA et al., 2009; 

TERUEL et al., 2009).  

O diagnóstico baseia-se no histórico, manifestações clínicas e por exames 

laboratoriais.  O diagnóstico pode ser concluído a partir das manifestações clínicas, 

mas o ideal seria a realização das provas laboratoriais, principalmente em surtos nas 

propriedades (VIDOTTO; MARANA, 2001). 

Para o tratamento podem ser utilizados as tretraciclinas e o enrofloxacino. O 

tratamento com a oxitetraciclina utiliza a dose de 20mg/Kg IM por quatro aplicações, 

com intervalo de quarenta e oito horas entre as aplicações e o tratamento com 

enrofloxacino utiliza dose única de 7,5 mg/Kg (TERUEL et al., 2009; FACURY-FILHO, 

et al., 2012).  

 

4.1.3 Relato dos casos atendidos 

 

Durante o período de estágio, ao todo foram atendidos 27 casos de tristeza 

parasitária bovina. A incidência de TPB em animais de 0-12 meses foi de 22,22%, em 

animais de 12-24 meses foi de 11,11% e em animais acima de 36 meses foi de 

66,66%.   

Os diagnósticos foram realizados apenas pelo histórico e pelas manifestações 

clínicas dos animais, pois os atendimentos eram feitos a campo e por conta deste fato 

não havia acesso aos equipamentos necessários para realizar outros métodos de 

diagnóstico para a detecção do agente etiológico. As manifestações clínicas 

caracterizaram-se por febre, apatia, apetite seletivo a anorexia, queda na produção 

leiteira, emagrecimento, mucosas pálidas e/ou ictéricas, sialorréia, taquicardia e 

taquipneia. 
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FIGURA 2 – VACA COM MUCOSA VAGINAL ICTÉRICA. 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

O tratamento terapêutico era realizado com diaceturato de 4,4’ diazoamino 

dibenzamidina na dose de 3,5 mg/Kg IM dose única que é eficaz contra a babesiose, 

e oxitetraciclina na dose de 20 mg/Kg IM a cada quarenta e oito horas, sendo eficaz 

para a anaplasmose. Para o estado febril era utilizado dipirona sódica na dose de 25 

mg/Kg IM. O tratamento suporte era feito de acordo com o estado do animal. Foram 

realizadas transfusões sanguíneas em três casos, apenas utilizando parâmetros como 

a viscosidade sanguínea e o estado clínico do animal, transfundindo cerca de dois 

litros de sangue por animal.  

Houve melhora no quadro clínico na maioria dos casos, porém em dois 

atendimentos ocorreu a piora dos quadros levando à morte dos animais, pois os 

mesmos já se encontravam muito debilitados no momento do atendimento. 

 

4.2 HIPOCALCEMIA  

 

A hipocalcemia é considerada uma das principais enfermidades metabólicas 

das vacas leiteiras de alta produção no período de transição, o qual corresponde a 
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três semanas antes do parto até três semanas após o parto. Neste período ocorrem 

diversas mudanças no organismo do animal, principalmente pela alta demanda 

energética, a qual não é suprida pela baixa ingestão de alimentos (MULLIGAN; 

DOHERTY, 2008; NETO et al., 2011). 

Acredita-se que nos últimos dias antes do parto e no início da lactação a 

maioria as vacas tenha certo nível de hipocalcemia, podendo ou não apresentar as 

manifestações clínicas. Este fato se deve ao período coincidir com a formação do 

colostro e o parto propriamente dito, levando a alta demanda de cálcio, superando a 

capacidade da homeostase sanguínea (LEAN et al., 2006).  

O desequilíbrio cátion-aniônico durante o período de transição é uma das 

principais causas da hipocalcemia. Vacas que estão submetidas à dieta catiônica no 

periparto, têm maior concentração de cátions no sangue levando a leve alcalinização 

do pH sanguíneo e, consequentemente, a diminuição da afinidade do paratormônio 

com seus receptores no tecido ósseo e renal, não possibilitando a manutenção dos 

níveis normais de cálcio sanguíneo. Já em vacas que estão submetidas à dieta 

aniônica neste período, ocorre uma leve acidificação do pH sanguíneo, aumentando 

a afinidade do paratormônio pelos seus receptores. Portanto, como estratégias 

preventivas são utilizados os sais aniônicos para manter a homeostase de cálcio 

sanguíneo, a fim de evitar problemas futuros (GOFF, 2008). 

A hipocalcemia geralmente ocorre entre 24 a 48 horas após o parto, pois neste 

período os mecanismos fisiológicos de absorção intestinal e mobilização óssea de 

cálcio estão em processo de ativação, e suas eficiências totais somente serão 

alcançadas por volta de 24 a 48 horas levando, assim, à diminuição da concentração 

do cálcio sanguíneo. Vacas com mais de três lactações são o principal grupo de risco, 

pois ao passar dos anos ocorre a diminuição da absorção de cálcio no intestino e da 

mobilização de cálcio ósseo (RIET-CORREA et al., 2001; REINHARDT et al., 2011). 

As manifestações clínicas iniciam quando o cálcio sérico se encontra abaixo 

de 5,5 mg/dL (o normal varia de 8,5 a 10,0 mg/dL). As manifestações são divididas 

em três estágios, no primeiro estágio o animal apresenta-se em estação, com ataxia, 

anorexia, tremores musculares e dispneia; no segundo estágio o animal apresenta-se 

em decúbito esternal com a cabeça voltada para o flanco, com extremidades frias, 

temperatura normal ou hipotermia, diminuição do reflexo palpebral, depressão e 

sonolência e no terceiro estágio o animal apresenta-se em decúbito lateral, com 



22 
 

 

flacidez muscular completa, perda de consciência até estado de coma, frequência 

cardíaca diminuída, respiração diminuída e hipotermia (SMITH, 2006; GOFF, 2014). 

O histórico do animal e as manifestações clínicas são essenciais para a 

conclusão do diagnóstico, assim como o diagnóstico laboratorial, que dosam a 

concentração de cálcio total e cálcio iônico (cálcio disponível) no sangue.  O cálcio 

total em animais normocalcêmicos encontra-se em concentrações acima de 8,5 mg/dL 

e o cálcio iônico encontra-se em concentrações acima de 4,4 mg/dL, deste modo 

animais hipocalcêmicos possuem concentrações abaixo destes valores (MELLAU et 

al., 2001; GOFF, 2014).  

O tratamento baseia-se na normalização da calcemia, com administração de 

gluconato de cálcio a 23% por via endovenosa (EV), na dose de 150-250 mg/Kg de 

cálcio, com administração lenta, pois se administrada rapidamente pode levar a grave 

arritmia cardíaca (VIANA, 2007). 

 

4.2.1 Relato dos casos atendidos 

 

Durante o período de estágio, ao todo foram atendidos sete casos de 

hipocalcemia. A incidência de hipocalcemia em vacas de segunda cria foi de 14,28%, 

e em vacas com mais de três crias foi de 85,72%. 

 Os diagnósticos foram concluídos apenas pelo histórico e pelas 

manifestações clínicas dos animais, pois os atendimentos eram feitos a campo e não 

havia acesso aos equipamentos necessários para realização da mensuração do cálcio 

sanguíneo.  

As vacas atendidas possuíam características semelhantes no histórico, eram 

multíparas, de alto potencial de produção e encontravam-se no período de transição. 

Apresentavam manifestações clínicas semelhantes, seis das sete vacas se 

enquadravam no segundo estágio de hipocalcemia apresentavam-se em decúbito 

esternal, com anorexia, extremidades frias, temperatura normal ou hipotermia e 

apatia, somente uma das vacas apresentou-se em decúbito lateral, com flacidez 

muscular, bradicardia, bradipneia, apatia e hipotermia enquadrando-se no terceiro 

estágio de hipocalcemia. 

O tratamento foi realizado com solução tônica a base de gluconato de cálcio 

a 20%, na dose de 250 mg/Kg pela via EV, lentamente e diluído em solução 

polivitamínica a fim de evitar a cardiotoxicidade. 
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Após o tratamento instituído era feito o estímulo do animal a se levantar e, 

geralmente, respondiam positivamente. Quando não apresentavam melhora do 

quadro logo após a administração do cálcio o proprietário era instruído a realizar a 

disposição de água e alimentos, mudar o animal de posição frequentemente, e a 

empresa disponibilizava o elevador de ancas para manter o animal em estação por 15 

minutos em vários períodos do dia, a fim de diminuir as lesões ocasionadas pelo 

decúbito. 

 

 

5 CLÍNICA CIRÚRGICA 

 

Dentre os atendimentos realizados em clínica cirúrgica durante o período de 

estágio, serão abordados somente os assuntos referentes à orquiectomia e 

uretrostomia perineal. 

 

5.1 ORQUIECTOMIA 

 

A orquiectomia é um procedimento cirúrgico que consiste na excisão dos 

testículos, com finalidade de esterilização do animal. É comumente utilizada na 

pecuária de gado de corte, pois esta técnica é utilizada para promover maior aceitação 

da carne pelos consumidores. Os bovinos castrados possuem uma melhor deposição 

de gordura na carcaça, coloração adequada, maior taxa de gordura intramuscular 

(marmoreio) e maior maciez da carne, quando comparados a animais não castrados 

(CARVALHO et al., 2007; BRITO et al., 2011). 

A idade para realização do procedimento varia conforme raça e o sistema de 

criação da propriedade, porém quando realizada após a puberdade nota-se efeito 

prejudicial ao desempenho nutricional do animal (BRETSCHNEIDER, 2005). 

A orquiectomia pode ser praticada por diferentes técnicas, podendo ser 

realizada pelo método de duas incisões longitudinais no escroto, pelo método de uma 

incisão transversal no ápice da bolsa escrotal e pelo método de secção do funículo 

espermático por meio do burdizzo (SILVA et al., 2003). 

Durante o período de estágio ao todo foram realizadas 46 orquiectomias, 

sendo que tal procedimento foi realizado em animais de diferentes idades, mas a 

técnica empregada foi à mesma para todos. 
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A contenção dos animais foi realizada de duas maneiras, por contenção física 

(troncos de contenção ou por cordas) e quando necessário utilizava-se a contenção 

química com xilazina na dose de 0,05mg/Kg pela via EV para uma leve sedação.  

Para o início do procedimento era feita a antissepsia da bolsa escrotal com 

álcool e iodo a 1%, a técnica empregada pela empresa foi de incisão transversal no 

ápice da bolsa escrotal. Após a antissepsia foi realizada a incisão da pele e túnica 

dartos, assim exteriorizando o testículo para fora da bolsa e em seguida realizou-se a 

incisão nas túnicas vaginais. Separou-se manualmente o músculo cremaster do plexo 

pampiniforme possibilitando, assim, a realização da ligadura do plexo com fio categute 

cromado nº1. Em seguida era seccionado o plexo abaixo da ligadura, promovendo a 

excisão do testículo, o mesmo procedimento era realizado para os dois testículos.   

No pós-operatório para profilaxia de infecção era feita a administração de 

antibióticos, soro antitetânico e spray tópico repelente na bolsa escrotal. O antibiótico 

utilizado era uma suspensão com associação de Benzilpenicilina G Procaína, 

Benzilpenicilina G Benzatina, Sulfato de Dihidroestreptomicina e Piroxicam na dose 

de 24.000 UI/Kg pela via IM dose única. 

Após o procedimento, os produtores eram orientados quanto aos cuidados no 

pós-operatório e sobre o possível aparecimento de complicações como hemorragias, 

miíase e abcessos, mas não houve nenhum relato sobre tais problemas durante o 

período de estágio.  

 

5.2 URETROSTOMIA PERINEAL 

 

A uretrostomia perineal é uma alternativa cirúrgica para o tratamento de 

urolitíases com caráter obstrutivo, ou seja, que impedem o fluxo urinário. A urolítiase 

é caracterizada como desordem metabólica capaz de formar urólitos, esta doença 

possui etiologia complexa e multifatorial envolvendo fatores fisiológicos, nutricionais e 

manejo da propriedade (RADOSTITS et al., 2002; SOUZA et al., 2011).  

Ocorrem em todas as espécies animais mas, com maior frequência e 

importância econômica em ruminantes castrados confinados alimentados por dietas 

ricas em concentrado a base de grãos, que contém níveis altos de fósforo e magnésio, 

e pequenas quantidades de cálcio e potássio, predispondo à doença (ROBBINS et al., 

1965; RADOSTITS et al., 2002). 
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Os machos são mais acometidos, pois possuem menor calibre da uretra do 

que as fêmeas, além da predisposição anatômica do pênis dos ruminantes. Os 

achados mais frequentes nas necropsias são urólitos obstruindo a luz uretral da 

porção distal na flexura sigmoide em bovinos, devido à presença da curvatura possuir 

menor calibre (LORETTI et al., 2003; SMITH, 2006). 

As manifestações clínicas baseiam-se em apatia, taquicardia, taquipneia, dor 

abdominal olhar para o flanco, escoicear a barriga, arqueamento, vocalização e ranger 

dos dentes; desidratação, anúria ou estrangúria, a região prepucial edemaciada e 

sensível à palpação, e o animal pode apresentar-se deitado, rolando, inquieto e 

gemendo (LORETTI et al., 2003; MORAIS et al., 2016). 

Para o diagnóstico, histórico e as manifestações clínicas podem ser 

complementados pela realização de ultrassonografia, palpação e exames 

laboratoriais. Atualmente os exames laboratoriais utilizados são a urinálise, 

hemograma e o perfil bioquímico (SACCO; LOPES, 2011; FERREIRA et al., 2015). 

O principal tratamento é o cirúrgico, são descritas várias técnicas para o 

tratamento de urolitíase, como a uretrostomia, cistotomia e uretrotomia (LORETTI et 

al., 2003; MAKHDOOMI; GAZI, 2013). 

 

5.2.1 Relato de caso 

 

Foi atendido no dia nove de março de 2018, um bovino da raça Holandês de 

12 meses de idade, com 250Kg, macho, castrado, em sistema de confinamento, e a 

queixa principal relatada pelo proprietário foi o aumento de volume em região 

prepucial do animal (FIGURA 3A).  

Na anamnese o proprietário relatou que o animal apresentou aumento de 

volume cerca de três dias e houve aumento de tamanho neste período, relata também 

que o animal recebia somente a dieta de alto grão à vontade, sem o uso de volumosos 

e não viu o animal urinar enquanto estava com ele, e que no dia anterior o animal foi 

atendido por outro médico veterinário que receitou um anti-inflamatório 

(dexametasona) com diurético (triclormetiazida) mas que a terapia não obteve 

sucesso.  

Durante o atendimento foi realizado o exame físico, o animal apresentava 

apatia, frequência cardíaca de 100 BPM, frequência respiratória de 45 MPM, 

temperatura retal considerada fisiológica (38,5ºC), tempo de preenchimento capilar 
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(TPC) de dois segundos, mucosas orais e oculares róseas, na palpação da região 

com o aumento de volume apresentou sinal de Godet positivo e notou-se a presença 

de pequenos cálculos arenosos na região dos pelos prepuciais e foi realizada a 

palpação retal onde foi possível a percepção da distensão da vesícula urinária.  

O diagnóstico foi realizado apenas pelo histórico, anamnese e exame físico 

concluindo que se tratava de urolitíase obstrutiva, e o tratamento de escolha foi o 

procedimento cirúrgico de uretrostomia perineal (FIGURA 3B). 

Optou-se por realizar com animal em estação, sob sedação e anestesia 

epidural. A sedação foi realizada com xilazina na dose de 0,05mg/Kg pela via EV e a 

anestesia epidural com 5ml de lidocaína a 2%. Foi realizada a tricotomia do campo 

operatório na região perineal, seguida de incisão de pele de aproximadamente 10 cm 

acima do arco isquiático e próxima ao ânus, possibilitando a exposição dos músculos 

retratores do pênis e foi realizada a dissecação dos mesmos expondo o músculo 

bulboesponjoso para localização da uretra. Tentou-se a passagem da sonda até a 

bexiga, porém sem sucesso, na sequência realizou-se a uretrostomia que possibilitou 

a visualização de vários pequenos cálculos arenosos na luz da uretra e a volta do 

fluxo urinário no momento, a porção caudal à incisão da uretra foi obstruída com sutura 

usando fio nylon 2-0, e a outra porção foi fixada à pele com fio nylon de 50 milímetros, 

realizando também a sutura de pele. 

No pós-operatório foi utilizado ceftiofur na dose de 5mg/Kg IM SID, durante 

dois dias, foi administrada também a dexametasona em dose única de 20mg IM, e 

spray repelente diariamente. Após dez dias foram retirados os pontos e a micção 

urinária do animal foi considerada restabelecida. 
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FIGURA 3 – BOVINO DA RAÇA HOLANDÊS COM UROLITÍASE.  

 

 

LEGENDA: (A) Edema em região prepucial (B) Uretrostomia perineal. 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

 

6 MEDICINA PREVENIVA E EXAMES SANITÁRIOS 

 

Dentre os procedimentos realizados em medicina preventiva e exames 

sanitários durante o período de estágio, serão abordados somente os assuntos 

referentes à brucelose e tuberculose. 

 

6.1 BRUCELOSE E TUBERCULOSE 

 

A brucelose é doença infectocontagiosa de caráter zoonótico, possui como 

agente etiológico as bactérias do gênero Brucella sp., atualmente é composto por sete 

espécies, porém somente quatro têm importância na população humana, e somente 

umas destas quatro está presente nos bovinos e bubalinos a Brucella abortus 

(PESSEGUEIRO et al., 2003; LOPES et al., 2010; CAL et al., 2014). A principal via de 

transmissão para humanos é pela ingestão de produtos de origem animal, através de 

leite cru, queijos não pasteurizados e carne crua oriundos de animais infectados, 

também pode ser transmitida pelo contato com fetos abortados e restos placentários 

(MEMISH; BALKHY, 2004; LOPES et al., 2010). 
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 A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, possui como agente 

etiológico os micro-organismos pertencentes ao gênero Mycobacterium sp., 

atualmente a forma zoonótica predominante é o M. bovis ou tuberculose bovina que 

acomete ampla variedade de hospedeiros, principalmente os humanos.  A principal 

forma de transmissão para os humanos é pelo consumo de leite e seus derivados crus 

(LEITE et al., 2003; WHO, 2017). 

São doenças pertencentes ao Programa Nacional de Controle e Erradicação 

da Brucelose e da Tuberculose (PNCEBT), o qual estabelece regulamentações 

técnicas e estratégicas para bovinos e bubalinos, e tem por objetivo a redução da 

incidência e prevalência, visando à erradicação das mesmas. O programa inclui as 

atividades de vacinação e testes para a detecção das duas doenças (BRASIL, 2017).  

Durante o estágio foram vacinadas 73 fêmeas contra a brucelose utilizando a 

vacina viva liofilizada da amostra 19 da B. abortus (B-19), todas elas com idades entre 

3 a 8 meses, e realizou-se a marcação utilizando ferro candente com o algarismo final 

do ano. 

Para o diagnóstico de brucelose foi utilizado o teste indireto Antígeno 

Acidificado Tamponado (AAT). A coleta da amostra foi realizada pela veia coccígea, 

após a amostra de sangue foi armazenada em frascos e encaminhada para a 

realização do exame. Durante o estágio foram realizados os testes em 984 bovinos, 

com resultados de 983 não reagentes e 1 reagente (FIGURA 4), o bovino com 

resultado reagente foi notificado pelo médico veterinário habilitado ao serviço 

veterinário estadual do município, assim o animal foi encaminhado ao abate sanitário 

conforme a Instrução Normativa SDA nº10, de 3 de março de 2017. 

Para o diagnóstico de tuberculose foram utilizados os testes alérgicos de 

tuberculinização intradérmica com inoculação das tuberculinas Derivado Proteico 

Purificado (PPD) bovina e Derivado Proteico Purificado (PPD) aviária. Na maioria das 

propriedades foi utilizado o Teste Cervical Simples inoculando PPD bovina na região 

escapular dos animais. O Teste Cervical Comparativo (FIGURA 5) foi realizado como 

teste de rotina em propriedades com histórico da doença e em propriedades 

realizando o teste pela primeira vez com a empresa, este teste consiste na inoculação 

das duas tuberculinas PPD bovina e PPD aviária, sendo assim realizado em região 

escapular com distância de 15 centímetros entre as duas. Durante o estágio foram 

realizados testes em 984 bovinos, com resultados de 977 negativos e 7 positivos, os 

animais positivos foram notificados pelo médico veterinário habilitado ao serviço 
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veterinário estadual do município, assim estes bovinos foram encaminhados ao abate 

sanitário conforme a Instrução Normativa SDA nº10, de 3 de março de 2017. 

 

FIGURA 4 – TESTE ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO PARA DIAGNÓSTICO DE 

BRUCELOSE EM BOVINOS. 

 

FONTE: O autor (2018). 

LEGENDA: Amostra reagente ao teste. 

 

FIGURA 5 – TESTE CERVICAL COMPARATIVO PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE EM 

BOVINOS. 

 

FONTE: O autor (2018). 



30 
 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio supervisionado obrigatório é de suma importância para formação 

profissional do aluno, pois relaciona os conhecimentos teóricos obtidos no período de 

graduação com a prática diária no mercado de trabalho. O trabalho em equipe e a 

convivência diária com os produtores rurais proporcionou um melhor desempenho 

profissional e pessoal. 

O alto índice de casuística possibilitou colocar em prática o conhecimento 

teórico e, assim, incentivou a busca de novos conhecimentos e aperfeiçoamento na 

área. 
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