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Introdução

    A pecuária leiteira representa um papel sócio-
econômico de grande importância no Brasil. 

A inclusão de biotecnologias nos rebanhos, visam o 
melhoramento genético e tem proporcionado grandes 
melhorias na produção leiteira, porém tais melhorias 
beneficiam apenas os grandes produtores, o que deixa 
os pequenos às margens do mercado. A maioria das 
propriedades possui em seu rebanho animais 
subnutridos, com baixa produção de leite/dia. O 
modelo econômico atual não promove competitividade, 
originando assim, grave problema sócio-econômico, 
uma vez que estes produtores estão arriscados a perder 
sua fonte de renda, por não possuírem recursos 
financeiros para investir em um manejo adequado e 
tecnologia.

A rentabilidade da criação de vacas leiteiras depende 
da maximização da eficiência reprodutiva, uma vez que 
a produção está diretamente relacionada aos
nascimentos de bezerros. Diante dos aspectos 
abordados, faz-se necessária a formulação da proposta 
de trabalho objetivando o aumento da eficiência 
reprodutiva da espécie bovina fazendo uso de técnicas 
que permitam a aceleração da produção, assim como 
auxiliar na seleção dos animais que apresentem maior 
potencial produtivo.

Material e métodos

Materiais

Os matérias utilizados foram espéculo vaginal, 
estetoscópio, termômetro, microscópio binocular, 
vagina artificial, eletro-ejaculador, torquês de 
Burdizzo, fita métrica para avaliação do peso do 
animal, CMT (Califórnia Mastite Teste), papel, lâminas 
de vidro, lamínulas, luvas de procedimento, luvas para 
palpação retal, swabs para coleta de secreção vaginal, 
seringas, tubos de ensaio para coleta de sangue, livro 
de registros, agulhas descartáveis (40x12 ou 40x20), 

frascos com anticoagulante, algodão embebido em solução 
de álcool iodado. Todo esse material visa a qualidade nos
exames clínico e ginecológico, e posterior diagnóstico, em 
caso de constatação de alguma enfermidade.

Métodos

O trabalho foi realizado em 10(dez) pequenas 
propriedades localizadas em Sanharó. Foram orientados 
pequenos criadores da região, os quais têm a pecuária de 
leite como principal fonte de renda, no intuito de divulgar 
informações práticas objetivando melhoria dos índices 
produtivos do rebanho.

Os animais foram submetidos ao exame clínico para 
avaliação do seu estado de saúde, aplicando-se as técnicas 
semióticas preconizadas nos compêndios clássicos de 
semiologia e de clínica de bovinos (Rosenberger, 1983; 
Blood, 1989; Dirksen et al., 1993; Smith, 1993). Todas as 
fêmeas do rebanho de cada propriedade, em idade 
reprodutiva, foram submetidas ao exame ginecológico para 
avaliação da saúde genital, com o objetivo de detectar 
patologias de origem inflamatória, infecciosa e genética. As 
fêmeas que estiverem em lactação, foram submetidas a
teste de mastite de acordo com Novo e Schiffller 1999, 
para que se possa identificar a inflamação do úbere, visto 
que a mastite é de enorme influência na produção leiteira e 
na saúde do animal.  Os reprodutores de cada propriedade 
foram submetidos ao exame andrológico para avaliação da 
fertilidade e diagnóstico de patologias reprodutivas. A 
avaliação clínica, ginecológica e andrológica foi
complementada por exames hematológicos, sorológicos,
parasitários, e cultura com antibiograma de secreções 
genitais, colhidas através de lavados e/ou swabs de acordo 
com as técnicas preconizadas por Rosenberg 1983. Estes 
exames foram realizados nos laboratórios do Departamento 
de Medicina Veterinária de acordo com as recomendações 
de Ferreira Neto 1986, Garcia – Nacarro e Pachaly 1994.



Resultados

Constatamos que muitas práticas simples com 
relação ao manejo não eram realizadas na maioria das 
propriedades, tais como desinfecção do umbigo do 
bezerro recém nascido, higiene das instalações e na 
ordenha tanto antes quanto após, justificando casos de 
mastite clínica e subclínica encontrados (Fonseca e 
Santos, 2001). Devido à grande preocupação com o 
número acentuado de casos de mastite, foram 
necessárias várias reuniões com os proprietários e 
ordenhadores, no sentido de orientá-los para medidas 
de higiene no momento da ordenha, visando deste 
modo, a diminuição e eliminação dessa enfermidade 
que causa grandes prejuízos econômicos ao 
proprietário. Para remediar os casos de mastites foram 
ministrados antibióticos: Gentamicina, via 
intramamária ou Oxitetraciclina, 20 mL, via 
intramuscular.

O manejo sanitário não estava sendo feito de forma 
correta, uma vez que vermifugações e vacinações não 
eram feitas periodicamente. Foi aplicado ivermectina 
(Ivomec) nos bezerros. Em alguns deles, também, foi 
administrado modificador orgânico + ADE. Em média, 
a lactação das vacas foi de 10 litros/dia.

Em uma das propriedades que não possuía um 
reprodutor, foram feitas inseminações artificiais em 
dois animais, com sêmen doado por uma propriedade 
vizinha. Após dois meses, pela palpação retal foram 
constatadas as prenhezes e em seguida dadas 
orientações sobre os cuidados ideais para com esses  
animais, em relação à nutrição e sanidade.

Afim de melhorar o manejo dos animais fornecemos 
aos criadores orientações no que diz respeito a uma boa 
criação com objetivo de otimizar a produção. Algumas 
dessas orientações foram seguidas corretamente, 
enquanto outras não foram implementadas devido ao 
baixo poder aquisitivo de alguns proprietários. Dentre 
essas orientações estão as medidas profiláticas visando 
evitar enfermidades e a diminuição da produção 
leiteira.

Discussão

Podemos concluir que há necessidade de orientação 
permanente da Universidade, em pequenas 
propriedades rurais, visto que os proprietários aceitam 
bem as orientações fornecidas, entendem e justificam 
muitas vezes não poder efetuar as práticas ensinadas 
em virtude de não dispor de recursos financeiros. 
Porém o trabalho foi bastante produtivo, esclareceu 
tanto o produtor quanto quem lida diretamente com os 
animais, no caso os tratadores.

A presença da Universidade relacionando-se com os 
pecuaristas é de fundamental importância tanto para os 
produtores quanto para os alunos que tem a 
possibilidade de aprender. A criação de um vínculo 
maior para que se possa obter um melhor bem estar 

animal, dos produtores e dos acadêmicos, seria a solução 
ideal para a linha contínua do aprendizado. 
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Anexo: 

Figura I: Uma das propriedades visitadas

Figura II: Exame Ginecol ógico

FiguraIII: Um dos rebanhos assistidos


