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RESUMO 

 

Melhores índices zootécnicos são prementes na bovinocultura de corte. Alia-se às condições 

satisfatórias de criação e sanidade. Se não observados, desequilíbrios metabólicos podem 

ocorrer. Avaliou-se a relação post mortem entre os lesões ruminais, abscessos hepáticos e 

enfermidades podais em bovinos terminados a pasto em um frigorífico no sudoeste goiano. 

Sequencialmente, promoveu-se uma avaliação dos prejuízos financeiros devido as condenações 

ruminais de bovinos abatidos no sudoeste goiano. Sobre a relação, avaliou-se 970 bovinos 

machos, raça Nelore, 25 a 36 meses de idade, pelo exame ante mortem e post mortem dos pés, 

fígado e rúmen. Considerou-se a presença ou ausência das lesões. Dados foram analisados pelo 

teste qui-quadrado (p<0,05). No estudo financeiro, considerou-se os achados de 1.275 bovinos 

machos, Nelore, 25 a 36 meses de idade, 597 confinados e 678 a pasto. Dados foram analisados 

por estatística descritiva. 363 bovinos com lesões podais, abscessos hepáticos ou distúrbios 

ruminais, sendo 52 com lesões podais, nove com abscesso hepático e 302 com alterações 

ruminais. Desses, 27 com duas enfermidades associadas e nenhum com três lesões simultâneas. 

Constatou-se lesões ruminais em 47 animais confinados e 29 a pasto. O peso ruminal médio 

lesionado foi 4,55 quilos e os saudáveis 4,50. O peso total condenado foi 345,50 quilos, 213,50 

de bovinos confinados e 132 a pasto. O prejuízo foi R$ 2.245,75 (U$ 688,88), se vendidas 

nacionalmente, ou R$ 3.154,41 (U$ 967,62), se exportadas. Não houve relação post mortem 

entre ruminite, abscesso hepático e enfermidades podais nos animais avaliados. O impacto 

financeiro pelas condenações ruminais foi expressivo. 

 

Palavras – chave: acidose ruminal, abscesso, bovinos, casco, fígado, rúmen  
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ABSTRACT 

 

Best zootechnical indexes are important in beef cattle breeding. It is allied to the satisfactory 

conditions of creation and sanity. If not observed, metabolic imbalances may occur. The post 

mortem relationship between ruminal disturbances, hepatic abscesses and foot diseases was 

evaluated in beef cattle finished in pasture in a southwestern state of Goias. Then, an evaluation 

of the financial losses was carried out due to ruminal condemnations of cattle slaughtered in 

southwestern state of Goias. About the relationship, 970 male bovines, Nelore, 25 to 36 months 

of age, were evaluated by ante-mortem and post-mortem examination of the hoof, liver and 

rumen. It was considered the presence or absence of diseases. Data analyzed by the chi-square 

test (p <0.05). In the financial study, we considered the findings of 1,275 male bovine animals, 

Nellore, 25 to 36 months of age, 597 confined and 678 to pasture. Data analyzed by descriptive 

statistics. 363 cattle with hoof diseases, hepatic abscesses or ruminal disorders. 52 with hoof 

diseases, nine with hepatic abscess and 302 with ruminal alterations. Of these, 27 with two 

associated diseases. None with three simultaneous lesions. Ruminal lesions were found in 47 

confined animals and 29 to pasture. The mean rumen weight with lesion was 4.55 kg and the 

mean rumen weight healthy was 4.50. The total condemned weight was 345.50 kg, 213.50 of 

confined cattle and 132 of pasture. The loss was R $ 2,245.75 (US $ 688.88), if sold 

domestically, or R $ 3,154.41 (US $ 967.62), if exported. There was no postmortem relationship 

between ruminitis, hepatic abscess and hoof diseases in the evaluated animals. The financial 

impact of ruminal condemnations was significant.  
 

Keywords: ruminal acidosis, abscesses, cattle, hoof, liver, rumen 

 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

O setor agropecuário é um dos componentes principais do agronegócio brasileiro e 

importante formador do produto interno bruto (PIB) do país. É responsável tanto pela produção 

primária de bens de consumo, quanto pela prestação de serviços nos diferentes elos da cadeia 

produtiva, além dos relativos aos insumos e também às agroindústrias de alimentos1. Nesse 

sentido, a pecuária nacional tem grande destaque no cenário produtivo. Indicadores2 mostram 

que o rebanho brasileiro de bovinos é de, aproximadamente, 217 milhões de cabeças, sendo o 

segundo maior efetivo mundial e ultrapassado somente pelo rebanho indiano.  

A baixa oferta de animais terminados, reflexo de um elevado abate de fêmeas em 

anos anteriores, e alguns problemas climáticos enfrentados em diversas regiões produtoras do 

Brasil fizeram com que a cotação média de preços pagos pela arroba dos animais abatidos em 

2017 se mantivesse em patamares favoráveis, porém que inspiravam cuidados e planejamento 

dos pecuaristas1. Acrescente-se a maior demanda interna e também para a exportação dos 

produtos cárneos nacionais. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias 

Exportadoras de Carnes (ABIEC)3, grande parte dos produtos obtidos do abate dos bovinos no 

ano de 2017 abasteceram os consumidores brasileiros, mas uma quantidade expressiva desse 

montante, ao redor de 1,5 milhões de toneladas e um faturamento de R$ 22,7 bilhões de reais 

(U$ 6,3 bilhões de dólares), estão relacionados com as vendas para diversos países em todo o 

mundo.  

Nesse contexto, a busca por elevados índices produtivos tem sido premente na 

cadeia produtiva da bovinocultura de corte. Para isso, diversas alternativas estão sendo 

implantadas nos criatórios nacionais, com destaque para as inovações no melhoramento 

genético das raças introduzidas no país, os notórios progressos nutricionais, além do incremento 

em técnicas de manejo que auxiliam na intensificação da atividade. Uma estratégia bastante 

usada pelos pecuaristas é o confinamento e o semiconfinamento de bovinos, objetivando maior 

ganho de peso dos animais, melhor conversão alimentar, melhor acabamento de gordura na 

carcaça produzida, além de uma maior taxa de desfrute anual, otimizando a produção e a 

produtividade da empresa rural. Todavia, essa intensificação deve ser pautada sob condições 

satisfatórias de criação e sanidade animal, uma vez que essa busca por melhores resultados 

produtivos, por vezes, leva a um desequilíbrio dos limites fisiológicos, sanitários e de bem-estar 

dos animais submetidos4.  
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O uso de dietas ricas em carboidratos altamente fermentáveis no rúmen e com 

baixos teores de fibra tornou-se um instrumento indispensável para a nutrição de bovinos nos 

criatórios brasileiros de corte e leite. Contudo, se por um lado essas dietas ricas em grãos e 

pobres em forragens trazem vantagens produtivas e que favorecem os resultados3, por outro, se 

forem mal utilizadas podem predispor ao surgimento de problemas digestivos e suas sequelas, 

tais como a acidose ruminal, aguda ou subaguda, as ruminites, os abscessos hepáticos e 

enfermidades podais, além de algumas doenças infecciosas como as brocnopneumonias5,6,7,8. 

Com esses transtornos, os bovinos têm a saúde comprometida e, consequentemente, diminuem 

os níveis de produção9.  

A acidose ruminal, aguda ou subaguda, é, frequentemente, diagnosticada em 

bovinos tratados com dietas baseadas na ingestão de grandes quantidades de alimentos 

energéticos e pobre em forragens5,7,10. Sabe-se que o estabelecimento de uma microbiota 

ruminal estável no período de transição entre a dieta composta unicamente por gramíneas e 

aquela concentrada não é imediato e necessita de uma adaptação dos bovinos9, que por vezes é 

negligenciada. Com isso, o nível de glicose livre, proveniente da degradação do alimento 

energético, aumenta, aliado a um desequilíbrio substancial no crescimento bacteriano ruminal, 

com a diminuição dos micro-organismos celulolíticos, degradadores de fibras, e o aumento 

daqueles metabolizadores de amido, culminando, consequentemente, em um aumento na 

produção dos ácidos graxos voláteis (AGVs) no interior do rúmen, além de uma produção 

exacerbada de ácido lático em casos agudos, e uma redução brusca no pH do líquido ruminal. 

Esse acúmulo de ácidos no fluído aliado a diminuição da capacidade de tamponamento pode 

afetar o desempenho do animal e predispor a uma alteração nos hábitos de ingestão, alterações 

na motilidade da ingesta e também na morfologia da parede8.  

Acrescente-se os casos de desordens fermentativas em bovinos sob regime de 

criação a pasto. Os animais pastoreando em campos formados por algumas gramíneas e 

leguminosas podem estar predispostos ao acometimento por distúrbios digestivos, como a 

acidose ruminal aguda ou subaguda11. Nesse sentido, normalmente as plantas fixam gases 

atmosféricos durante a fotossíntese, na presença de luz solar, para a produção de açucares a fim 

de promover o crescimento dos tecidos vegetais. Porém, sob condições estressantes e recebendo 

uma alta intensidade luminosa, principalmente em regiões de clima temperado e nas estações 

da primavera e outono, as plantas produzem esses carboidratos não estruturais em excesso e os 

armazenam nas folhas e hastes como reserva. Ao serem consumidas pelos bovinos, esse 

substrato alimentar pode contribuir para o surgimento de alterações fermentativas12. 
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As condições estressantes promovidas pela acidez exacerbada do meio podem lesar 

o epitélio da víscera, causando a inflamação da parede e da mucosa e comprometendo a função 

protetora desse tecido13. Sabe-se que ele atua como barreira seletiva entre o ambiente ruminal 

e a corrente sanguínea. No entanto, se estiver avariado, pode ocorrer a invasão de micro-

organismos oportunistas na corrente circulatória, sobretudo micróbios anaeróbios e resistentes 

a essas condições, como o Fusobacterium necrophorum14, que, por meio do sistema porta, 

colonizam diversos tecidos, especialmente o fígado e atuam na formação de abscessos 

hepáticos, instituindo-se dessa forma, o complexo acidose ruminal-ruminite-abscesso 

hepático8. 

Aliado a isso, as enfermidades podais são problemas recorrentes em bovinos 

criados no Brasil.  Nesse contexto, a laminite, resultante da inflamação do cório digital dos 

cascos associada a distúrbios da microcirculação sanguínea, causando dor e claudicação, além 

de outras lesões tidas como “sequelas”, como o abscesso e a hemorragia de sola, úlcera de sola 

e talão, sola dupla e a doença da linha branca, merecem destaque15,16. Evidências apontam que 

essas doenças podem ser desencadeadas por episódios prévios de acidose ruminal16,17,18,19. 

Incluem-se também entre as enfermidades podais mais comuns em bovinos a pododermatite 

séptica, a dermatite digital e interdigital, a fissura da unha e o flegmão interdigital 16,17,18. 

Os distúrbios fermentativos geram prejuízos diretos e indiretos aos criatórios de 

bovinos, sendo a queda na produção de leite e carne, o descarte prematuro de animais com alto 

mérito genético, o óbito e a condenação parcial ou total de carcaças e vísceras, por ocasião do 

abate, situações frequentes e que precisam ser, amplamente, estudadas a fim de se buscar 

alternativas para minimizar essas intercorrências18.  As evidências apontam que o uso de dietas 

com altos índices de concentrado contribui, decisivamente, no aparecimento dessas 

enfermidades, mas em um estudo retrospectivo de abscessos hepáticos em bovinos abatidos, 

Vechiato4 sugeriu que a frequência desse problema em animais sob condições brasileiras de 

criação e terminados a pasto era alta demais e necessitava de mais pesquisas sobre o tema.  

Por isso, esse trabalho foi dividido em quatro etapas. A primeira, capítulo 1, 

abordou-se as considerações iniciais sobre o tema proposto e realizou-se uma ampla revisão de 

literatura sobre os aspectos anatômicos, estruturais e morfofuncionais do rúmen, do fígado e 

dos dígitos dos bovinos, além dos principais achados post mortem nessas estruturas, por ocasião 

do abate dos animais em uma indústria frigorífica. No segundo capítulo, avaliou-se a relação 

post mortem entre os distúrbios ruminais, abscessos hepáticos e enfermidades podais em 

bovinos terminados a pasto no sudoeste goiano. Sequencialmente, no capítulo 3, promoveu-se 

uma avaliação dos prejuízos financeiros ocasionados por condenações ruminais de bovinos 
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abatidos no sudoeste goiano. Finalmente, no capítulo 4, foram feitas as considerações finais 

sobre a pesquisa realizada. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Aspectos morfofuncionais dos pré-estômagos e estômago dos bovinos  

Anatomicamente, o estômago dos ruminantes ocupa quase três quartos do volume 

da cavidade abdominal, sendo deslocado à esquerda do plano mediano cavitário, sendo divido 

em pré-estômagos e estômago. O rúmen, retículo e omaso são componentes dos pré-estômagos 

ou pró-ventrículo dos ruminantes, e o abomaso constitui o estômago verdadeiro20. 

A capacidade de armazenamento dos compartimentos dos pré-estômagos e 

estômago verdadeiro nos bovinos adultos é de aproximadamente 80% para o rúmen, 5% para o 

retículo, 7% para o omaso e 8% para o abomaso. Com relação ao rúmen, esta capacidade pode 

variar entre 102 a 148 litros, dependendo da idade e do tamanho do animal21. 

O rúmen possui duas faces: a parietal ou esquerda que relaciona o órgão ao 

diafragma, a parede esquerda do abdome e ao baço, e a face visceral ou direita que se relaciona 

com o omaso, abomaso, fígado e os intestinos20. O órgão também possui duas curvaturas, sendo 

a curvatura dorsal, acompanhante do trajeto formado pelo pilar do diafragma e mantendo o 

rúmen em contato com a superfície dorsal da cavidade abdominal; e a curvatura ventral que 

relaciona a víscera com o assoalho cavitário. Finalmente, o rúmen possui duas extremidades: a 

extremidade cranial, que é dividida por meio do sulco cranial transverso em saco cranial ou 

átrio do rúmen, saco dorsal e saco ventral; já a extremidade caudal, que por meio dos sulcos 

caudal, coronários dorsal e ventral, é subdividida em sacos cegos caudo-dorsal e caudo-ventral. 

Acrescente-se que as faces do órgão são marcadas, externamente, pelos sulcos longitudinais 

direito e esquerdo, indicando a divisão da víscera em saco dorsal e ventral21. Todos os sulcos 

externos supracitados são reforçados por tecido muscular e formam pregas internas na parede 

do órgão conhecidas como pilares20 (Figura 1). 

A membrana mucosa do rúmen é composta por diversas papilas ruminais, presentes 

em grandes quantidades no átrio do rúmen e nos sacos cegos caudo-dorsal e caudo-ventral, 

porém ausentes nas paredes do saco dorsal. A variação em tamanho e forma das papilas é 

bastante evidente, podendo atingir até um centímetro de comprimento e variados formatos, 

desde estruturas semelhantes a folhas até aquelas com formato de língua, podendo ainda 

algumas serem estritas ou filiformes20,22. 
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FIGURA 1 - Esquema representativo da anatomia dos pré-estômagos e estômago dos bovinos. 

Em (A): face esquerda. Estruturas em destaque: esôfago (1), saco dorsal do rúmen 

(2), saco cranial do rúmen (3), saco ventral do rúmen (4), saco cego caudo-dorsal 

do rúmen (5), saco cego caudo-ventral do rúmen (6), retículo (7) e abomaso (8).  

Em (B): face direita. Estruturas em destaque: esôfago (1), saco dorsal do rúmen 

(2), saco ventral do rúmen (3), saco cego caudo-dorsal do rúmen (4), saco cego 

caudo-ventral do rúmen (5), retículo (6), omaso (7) e abomaso (8). 

 Fonte: Adaptado de König21. 

 

A túnica serosa recobre toda a superfície livre dos pré-estômagos. Nos sulcos, esta 

camada é intercalada com fibras musculares superficiais e, quase sempre, contém gordura e 

ramos das artérias gástricas20.  

A túnica muscular do rúmen apresenta-se com as fibras dispostas 

perpendicularmente em relação aos demais pré-estômagos, sendo dividida em camada muscular 

externa, formada por escassos feixes longitudinais de musculatura estriada, e camada muscular 

interna, circular e mais espessa e principal formadora dos pilares ruminais20.  

Por fim, a túnica mucosa de revestimento é formada por epitélio estratificado 

pavimentoso queratinizado aglandular, que acompanha numerosas papilas da mucosa que se 

projetam para o lúmen. A lâmina própria deste epitélio não é sustentada por uma camada 

muscular. Ela mescla-se com a submucosa e constitui desta forma a lâmina própria-

submucosa23. Este epitélio de revestimento é constituído por quatro estratos celulares em 

direção à luz do órgão, sendo: o basal, o espinhoso, o granuloso e, finalmente o córneo24 (Figura 

2). A camada basal é a parte germinativa do epitélio, onde ocorre a proliferação celular para 

crescimento e renovação epitelial, expressa por alta atividade mitótica25. 
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FIGURA 2 – Fotomicrografia de um corte longitudinal da mucosa ruminal. Em (A): destaca-se a 

organização em papilas da mucosa do rúmen (aumento 40x). Em (B): destaca-se a 

organização epitelial do rúmen, evidenciando-se o estrato basal (a), o estrato espinhoso 

(b), o estrato granuloso (c) e o estrato córneo (d). Aumento 400x. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O rúmen é considerado um ecossistema microbiano singular. Ele atua como uma 

câmara de fermentação anaeróbica exercendo papel relevante na digestão de diversos 

substratos24. A digestão fermentativa acontece pela ação de micro-organismos como bactérias, 

fungos e protozoários que ocorre na víscera, sendo a maior parte destes fermentadores 

representada por bactérias anaeróbias estritas26.  

A alimentação dos bovinos é feita principalmente por forragens26. Para que ocorra 

a degradação deste substrato vegetal é necessário que exista uma relação de simbiose dos 

bovinos e a microbiota presente no trato gastrointestinal. Nesse ambiente, os micro-organismos 

se desenvolvem, degradam e convertem o alimento fibroso pobre em nutrientes ingerido pelos 

animais, em proteína microbiana, vitaminas e ácidos graxos voláteis. Com essa relação, os 

bovinos se beneficiam dos nutrientes advindos da metabolização das células vegetais 

provenientes da dieta27. 

Outros nutrientes, como os carboidratos, são essenciais para o provimento de 

nutrientes aos bovinos e são também sujeitos à digestão fermentativa pela microbiota ruminal. 

O carboidrato que entra no rúmen é hidrolisado por enzimas microbianas que liberam glicose e 

outros monossacarídeos e polissacarídeos. Estes produtos não ficam disponíveis para o 

hospedeiro, ao contrário, são rapidamente aproveitados pelos micro-organismos para o próprio 

metabolismo. Uma vez dentro das células microbianas, eles entram na via glicolítica e são 
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usados como substrato para a síntese dos ácidos graxos voláteis (AGV), entre eles o ácido 

acético, ácido propiônico e ácido butírico24,27. Quando ocorre o acúmulo destes AGVs, há queda 

brusca do pH no trato digestório, comprometendo o processo fermentativo microbiano13. 

Porém, o rúmen possui um epitélio com alta capacidade de absorção destes produtos de 

metabolismo evitando a acidose. Ao absorver os AGVs, 60 a 80% das necessidades energéticas 

do animal são supridas26. A remoção ou clearence de AGVs pode ser feita pela parede do rúmen 

ou passagem pelo óstio retículo- omasal com a fase líquida ruminal28. 

Acrescente-se que as proteínas, também são substratos vulneráveis a ação da 

microbiota fermentativa ruminal. Essas são atacadas por proteases microbianas, que quebram 

as moléculas proteicas em peptídeos, que são finalmente absorvidos pelo organismo 

microbiano. Os peptídeos, ao serem metabolizados, são utilizados para a formação de proteína 

microbiana ou então fornecerem energia por meio da via do AGV aos micro-organismos. Os 

bovinos utilizam desta fonte proteica quando esta passa dos pré-estômagos e chegam ao 

abomaso e duodeno para a digestão química e posterior absorção26,27.  

Os mecanismos fisiológicos pelos quais o rúmen cria condições para as atividades 

metabólicas dos micro-organismos fermentadores são: a temperatura intra-ruminal ao redor de 

39°C, a ausência de oxigênio para proporcionar um ambiente redutivo anaeróbio, a força iônica 

ou osmolaridade do líquido ruminal em torno de 300 mOsm (miliosmol), e uma faixa de pH 

ideal para o crescimento microbiano entre 5,5 – 724,26. 

O rúmen apresenta um padrão de motilidade extremamente coordenado e muito 

importante para a retenção seletiva do substrato que será fermentado, ou então para a liberação 

daquelas partículas digeridas e/ou não fermentáveis26. Esta função é reflexo das camadas 

musculares que formam as paredes e pilares do órgão, detentoras de um sistema nervoso 

intrínseco controlado pelas fibras aferentes do núcleo motor no nervo vago. Esse é capaz de 

excitar estas fibras musculares e, consequentemente, misturar a ingesta e auxiliar na 

fermentação microbiana20. Logo, o bolo alimentar ao ser deglutido é desfeito devido estas 

vigorosas agitações das paredes ruminais, com a separação das partículas do alimento. As 

partículas menores são levadas pela densidade para a massa fluída contida no saco ventral da 

víscera, enquanto as partes mais grosseiras da ingesta flutuam no líquido ruminal, no saco dorsal 

do órgão. Aquelas partículas finas são aprisionadas pelas pregas reticulares durante a agitação 

e, posteriormente, seguem por meio do óstio retículo-omásico para o omaso20,21. As partes mais 

grosseiras são movidas pela contração do átrio e do saco dorsal do rúmen para o retículo e, por 

meio da abertura promovida pelo relaxamento das fibras musculares do óstio da cárdia, são 

regurgitados para o esôfago e são expostos a uma remastigação ou ruminação21,26.  
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A produção de saliva acontece, vigorosamente, durante os episódios de mastigação 

e ruminação do bovino26. Este produto de excreção exerce papel fundamental na capacidade de 

tamponamento da ingesta e tem sua produção aumentada pelo estímulo de partículas fibrosas 

presentes no substrato alimentar20,21,26. Quanto mais grosseiro é o alimento ingerido e com 

menor digestibilidade, maior será a frequência de ruminação que o animal deverá realizar.  

Durante a digestão dos alimentos pelos bovinos, uma grande quantidade de gases, 

geralmente CO2 (dióxido de carbono) e CH4 (metano) são formados e precisam ser removidos 

do ambiente ruminal para não comprometer o processo fermentativo24. Esta remoção precisa 

acontecer devido à grande distensão das paredes ruminais causada pelos gases produzidos e que 

pode causar uma atonia ruminal18. Para isso, o rúmen, por meio das contrações musculares das 

suas paredes e pilares, força as bolhas de gás no sentido do saco caudal para o saco cranial, 

levando-os para o cárdia e após o relaxamento do esfíncter, entram no esôfago e são eructados26. 

2.2. Principais distúrbios ruminais em bovinos 

2.2.1. Acidose ruminal em bovinos 

A acidose ruminal se apresenta como acidose aguda ou acidose lática ruminal, de 

curso mais intenso ou agudo; e a acidose subaguda, mais branda e cursando de forma crônica 

em bovinos8,10. Nesse sentido, os animais em terminação que se alimentam com dietas baseadas 

em grandes quantidades de grãos e pobre em forragens sem a devida adaptação, podem ser 

acometidos pela acidose ruminal, aguda ou crônica29. Portanto, o estabelecimento de uma 

microbiota ruminal estável no período de transição entre a alimentação baseada em gramíneas 

e aquela composta por altos índices de concentrados não é imediato. Sendo assim, faz-se 

necessário estabelecer um período de adaptação dos animais, a fim de evitar a morte dos micro-

organismos e consequentemente o surgimento dos distúrbios fermentativos10.  

Os alimentos volumosos formados basicamente de carboidratos estruturais como a 

celulose, possuem uma fermentação microbiana lenta e produtora de AGVs em quantidade 

compatível com a capacidade de absorção do epitélio ruminal8. Em contrapartida, os alimentos 

concentrados ricos em amido, apresentam uma maior taxa de fermentação microbiana com 

produção elevada de AGVs em um período curto. Dessa forma, excedendo a capacidade de 

absorção dos ácidos orgânicos pelo epitélio e culminando com o acúmulo desses e diminuição 

brusca do pH intra-ruminal10.   

O acúmulo de AGVs no fluido ruminal pode alterar o equilíbrio entre os micro-

organismos degradadores e os produtores de ácido lático. Aqueles produtores do ácido, como 

o Streptococcus bovis e Lactobacillus sp., beneficiam-se com um pH baixo, em torno de 5,2. 
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Mas, aqueles degradadores, como as bactérias celulolíticas e protozoários, são sensíveis as 

condições ácidas do meio e são, portanto, destruídas. A condição ácida favorece a permanência 

das bactérias acidificantes culminando em uma acidificação ainda mais pronunciada. A partir 

do momento que o pH ruminal diminui a valores abaixo de 5, o crescimento de bactérias 

Streptococcus bovis também é inibido, mas os Lactobacillus sp. continuam em ambiente 

favorável para se proliferar. Com isso, essas bactérias permanecem produzindo ácido lático e 

acidificam ainda mais o meio intra-ruminal. Sendo assim, promovem uma estase na 

fermentação ruminal e consequentemente um quadro de acidose metabólica é estabelecido no 

animal8,17 (Figura 3).  

A produção de ácidos graxos de cadeia curta – AGCC, durante a fermentação do 

substrato alimentar pela microbiota ruminal, geralmente é baixa e segue uma proporção quase 

sempre definida de ácido acético (em torno de 70 %), seguido de ácido propiônico (ao redor de 

20 %) e ácido butírico (cerca de 10 %).  Nos casos em que os bovinos são alimentados com 

dietas com elevado teor de concentrado, existe, consequentemente, uma maior produção de 

ácidos graxos de cadeia curta, porém, a proporção deles se altera. A quantidade de ácido 

propiônico e butírico supera aquela de ácido acético e culmina com o estabelecimento de um 

quadro de acidose ruminal por AGCC ou acidose subaguda, com o pH ruminal permanecendo 

entre 5,5 até 5 5,8,18.  

O acúmulo de AGVs no fluído ruminal, a diminuição do pH, aliado à redução da 

capacidade de tamponamento, pode alterar a morfologia da parede do rúmen, por meio de lesão 

epitelial, propiciando o aparecimento de quadros de ruminite4,13, atrofia papilar4,30, 

hiperqueratose31 e paraqueratose8. 

Demonstra-se na Figura 3 toda a sequência de eventos que ocorrem durante o curso 

de uma acidose ruminal em bovinos suplementados com dietas contendo altos índices de 

concentrado, culminando em acidose metabólica nos animais acometidos. 
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FIGURA 3 -  Esquema representativo do processo de acidose ruminal em bovinos. Sequência             de 

eventos no distúrbio fermentativo em bovinos demonstrando a ingestão excessiva de 

carboidratos rapidamente fermentáveis no rúmen, provocando uma alteração no 

crescimento bacteriano e um aumento na produção de ácidos graxos voláteis (AGV) e, 

consequentemente, redução do pH intra-ruminal. Em seguida, micróbios resistentes às 

condições ácidas do meio metabolizam o substrato alimentar e produzem uma 

quantidade exacerbada de ácido lático, culminando em uma acidificação ruminal ainda 

mais pronunciada e causando uma estase na fermentação. Com isso, a absorção de ácido 

lático ocorre e resulta em um quadro de acidose metabólica. 

  Fonte: Adaptado de Nocek15. 

 

2.2.2. Ruminite, hiperqueratose e paraqueratose ruminal 

A inflamação do epitélio ruminal ocorre em consequência da acidose ruminal aguda 

ou subaguda8 e por danos mecânicos causados pela ingestão de objetos estranhos e perfuro-

cortantes que ficam aprisionados na mucosa do órgão. Como consequência da inflamação das 

papilas ruminais, a capacidade absortiva do rúmen frente aos AGVs é diminuída 

drasticamente32. No entanto, relatos de caso referentes a danos mecânicos na mucosa da víscera 

são escassos na literatura consultada33.    

Com a acidose ruminal, a função protetora da mucosa do rúmen frente a alguns 

micro-organismos oportunistas fica comprometida8. A alta concentração de ácidos orgânicos 
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no órgão gera lesões no epitélio ruminal, quebrando a homeostase deste tecido e culminando 

na instalação de agentes bacterianos, como Fusobacterium necrophorum e Trueperella 

pyogenes.  Além da infecção causada na parede do órgão, essas bactérias podem atravessar a 

barreira de proteção e atingir a corrente circulatória e, por meio do sistema porta, alcançarem o 

fígado, podendo causar abscessos hepáticos8.  

O dano químico causado à mucosa ruminal devido as altas concentrações de AGVs 

intra-ruminais pode predispor ao surgimento de infecções micóticas do rúmen30. Fungos 

patogênicos do gênero Mucor sp., Aspergillus sp., Rhizopus sp. e Absidia spp., frequentemente, 

estão relacionados a essas enfermidades18. Estes micro-organismos invadem a parede ruminal 

e atingem os vasos sanguíneos ruminais, causando uma vasculite, trombose e necrose tecidual30.  

Diante dos distúrbios digestivos, as lesões sugestivas de ruminites em bovinos são, 

comumente encontradas no saco ventral da víscera4,34. Valendo-se da classificação de lesões 

instituída por Smith34, corroborada por Vechiato4, elas são subdivididas de acordo com o 

aspecto macroscópico, bem como por características microscópicas e graus de evolução da 

ferida. No tipo I ou “retalhos aderentes”, a mucosa apresenta-se com manchas enegrecidas, 

ovais, pequenas e agrupadas, entremeadas por áreas despigmentadas da superfície e desprovidas 

de papilas. Ela é precursora das demais, como a do tipo II ou “erosiva”, mostrando-se 

despigmentadas, erodidas e sem papilas ruminais, além de possuir as bordas sanguinolentas. É 

uma evolução da lesão tipo I e indicativa de quadro infeccioso. Na lesão tipo III ou 

“pseudomembranosa”, existem áreas ulceradas recobertas por tecido pseudomembranoso ou 

diftérico, comuns em infecções nas camadas mais profundas da mucosa.  A lesão do tipo IV ou 

“ulcerativa”, encontra-se uma úlcera aberta com diversos graus de cicatrização, cor rósea clara, 

superfície lisa, brilhante e seca, sem exsudato ou hemorragia, representando um grau avançado 

da lesão ruminal. Na lesão do tipo V ou “retração cicatricial”, há presença de escaras cicatriciais 

com aspecto radial e ausência de papilas. Por fim, a lesão do tipo VI ou “vilosidades aderidas”, 

várias papilas ficam aderidas umas às outras, com concomitante inflamação da parede do 

rúmen. Essa lesão também é precursora das alterações ulcerativas características das lesões tipo 

II, III, IV e V. A Figura 4 indica a classificação macroscópica dos tipos de lesões ruminais por 

ruminite, frequentemente, encontradas em bovinos devido a distúrbios digestivos gerados por 

consumo excessivo de carboidratos altamente fermentáveis no rúmen. 

Microscopicamente estas lesões são caracterizadas pela presença de degeneração 

hidrópica e necrose de coagulação do epitélio ruminal, variando em intensidade de acordo com 

a gravidade da ferida. Um infiltrado leucocitário inicial é evidenciado, além da presença 

crescente de tecido conjuntivo a medida que a ferida evolui para a cicatrização30.  
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FIGURA 4 - Padrões de lesão macroscópica no rúmen de bovinos acometido por ruminite em 

consequência de distúrbios metabólicos em decorrência da ingestão excessiva de 

carboidratos altamente fermentáveis no rúmen. Em (A): lesão tipo I ou “retalhos 

aderentes”. Em (B): lesão tipo II ou “erosiva” com hemorragia (seta). Em (C): lesão 

tipo III ou “pseudomembranosa” com membrana diftérica (seta). Em (D): lesão tipo 

IV ou “ulcerativa”. Em (E): lesão tipo V ou “retração cicatricial”. Em (F): lesão tipo 

VI ou “vilosidades aderidas” (seta). 

Fonte: Adaptado de Vechiato4. 

 

A literatura é controversa quanto a nomenclatura da lesão tipo VI. Alguns 

autores8,18,30 utilizam a descrição da referida lesão como hiperqueratose e/ou paraqueratose 

ruminal.  

/

/ 

/

/

/

/ 
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 A hiperqueratose indica uma hiperplasia do epitélio ruminal, ocorrendo quando a 

velocidade de proliferação das células epiteliais é superior à taxa de descamação30 (Figura 5). 

Essa alteração é, frequentemente, encontrada em animais alimentados com dietas ricas em 

alimentos concentrados35 e é caracterizada pelo aumento na espessura da camada córnea da 

mucosa. Adicionalmente, pode estar associada a atrofia papilar (Figura 6), com o 

engrossamento das vilosidades, contornos irregulares e comprimidas umas com as outras8. O 

espessamento da camada córnea apresenta-se como uma barreira física para a absorção e o 

transporte dos AGVs pelo epitélio ruminal. Com isso, a metabolização destes ácidos orgânicos 

pelo rúmen fica prejudicada, impactando negativamente o desempenho produtivo do animal 

acometido28. 

 

 
FIGURA 5 – Fotomicrografia da mucosa ruminal de bovino. Em destaque (seta): hiperplasia da 

camada córnea do epitélio ruminal apresentando-se espessada e aumentada. HE. 

Aumento 400x. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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FIGURA 6 - Mucosa ruminal de bovino suplementado com concentrado. Corte Histológico do tecido 

ruminal. Em (a): evidencia-se o epitélio ruminal com a ausência de papilas. Em (b): 

mostra-se o acúmulo excessivo de tecido conjuntivo no tecido de sustentação da mucosa. 

HE. Aumento 40x. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A paraqueratose também é uma disfunção do epitélio ruminal que pode ser 

estimulada pelos ácidos orgânicos produzidos em excesso28. O rúmen acometido apresenta 

papilas com aumento de volume, coloração escura e aspecto de couro, que podem também estar 

aderidas umas as outras18. Uma alta taxa de proliferação e migração celular para as camadas 

mais superficiais do epitélio ruminal, em direção ao lúmen, é induzida pelo pH baixo, mas com 

tempo insuficiente para a completa diferenciação celular35. Com isso, células com núcleos 

picnóticos, pequenos e condensados, ficam retidas na camada córnea do epitélio ruminal36. O 

aumento na espessura da camada é evidente, com a presença de células vacuolizadas18. 

O epitélio ruminal paraqueratótico pode atuar compensando a hiperqueratose, 

disponibilizando uma camada de células queratinizadas mais permeáveis aos produtos da 

fermentação microbiana, sendo comum a presença dos dois eventos concomitantemente37. 

Outros autores38 consideram a paraqueratose uma característica normal do epitélio ruminal, 

principalmente em animais que ingerem grande quantidade de concentrado na dieta. 
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2.2.3. Papilomatose ruminal 

A papilomatose no trato alimentar de bovinos é causada, principalmente, pelo 

Papilomavírus Bovino tipo 4 (BPV-4), um DNA-vírus representante da família 

Papillomaviridae39. Esse vírus se instala na mucosa do trato alimentar por meio de micro lesões 

epiteliais pré-existentes21. A proliferação das células basais infectadas é induzida pelo vírus e o 

crescimento, desenvolvimento e a possível regressão desse no hospedeiro está relacionado com 

o status imune do portador40. Fatores imunossupressivos como a infecção por algum micro-

organismo patogênico37, tratamentos com corticóides41 e ingestão de plantas tóxicas como a 

samambaia (Pteridium aquilinum)39 são apontados como responsáveis pela persistência da 

infecção pelo vírus da papilomatose no trato alimentar de bovinos. Alguns estudos apontam que 

bovinos ao ingerirem samambaia, são acometidos de papilomatose alimentar e, aliado a estes 

achados, são também portadores de carcinomas de células escamosas (CCEs) no sistema 

digestivo39,40,42. 

A teoria da “síndrome papiloma-carcinoma” pode ser explicada por meio da 

interação de um dos componentes químicos da samambaia, o ptaquilosídeo, que leva o animal 

a padecer de um estado de imunossupressão por linfopenia, crônica e persistente. O animal 

apresentando este quadro imunológico, ao entrar em contato com o vírus BPV-4 pode 

desenvolver a papilomatose no trato alimentar. Estas lesões, finalmente, atuam como sítios de 

desenvolvimento dos CCEs, por meio da interação entre as oncoproteínas do BPV-4 e os 

carcinógenos da planta43.  Algumas pesquisas afirmam que estas neoplasias acometem bovinos 

com idade mais avançada e os principais sintomas clínicos decorrentes destas enfermidades são 

reflexo dos sítios de ocorrência da doença42,44. Atonia ruminal, dificuldade na eructação e o 

timpanismo são sinais, comumente, encontrados em pacientes acometidos pelas lesões no 

rúmen42. 

Macroscopicamente, os papilomas apresentam-se de tamanhos variados, podendo 

ser único ou múltiplos e formando projeções digitiformes pedunculadas, amareladas e com 

queratinização superficial no rúmen42 (Figura 7). 

Na avaliação microscópica, estas lesões são revestidas por epitélio estratificado 

hiperplásico com queratinização superficial, sustentado por eixos fibrovasculares centrais. As 

lesões em estágio inicial de desenvolvimento apresentam hiperplasia das células epiteliais mais 

discreta e com aspecto rugoso da mucosa. Na fase seguinte de desenvolvimento das lesões, 

ocorre hiperplasia acentuada com tumefação celular associada a hiperqueratose, além de 

projeções mais evidentes da lesão. Na fase de regressão, os papilomas demonstram acentuado 

infiltrado leucocitário no estroma de sustentação e com atenuação das projeções digitiformes42 
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(Figura 8). Durante a avaliação histológica das lesões, estes pesquisadores42 observaram a 

presença de queratinócitos neoplásicos malignos indicativos da transformação dos papilomas 

em CCEs. 

 

 
FIGURA 7 - Características macroscópicas de múltiplos papilomas em fragmento da mucosa ruminal. 

Evidencia-se o aspecto cístico das lesões na mucosa, formando projeções amareladas, 

múltiplas e espessura variadas e com queratinização superficial (seta). 

Fonte: Tessele e Barros45. 

 

O carcinoma de células escamosas apresenta-se, frequentemente, como uma massa 

tumoral exuberante, rugosa, de consistência firme e coloração esbranquiçada devido a 

queratinização, podendo ser único ou múltiplos e frequentemente ulcerado42. O aspecto 

esbranquiçado ou granuloso também é apresentado na superfície de corte da lesão. Conforme a 

diferenciação progride, numerosos grânulos amarelos, que correspondem ao acúmulo e 

aprisionamento de queratina dentro das ilhas de queratinócitos proliferados tornam-se mais 

evidentes46. 
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FIGURA 8 – Fotomicrografia de neoplasia do trato alimentar superior de bovinos associada ao 

consumo espontâneo de samambaia (Pteridium aquilinum). Em (A): papilomas 

pedunculados em fase inicial de crescimento; aspecto submacroscópico. HE, obj. 

2,5. Em (B): papiloma em fase de regressão com atenuação das projeções 

digitiformes; aspecto submacroscópico. HE, obj. 2,5. 

Fonte: Adaptado de Souto et al42. 

 

Microscopicamente, a neoplasia mostra-se formada por proliferações irregulares de 

queratinócitos na forma de cordões, trabéculas ou ilhas celulares com graus variados de 

queratinização. As células apresentam-se com núcleos aumentados, hipercromáticos e 

nucléolos evidentes, além de citoplasma eosinofílico e abundante. Um achado bastante 

significativo é o acúmulo central de queratina no interior das ilhas de células neoplásicas, as 

chamadas “pérolas córneas” 47. A presença de calcificação, edema e hemorragias é menos 

frequente, porém o infiltrado leucocitário quase sempre é observado42. A ocorrência de 

metástases para os linfonodos regionais e tecidos ou órgãos adjacentes pode acontecer44. 

 

2.3. Aspectos morfofuncionais do fígado e abscessos hepáticos em bovinos 

 

2.3.1. Aspectos anatômicos do fígado bovino 

Anatomicamente, o fígado está localizado na cavidade abdominal cranial do 

bovino, deslocado à direita do plano mediano. Este deslocamento é reflexo do espaço ocupado 

pelos pré-estômagos do animal, que preenchem, aproximadamente, três quartos da cavidade 

abdominal.  Possui um peso médio de 4,5 a 5,5 kg, superfície capsular lisa e delgada, formada 

por tecido conjuntivo, denominado cápsula de Glisson. O parênquima apresenta tecido friável, 

de coloração castanho-avermelhado. Morfologicamente, o órgão é dividido em lobo esquerdo, 

lobo direito, lobo quadrado e lobo caudado. Por sua vez, este último, se estratifica em dois sub-

lobos: processo papilar e processo caudado20. 



19 

 

O fígado possui uma face diafragmática e uma face visceral (Figura 9). A face 

diafragmática apresenta-se orientada dorso cranialmente para a direita, moldada quase 

totalmente à concavidade da metade direita das paredes do diafragma, sendo a porção restante 

prolongada até as duas ou três últimas costelas do lado direito e, às vezes, com o flanco no 

ângulo lombo-costal. O ligamento falciforme está inserido nesta face, seguindo desde a 

impressão esofágica até a fenda para o ligamento redondo. Diferentemente, a face visceral é 

côncava, onde se encontra a porta do fígado, que é uma depressão limitada pelo processo 

papilar, processo caudado e a área adjacente ao pâncreas. Por meio desta, a veia porta e a artéria 

hepática penetram no órgão, enquanto o ducto hepático comum deixa o fígado. A fossa da 

vesícula biliar encontra-se na face visceral, estendendo-se desde a porta até a borda ventral do 

órgão. A fissura do ligamento redondo estende-se transversalmente nessa face, desde o sulco 

para o ligamento redondo. A face visceral tem uma grande impressão omásica central, 

produzindo a maior parte da concavidade do órgão em bovinos. Ventral a impressão omásica, 

se encontra a impressão causada pelo retículo e, finalmente, na área ventral direita localiza-se 

a impressão formada pelo abomaso20. 

O rim direito e a glândula adrenal causam profunda impressão no lobo direito e no 

processo caudado, cujas bordas são curtas e grossas. Já a borda ventral e esquerda da víscera é 

fina. Contudo, a borda dorsal encontra-se na posição mediana recebendo a veia cava caudal por 

meio do largo sulco da veia cava. Uma linha que se estende da fenda do ligamento redondo até 

a impressão esofágica na face visceral e a linha de fixação do ligamento falciforme, na face 

diafragmática, marca a divisão entre o lobo esquerdo, o caudado e o quadrado. O lobo quadrado 

está entre o ramo esquerdo da veia cava e a borda ventral do fígado. Porém, entre a veia cava e 

o ramo esquerdo da veia porta encontra-se o lobo caudado. Este lobo é subdividido em processo 

papilar, menor e variável, projetando-se dentro do vestíbulo da bolsa do omento e sobrepondo-

se ao ramo esquerdo da veia porta, e o processo caudado, maior e alongado, recobrindo boa 

parte da face visceral do lobo direito e suportando quase totalmente a impressão renal. 

Finalmente, o lobo direito, curto e grosso, é demarcado por uma linha que se prolonga desde a 

fossa da vesícula biliar, por meio da porta, até o sulco da veia cava20,48.  
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FIGURA 9 – Esquema representativo das faces visceral (A) e diafragmática (B) do fígado      bovino, 

com destaque para as principais estruturas anatômicas.  

Fonte: Adaptado de Budras48. 

 

O suprimento sanguíneo do fígado ocorre por duas fontes. A veia porta é 

responsável por prover cerca de 60 a 70 % de fluxo sanguíneo ao fígado. O fluxo adicional é 

fornecido via artéria hepática. Tanto a veia porta, quanto a artéria hepática penetram no órgão 

por meio do hilo hepático no espaço porta, presente na face visceral do fígado20,30,49. Por meio 

da veia porta circula o sangue proveniente do trato digestivo, pâncreas e baço. Este vaso 

ramifica-se sucessivamente em vênulas portais que percorrem a periferia do lóbulo hepático e 

desembocam nos capilares sinusóides, que, por sua vez, forma a veia centro lobular. Esta passa 

pela base do lóbulo hepático e desemboca na veia sub-lobular, convergindo e se fundindo neste 

local em duas ou mais veias hepáticas que finalmente desembocarão na veia cava posterior49. 

A artéria hepática carreia sangue arterial, proveniente da artéria celíaca, um dos 

ramos da artéria aorta abdominal. Ao penetrar no fígado, ramifica-se em arteríolas 

interlobulares que desembocam nos capilares sinusóides levando oxigênio até a unidade 

estrutural básica do fígado, o hepatócito. Entre dois hepatócitos justapostos nota-se um 

canalículo biliar, precursor do sistema biliar. Esses canalículos formam os ductos biliares que 
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acompanham os ramos da veia porta e unem-se para formar o ducto hepático esquerdo e direito. 

Estes se fundem com o ducto cístico proveniente da vesícula biliar e continuam seu trajeto como 

ducto colédoco ou ducto biliar comum até penetrar no duodeno49.     

O fígado é inervado por nervos simpáticos e parassimpáticos, recebendo fibras 

aferentes e eferentes do tronco vago ventral e fibras simpáticas do gânglio celíaco21. 

 

2.3.2. Aspectos microscópicos do fígado bovino 

O lóbulo hepático é caracterizado como a subunidade funcional básica do fígado, 

sendo uma estrutura hexagonal com largura de 1 a 2 mm. Central a este lóbulo existe uma veia 

chamada vênula hepática terminal, afluente da veia hepática. Nos ângulos deste hexágono 

existem os tratos portais, que incluem os ductos biliares, ramos da veia porta, artéria hepática, 

nervos e vasos linfáticos, sustentados por tecido conjuntivo30 (Figura 10). 

A unidade estrutural básica do fígado é a célula hepática ou hepatócito. Estas são 

células epiteliais que se agrupam em placas interligadas dispostas radialmente, conferindo a 

forma dos lóbulos hepáticos. A morfologia celular é poliédrica, composta por seis lados ou 

mais, com um ou dois núcleos arredondados e nucléolos evidentes, grande número de 

mitocôndrias, lisossomos e abundante retículo endoplasmático liso e rugoso30,49. Possuem 

diferenças quanto às características estruturais, histoquímicas e bioquímicas relacionadas à 

distância destas em relação ao espaço porta49. A distribuição destas células é feita em zonas, 

com relação ao trato portal e a veia centro lobular. Aquelas mais próximas do sangue aferente 

da artéria hepática e veia porta compõem a zona 1 ou periportal. Já as células intermediárias, 

ou mediozonais, encontram-se na zona 2, enquanto que na zona 3 localizam-se as células que 

fazem limite com a vênula hepática terminal. As placas hepáticas de hepatócitos são separadas 

pelos sinusóides vasculares. Entre as células endoteliais dos vasos sinusóides e os hepatócitos 

existe uma lacuna denominada Espaço de Disse30,49. 
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FIGURA 10 – Esquema representativo do lóbulo hepático no fígado bovino demonstrando a 

classificação dos hepatócitos em relação ao trato portal. Na Zona 1 ou periportal 

localizam-se os hepatócitos mais próximos ao trato portal. Na Zona 2 ou 

intermediária situam-se os hepatócitos intermediários. Na zona 3 ou centro-lobular 

encontram-se os hepatócitos mais próximos à veia hepática. 

Fonte: Adaptado de Macgavin e Zachary30. 

  

2.3.3. Aspectos funcionais do fígado bovino 

De acordo com a literatura21,26,49, o fígado exerce as funções fisiológicas de síntese 

das principais proteínas plasmáticas, a regulação das concentrações plasmáticas de glicose, a 

metabolização de lipídios e aminoácidos, atua na degradação de alguns produtos de excreção 

do organismo, como a amônia, além de exercer papel fundamental na degradação de substâncias 

exógenas e nocivas ao indivíduo. Possui papel imunológico importante na homeostase do 

organismo e, por fim, como função exócrina, destaca-se a excreção da bile pelo órgão. 

A síntese da maioria das proteínas plasmáticas do organismo ocorre no órgão, 

principalmente, dentro do retículo endoplasmático rugoso dos hepatócitos. Grande parte dos 

aminoácidos absorvidos pelo intestino e que atingem o fígado pela circulação porta são 

metabolizados e transformados em proteínas séricas pelo víscera21,26,49. 

O fígado remove os carboidratos do plasma, após a alimentação e sob influência da 

insulina, os armazena como glicogênio ou os transforma em ácidos graxos. Quando necessário, 
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por meio da glicólise do glicogênio armazenado, ou pela neoglicogênese, regula a concentração 

plasmática de glicose e mantém o balanço energético do organismo21,26,49.  

Os ácidos graxos são substâncias insolúveis no sangue e para que possam ser 

transportados para o tecido adiposo e serem armazenados, ou levados para outros tecidos e 

serem usados como fonte energética, é necessário que o fígado os transforme em lipoproteínas 

de muito baixa densidade ou VLDL. Para isso, os ácidos graxos são esterificados em 

triglicerídeos e estes, finalmente, são então envolvidos por uma capa de fosfolipídios, colesterol 

e proteínas específicas26. 

O metabolismo de lipídios é feito principalmente pelo fígado. O órgão está 

relacionado com a produção e a degradação de lipídios plasmáticos, como o colesterol, as 

triglicérides, os fosfolipídios e as lipoproteínas26,49. 

Os aminoácidos são metabolizados no fígado, sob a influência do glucagon, e 

estimulam a neoglicogênese. Nesse sentido, a maioria dos aminoácidos sofre desaminação e 

perdem os grupos aminos das moléculas. Entram, com isso, nas vias do metabolismo de 

carboidratos e podem ser completamente metabolizados pelo fígado para fornecer energia na 

forma de glicose ou glicogênio, como também, finalmente, serem usados na síntese de ácidos 

graxos26,49.  

O metabolismo da amônia ocorre, principalmente, na víscera. Nesse sítio, esse 

produto de excreção, altamente tóxico, do catabolismo dos aminoácidos é transformado em 

ureia, componente menos nocivo que, finalmente, entra na corrente circulatória e 

posteriormente é secretado por meio da urina49. 

O metabolismo de substâncias exógenas, como medicamentos, ocorre no fígado. 

Por meio das enzimas do citocromo p450 do retículo endoplasmático liso das células hepáticas, 

estas substâncias são transformadas em partículas hidrossolúveis e são mais facilmente 

excretadas pelo organismo21,26,49. 

O fígado possui importante função imunológica. Ele atua nas imunidades sistêmica, 

local e das mucosas, com aproximadamente 10% das suas células relacionadas ao sistema 

imunológico adaptativo (linfócitos T e B) ou inato (células de Kupffer, linfócitos natural killer 

e linfócitos natural killer T21,26,49. 

Finalmente, a excreção da bile é a principal função exócrina do fígado. Esse 

produto, por sua vez, atua tanto na excreção de substâncias excedentes, como o colesterol, a 

bilirrubina e substâncias exógenas, bem como na facilitação da digestão dos lipídios, por meio 

dos ácidos biliares, atuando como detergentes e fornecendo tampões para neutralizar o pH ácido 

da ingesta21,49.   
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2.3.4. Abscesso hepático 

Os abscessos são inflamações purulentas circunscritas causadas por micro-

organismos piogênicos, sendo delimitadas por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso50. Eles 

ficam retidos em uma cavidade neoformada pela própria reação inflamatória51. Geralmente, os 

abscessos hepáticos são provocados por uma infecção bacteriana causada, principalmente, por 

micro-organismos anaeróbicos8.  

A lesão primária caracterizada pela formação dessa alteração é um micro abscesso, 

resultado de um êmbolo de micro-organismos retido no sinusóide hepático que progride para a 

necrose de coagulação dos hepatócitos circunvizinhos. Posteriormente, a micro lesão evolui 

para um abscesso verdadeiro, tomado por pus e encapsulado por tecido conjuntivo fibroso8.  

Em relação à quantidade, os abscessos hepáticos podem ser únicos ou múltiplos, 

normalmente variando entre dois a dez abscessos. As dimensões são variáveis, entre um e até 

maiores que 15 cm, e, finalmente, não possuem um padrão específico de distribuição ao longo 

do parênquima hepático, podendo acometer os tecidos superficiais (Figura 11), bem como os 

tecidos mais profundos no órgão. As lesões mais superficiais quase sempre produzem 

inflamação fibrinosa, que provoca aderência ao peritônio e às vísceras e tecidos circunvizinhos. 

Eventualmente estas afecções tornam-se estéreis e são substituídas por tecido cicatricial fibroso, 

ou são reabsorvidas pelo tecido lesado8. 

 

 
FIGURA 11 – Abscesso em fígado bovino. Em (A): abscesso hepático superficial rompido, com 

extravasamento de pus para a face diafragmática (seta branca); Em (B): abscesso 

superficial único circunscrito (seta amarela) em fragmento de fígado. 

Fonte: Arquivo pessoal.  
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Visando melhor entendimento, Brown et al.52 classificaram os abscessos hepáticos 

de bovinos em escores quanto ao tamanho e/ou número de lesões, conforme descrito no Quadro 

1. 

 

QUADRO 1 – Classificação de abscessos hepáticos em bovinos quanto ao tamanho e/ou número de 

lesões. 

Escore Número e/ou tamanho dos abscessos hepáticos 

0 Nenhum abscesso 

A- 1 ou 2 abscessos pequenos ou resquício cicatricial de abscesso 

A 2 ou 4 abscessos bem organizados   

A+ 1 ou mais abscessos grandes ou múltiplos abscessos pequenos e ativos 

Fonte: Adaptado de Brown et al.52.  

 

As principais vias de acesso dos agentes implicados com os abscessos hepáticos são 

a veia porta, a artéria hepática, o ducto biliar, a veia umbilical em recém-nascidos e o contato 

direto com processos inflamatórios de tecidos circunvizinhos, como em casos de reticulo 

pericardites traumáticas8,53. Dentre as vias de acesso, a formação de abscessos hepáticos via 

sistema porta se destaca, visto que um volume sanguíneo considerável do trato gastrointestinal 

supre o fígado por este caminho e, quando o conteúdo hematológico se encontra contaminado, 

pode predispor a contaminação cruzada do órgão8.  

O complexo acidose ruminal-ruminite-abscesso hepático (Figura 12) acomete 

frequentemente animais alimentados com dietas ricas em concentrados, típicas de 

confinamentos para a terminação de bovinos29. Sabe-se que a acidose ruminal, aguda ou 

subaguda, é frequente em ruminantes alimentados com tais dietas. O estabelecimento de uma 

microbiota ruminal estável no período de transição entre a alimentação baseada em gramíneas 

e aquela composta por altos índices de concentrados não é imediato e necessita de um período 

de adaptação do animal, que, por vezes, acaba sendo negligenciado. Com isso, é estimulado o 

crescimento desordenado das bactérias ruminais, cursando com o aumento da produção de 

ácidos graxos voláteis (AGVs) e, consequentemente, diminuição do pH10. O acúmulo de AGVs 

no fluido ruminal, a diminuição do pH, aliado à redução da capacidade de tamponamento, pode 

alterar a morfologia da parede do rúmen, por meio de lesão epitelial, propiciando o 

aparecimento de quadros de ruminite13. Embora o rúmen atue como barreira seletiva entre o 

ambiente ruminal e a corrente sanguínea, esta função fica comprometida com o 

desenvolvimento de processos inflamatórios na parede do órgão. Tal fato permite a invasão de 

micro-organismos oportunistas na corrente sanguínea que, por meio do sistema porta, podem 



26 

 

colonizar diferentes tecidos, dentre estes, o fígado, culminando com a formação de abscessos 

hepáticos8,13. 

 
FIGURA 12 – Esquema representativo do complexo acidose ruminal-ruminite-abscesso hepático 

(setas). A ingestão de dieta contendo altos índices de concentrado predispõe a acidose 

ruminal e ruminite, permitindo a colonização da parede ruminal por bactérias que via 

circulação e sistema porta, se alojam no fígado, culminando na formação de abscessos.  

Fonte: Adaptado de Nagaraja e Lechtenberg8. 

 

Estudos avaliando a microbiota presente nos abscessos hepáticos em bovinos 

revelaram que micro-organismos anaeróbicos são predominantes neste tipo de lesão8,32,54. Sabe-

se que o Fusobacterium necrophorum é o principal agente etiológico envolvido na gênese dos 

abscessos hepáticos. Esta bactéria possui duas subespécies, o Fusobacterium necrophorum 

necrophorum e o Fusobacterium necrophorum funduliforme. A subespécie necrophorum é a 

mais frequente nos achados e, geralmente, isolada em culturas puras do agente. Já a subespécie 

funduliforme é menos frequente e quase sempre se encontra em culturas mistas com outros 

patógenos8.  

Pesquisadores8, ao avaliarem os principais micro-organismos presentes nos 

abscessos hepáticos, encontraram como principal agente etiológico da afecção o Fusobacterium 

necrophorum, seguido da bactéria Arcanobacterium pyogenes. No entanto, os autores também 

mencionaram a presença dos micro-organismos Trueperella sp., Bacteroides sp., Clostridium 

sp., coliformes, Mobiluncus sp., Mitsuokella sp., Pasteurella sp., Staphylococcus sp., 

Streptococcus sp., e Proteus sp. em abscessos hepáticos de bovinos. Embora menos frequente, 

fungos do gênero Mucor sp., encontrados em áreas de ulceração ruminal, podem invadir a 

circulação portal e chegar ao fígado, causando necrose, inflamação e formação de abscessos30. 

As lesões hepáticas em bovinos são de difícil diagnóstico clínico, mesmo com o 

auxílio de técnicas de semiologia.  As manifestações clínicas decorrentes dessas enfermidades 

Dieta 

alto grão 
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muitas vezes são insipientes, tornando-se evidentes quando, aproximadamente, três quartos do 

parênquima hepático estão comprometidos55. Quanto aos exames laboratoriais, como o 

hemograma, os resultados podem apontar alterações na contagem de células de defesa, 

fibrinogênio ou enzimas hepáticas, porém não se apresentam patognomônicos para qualquer 

enfermidade específica no fígado56.  

Devido à localização anatômica do fígado, torna-se laborioso o diagnóstico 

conclusivo de enfermidades, mesmo com o uso da ultrassonografia. A falta de preenchimento 

ruminal pode levar a uma perda de contato da víscera com a parede abdominal esquerda, 

tornando a visualização impossível durante o exame por imagem. Acrescenta-se que a porção 

ventral do lobo hepático direito é sobreposta pelo tecido pulmonar direito, podendo dificultar a 

realização dessa técnica complementar. Finalmente, animais com escore corporal considerável 

podem proporcionar uma resolução do ultrassom indefinida, uma vez que a refração das ondas 

sonoras, causada pela gordura que recobre os músculos intercostais, pode ocorrer8,56. Por isso, 

em muitos casos, o diagnóstico conclusivo das afecções ocorre por ocasião da necropsia, ou 

após procedimentos de abate, ao exame post mortem realizado pelo serviço de inspeção 

veterinária oficial6,8.  

Em se tratando da presença de alterações hepáticas encontradas nas linhas de abate 

dos frigoríficos, preconiza-se a condenação total do fígado ou a eliminação das suas porções 

lesadas, conforme apresentem, respectivamente, formas difusas ou circunscritas, previstas pelo 

Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA)57, 

de afecções que não possuam implicações com a carcaça e com os demais órgãos.  

A prevalência dos abscessos hepáticos pode variar de 1 a 2%, podendo atingir taxas, 

extremamente, elevadas, ao redor de 90 a 95% dos animais de um mesmo rebanho8. Em 

confinamentos norte-americanos, a média varia entre 12% a 32%58. Vechiato4, realizando um 

estudo retrospectivo acerca das lesões hepáticas e sua correlação com o regime de manejo 

nutricional, em um universo de 1.528.821 bovinos submetidos ao abate em um frigorífico 

paulista, entre os anos de 2002 e 2006, observou uma frequência de condenações hepáticas por 

abscessos ao redor de 1,60%. Em relação ao manejo nutricional, verificou que o acometimento 

de bovinos pela enfermidade no fígado foi maior naqueles animais sob regime intensivo de 

terminação quando comparados aos criados extensivamente.  

Outros autores6, ao estudarem as alterações morfológicas do fígado de bovinos 

abatidos em frigoríficos sob inspeção estadual no estado de Santa Catarina - Brasil, obtiveram 

uma taxa de condenações hepáticas de 31,75%, incluindo entre os achados uma prevalência de 

18% de abscessos hepáticos. Segundo eles, a presença de abscesso único, focal e com tamanho 
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moderado, variando entre dois e cinco centímetros de diâmetro, foi o achado mais rotineiro, 

concluindo também que 60% dos abscessos foram encontrados em animais sob regime 

intensivo de terminação, enquanto que os 40% restantes eram criados, exclusivamente, em 

pastagens. 

Resultados norte-americanos foram demonstrados por pesquisadores59 que 

estudaram a prevalência, a severidade e a relação entre as lesões pulmonares, as anormalidades 

hepáticas e os níveis de saúde do rúmen, medidos em abatedouros de bovinos. Eles avaliaram 

19.229 animais abatidos e obtiveram uma taxa de condenações hepáticas ao redor de 31,4%. 

Os abscessos hepáticos foram as lesões mais comumente diagnosticadas (20,5%). 

Adicionalmente, concluíram que os bovinos severamente afetados por abscessos hepáticos 

também apresentaram graves lesões pulmonares (14,9%) e, consequentemente, exibiram 

maiores perdas econômicas associadas, com uma queda estimada de 0,17 kg por dia de ganho 

em peso diário, quando comparados com os animais hígidos. 

 

2.4. Aspectos morfofuncionais dos dígitos e enfermidades podais associadas à laminite em 

bovinos 

 

2.4.1. Aspectos anatômicos da extremidade distal dos membros locomotores de bovinos 

O bovino possui quatro dedos na extremidade distal de cada membro locomotor. O 

dedo III e o IV estão completamente desenvolvidos, cada um possuindo três ossos falangeanos 

e três sesamóides. Já os dedos II e V são vestigiais, localizados na região plantar/palmar do 

boleto, não se articulando com o restante do esqueleto do animal. Essas estruturas estão 

dispostas em cada lado do eixo do membro locomotor, sendo as externas denominadas laterais 

e a internas mediais. Apresentam a falange proximal, mais longa e trifacetada, articulada, 

proximalmente, com a parte distal do metacarpo ou metatarso, e com a falange média. Este osso 

é mais curto que o primeiro, articulando-se com a falange distal ou terceira falange. Esta se 

mostra sulcada, rugosa e porosa, formando um ângulo de 25 a 30° com o plano de apoio, 

apresentando na face dorsal o processo extensor. Os quatro ossos sesamóides proximais 

articulam-se com a extremidade distal do metacarpo ou metatarso de cada dedo, na face 

plantar/palmar, relacionando-se também com a falange proximal. Já os ossos sesamóides distais 

ou naviculares estão ligados à superfície flexora das falanges distais. Nomeia-se a superfície 

interna de cada dígito bovino como região axial e a externa como abaxial20. 
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As articulações da extremidade distal, em cada membro locomotor, são formadas 

por ligamentos e tendões musculares específicos. São conhecidas, anatomicamente, como 

articulações metacarpo/metatarso falangeanas, interfalangeanas proximal e distal22. Entre as 

várias estruturas, destaca-se os ligamentos colaterais interdigitais, conectando o 

metacarpo/metatarso com a falange proximal e, sobretudo, faixas desses ligamentos unem as 

articulações interfalangeanas. Os ligamentos centrais também auxiliam nesse papel. 

Finalmente, os ligamentos interdigitais distais ou cruciformes separam os dígitos medial e 

lateral do bovino. Os tendões extensores e flexores atuam nos movimentos do membro distal 

dos animais, por meio da ligação entre os ossos e os músculos correspondentes. Entre eles, 

exercem importante função biomecânica o tendão do músculo extensor comum dos dedos, o 

extensor lateral, o flexor superficial e o profundo dos dígitos20,21.  

O suprimento sanguíneo arterial dos membros torácicos é promovido, 

principalmente, pela artéria mediana, um dos ramos da artéria axilar. A drenagem do sangue 

venoso ocorre pelas veias satélites de mesmo nome. Durante o trajeto percorrido por esses vasos 

nos membros, eles se ramificam em artéria digital palmar comum, artérias digitais palmares 

axiais e abaxiais. Finalmente, os ramos abaxiais penetram nas falanges distais e se anastomosam 

para formar o arco terminal21,22. O membro pélvico é suprido, principalmente, por sangue 

arterial trazido pela artéria ilíaca externa, seguindo como artéria femoral, que emite a artéria 

safena, responsável pela irrigação da porção distal do membro, sobretudo pelos ramos das 

artérias plantares medial e lateral21,22. 

O membro torácico dos bovinos é inervado por ramos dos nervos mediano, ulnar e 

radial, provenientes do plexo braquial. Já os membros pélvicos são inervados por ramos do 

plexo lombossacral, como os nervos isquiático, fibular comum e, finalmente, o nervo tibial22. 

Os cascos protegem as extremidades distais dos membros locomotores contra 

traumatismos e agentes infecciosos. Além disso, são responsáveis pelo suporte do peso dos 

animais21. A úngula lateral dos membros pélvicos é maior e carrega a maior parte do peso do 

ruminante, em relação à medial. Nos membros torácicos essa proporção se inverte60.  

Os cascos são constituídos por tecido epidérmico queratinizado (externamente) e 

derme subjacente. Dividem-se, anatômica e funcionalmente, em perioplo, parede ou muralha, 

lâminas, talão e sola. Acrescente-se a presença da linha branca, uma zona de transição entre a 

muralha e a sola, ficando, parcialmente, em contato com o solo, e a área correspondente a coroa, 

proximal a parede do casco. A sola e a borda distal da sola dos dígitos dividem-se em quatro 

sub-regiões: apical, subapical, pré-bulbar e bulbar20,21,61 (Figura 13).  
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FIGURA 13 - Aspectos anatômicos e macroscópicos do estojo córneo da extremidade distal dos 

membros locomotores de bovinos. Observa-se em A: a muralha abaxial (1), muralha 

dorsal (2) e pinça (3). Verifica-se em B: o bulbo do talão (*), sola pré-bulbar (1), sola 

subapical (2), sola apical (3), linha branca (seta amarela) e talão (seta branca). 

Fonte: Adaptado de Assis61. 

 

2.4.2. Aspectos estruturais e microscópicos dos cascos de bovinos 

 

O epitélio dos cascos dos bovinos é formado por camadas celulares dispostas em 

estratos.  De acordo com essa disposição, divide-se em: epiderme, derme e subcútis16,61,62. A 

epiderme também é subdividida, ou seja, internamente, relacionando-se com a membrana basal, 

localiza-se o estrato basal, cujas células encontram-se em constante multiplicação por mitose; 

sequencialmente, a camada seguinte representa o estrato espinhoso, cujas células são 

responsáveis pela produção dos filamentos de queratina  e também pela formação do 

citoesqueleto; logo em seguida localiza-se a terceira camada celular: o estrato granuloso, com 

a presença marcante de grânulos de querato-hialina no citoplasma celular, além da 

desintegração do núcleo; por fim, externamente está o estrato córneo. Essa camada é formada 

por células mortas queratinizadas e unidas por cemento intercelular14,61,62 (Figura 14).  
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FIGURA 14 - Fotomicrografia do córion coronário do estojo córneo dos cascos. Observa-se em (A): 

o estrato basal (seta branca). Em (B): estrato espinhoso (seta branca). Em (C): nota-

se o estrato granuloso e em (D): o estrato córneo. HE. 

Fonte: Adaptado de Assis61. 
 

2.4.3. Laminite e enfermidades podais associadas em bovinos 

As enfermidades podais são problemas recorrentes em bovinos criados no Brasil. 

Cerca de 99% dessas afecções que acometem as extremidades distais em bovinos ocorrem nos 

cascos.  Por volta de 92% dessas lesões acontecem nos membros posteriores e ao redor de 68% 

desse total afetam as unhas laterais desses membros, 12% as úngulas mediais e 20% o espaço 

interdigital e periferia dos cascos63.  

Os problemas podais em bovinos estão relacionados a causas multifatoriais15,16. 

Apresentam-se como fatores predisponentes os aspectos genéticos, nutricionais, 

morfofuncionais, ambientais e infecciosos. Fatores individuais do animal como o estágio de 

lactação, a idade, o número de partos e a ocorrência de infecções sistêmicas também podem 

favorecer o desenvolvimento desses distúrbios63. Por volta de 62% das lesões podais em 

bovinos podem estar associados à laminite e, frequentemente, estão associados ao manejo 

intensivo de criação e a animais altamente produtivos17. 

 Nesse contexto, a laminite, resultante da inflamação do cório digital dos cascos 

associada a distúrbios da microcirculação sanguínea, causando dor e claudicação, além de 
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outras lesões tidas como “sequelas”, como o abscesso e a hemorragia de sola, úlcera de sola e 

talão, sola dupla e a doença da linha branca, merecem destaque17,18,19,64. Evidências apontam 

que essas doenças podem ser desencadeadas por episódios prévios de acidose ruminal, aguda 

ou subaguda15,16,17,18,19. Esses distúrbios fermentativos, por mecanismos amplamente discutidos 

e relacionados, entre outros motivos, com mudanças repentinas na alimentação dos animais sem 

uma prévia adaptação, aliados ao fornecimento de dietas contendo altos índices de concentrado, 

provocam uma alteração no perfil dos micro-organismos presentes no fluído, com a produção 

exacerbada de ácidos graxos voláteis e, consequentemente, uma queda brusca de pH do meio 

intra-ruminal, alterando a morfologia da parede da víscera, destruindo bactérias importantes 

para o metabolismo dos alimentos ingeridos e promovendo, com isso, a liberação de substâncias 

vasoativas como a histamina e de endotoxinas provenientes da parede bacteriana na corrente 

circulatória, culminando com a vasoconstrição e lesão endotelial, presentes nos casos de 

laminite15,16,17. Incluem-se, adicionalmente, entre as enfermidades podais mais comumente 

encontradas nos cascos dos bovinos a pododermatite séptica, a dermatite digital e interdigital, 

a fissura da unha e o flegmão interdigital15,16,17,18,19,63,64,65.  

Estudos feitos pela Food and Agriculture Organization (FAO)66 indicam que os 

prejuízos gerados pelas enfermidades podais nos criatórios de bovinos são vultosos e refletem 

negativamente no sucesso financeiro da pecuária em todo o mundo. Os dados mostram que por 

volta de 15 a 30% da produtividade dos rebanhos pode ser afetada por esses desequilíbrios. Os 

animais acometidos por lesões graves e apresentando claudicação, frequentemente, 

demonstram emagrecimento progressivo, baixo desempenho reprodutivo, diminuição na 

produção de leite ou carne, além de serem descartados mais precocemente do plantel, incluindo, 

além disso, o óbito desses enfermos67,68. Acrescente-se os custos adicionais com o tratamento 

dos bovinos doentes por meio do uso de medicamentos, mão de obra especializada, além dos 

custos relativos ao bem-estar dos animais69.  

Na figura 15 encontram-se as principais lesões diagnosticadas nos cascos de 

bovinos, sobretudo aquelas apontadas como sequelas de epísódios prévios de laminite sub-

clínica. 

 



33 

 

 
FIGURA 15 – Enfermidades podais diagnosticadas em bovinos e consideradas como “sequelas” da 

laminite sub-clínica. Em (A): sola dupla. Em (B): hemorragia de sola. Em (C): 

hemorragia de sola circunscrita. Em (D): úlcera de sola (seta). Em (E): úlcera de pinça 

(seta). Em (F): doença da linha branca (seta). 

Fonte: Adaptado de Egger-Danner et al.65 
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CAPÍTULO 2 – RELAÇÃO POST MORTEM ENTRE DISTÚRBIOS RUMINAIS, 

ABSCESSOS HEPÁTICOS E ENFERMIDADES PODAIS EM BOVINOS 

TERMINADOS A PASTO NO SUDOESTE GOIANO 

Post mortem relationship between ruminal disorders, hepatic abscesses and hoof diseases in 

bovines terminated pasture in southwest of state of Goias. 
 

RESUMO 

 

A bovinocultura deve ser pautada sob condições satisfatórias de criação e de sanidade. Contudo, 

a intensa competitividade do setor e a busca por melhores índices zootécnicos pode levar a um 

desequilíbrio dos limites fisiológicos, sanitários e de bem-estar dos animais, como a ocorrência 

de acidose ruminal, a ruminite, os abscessos hepáticos e as afecções podais. Objetivou-se com 

esse estudo relacionar a ocorrência de distúrbios ruminais, abscessos hepáticos e enfermidades 

podais em bovinos machos, Nelore, terminados a pasto e abatidos em um frigorífico no sudoeste 

goiano. Para estabelecer a relação, avaliou-se 970 bovinos machos, Nelore, terminados sob 

regime extensivo e com idade entre 25 a 36 meses, por meio do exame ante mortem e post 

mortem dos pés, fígado e rúmen. Considerou-se a presença ou ausência das lesões e os dados 

foram analisados pelo teste de qui-quadrado e coeficiente de contingência de Person (p<0,05). 

Constatou-se que 363 (37,42%) bovinos apresentavam enfermidades podais, abscessos 

hepáticos ou distúrbios ruminais, sendo que 52 (5,4%) apresentaram lesões podais, nove (0,9%) 

abscessos hepáticos e 302 (31,1%) alterações ruminais. Desses animais, 27 (2,8%) 

apresentavam duas enfermidades associadas. Incluem-se 22 (2,27%) com alterações ruminais e 

lesões no casco e quatro (0,41%) com distúrbios ruminais e abscesso hepáticos e um (0,10%) 

bovino apresentou abscesso hepático e lesão podal concomitantemente. Nenhum animal 

possuía três lesões simultaneamente. Não houve relação entre a ocorrência de ruminite, 

abscesso hepático e enfermidades podais, na avaliação post mortem, em bovinos machos, 

Nelore, terminados a pasto e abatidos em uma indústria frigorífica no sudoeste goiano.  

 

 

Palavras-chave: acidose ruminal, abscesso, casco, enfermidade podal, fígado, rúmen 
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ABSTRACT 

 

Cattle breeding must be established under satisfactory breeding and health conditions. 

However, the intense competitiveness of the sector and the search for better zootechnical 

indexes can lead to an imbalance in the physiological, sanitary and animal welfare limits, such 

as the occurrence of rumen acidosis, ruminite, hepatic abscesses and foot conditions. The 

objective of this study was to relate the occurrence of ruminal disorders, hepatic abscesses and 

hoof diseases in male Nelore cattle, finished in pasture and slaughtered in a slaughterhouse in 

southwestern of state of Goiás. To establish the relationship, 970 male Nelore cattle, which 

were terminated extensively and aged 25-36 months, were evaluated by ante-mortem and post-

mortem examination of the hoof, liver and rumen. The presence or absence of the diseases was 

considered and the data were analyzed by chi-square test and Person's contingency coefficient 

(p <0.05). It was observed that 363 (37.42%) bovine had hoof diseases, hepatic abscesses or 

ruminal disorders, of which 52 (5.4%) presented hoof lesions, nine (0.9%) liver abscesses and 

302 (31.1 %) ruminal disorders. Of these animals, 27 (2.8%) had two associated diseases. 22 

(2,27%) with ruminal alterations and hoof lesions and four (0,41%) with hepatic abscesses and 

one (0,10%) presented hepatic abscesses and hoof injury concomitantly. No animal had three 

lesions simultaneously. There was no correlation between the occurrence of ruminitis, hepatic 

abscesses and hoof diseases, in the postmortem evaluation, in male bovine, Nelore, which were 

pastured and slaughtered in a slaughterhouse in southwestern of state of Goiás. 

     
  

 

 

Keywords: ruminal acidosis, abscesses, hoof, hoof diseases, liver, rumen 
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Introdução 

 

O Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário produtivo pecuário em todo o 

mundo1. Dados atualizados2 mostram que o rebanho brasileiro de bovinos é de, 

aproximadamente, 217 milhões de cabeças. Esse é o segundo maior efetivo mundial, sendo 

ultrapassado somente pela Índia. Os indicadores fornecidos pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA)3 demonstram que, aproximadamente, 26 milhões de 

animais foram abatidos nas indústrias frigoríficas sob o Serviço de Inspeção Federal (SIF) no 

Brasil durante o ano de 2017. Boa parte dos produtos obtidos desse abate foram destinados ao 

consumo interno do país. Mesmo assim, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras 

de Carnes (ABIEC)4 revelou que uma quantidade expressiva desse montante, ao redor de 1,5 

milhões de toneladas e que somaram um faturamento de R$ 22,7 bilhões de reais (U$ 6,3 

bilhões de dólares), estão relacionados ao comércio para diversos países em todo o mundo.  

O desenvolvimento de um sistema de produção de bovinos rentável deve ser 

pautado sob condições satisfatórias de criação e de sanidade animal. Nesse sentido, o 

melhoramento genético e os desafios nutricionais em bovinos de corte apresentaram relevantes 

progressos e contribuíram para o sucesso da atividade no país. Contudo, a intensa 

competitividade do setor pecuário e a necessidade de melhores índices zootécnicos, a fim de 

otimizar a produção e a produtividade da empresa rural, por vezes, leva a um desequilíbrio dos 

limites fisiológicos, sanitários e de bem-estar dos animais5.  

O uso de dietas ricas em carboidratos altamente fermentáveis no rúmen e com 

baixos teores de fibras tornou-se instrumento indispensável à nutrição dos animais, contando 

com ganhos produtivos, melhor acabamento das carcaças e maior taxa de desfrute anual aliados 

à redução dos custos5. Entretanto, sabe-se que essas mudanças de hábitos alimentares podem 

predispor à ocorrência de distúrbios fermentativos nos animais desafiados, como a acidose 

ruminal, a ruminite, os abscessos hepáticos e as afecções podais6-9.  

A acidose ruminal, aguda ou subaguda, é frequentemente diagnosticada em bovinos 

tratados com dietas baseadas em grandes quantidades de grãos e pobre em volumoso7-9. Sabe-

se que o estabelecimento de uma microbiota ruminal estável no período de transição entre a 

dieta baseada em gramíneas e aquela concentrada não é imediato e necessita de uma adaptação 

dos bovinos10. Muitas vezes, esse período de adaptação é negligenciado e predispõe os animais 

às alterações metabólicas. Assim, o nível de glicose livre para as bactérias do rúmen, 

proveniente da degradação do alimento concentrado, aumenta e um desequilíbrio substancial 

no crescimento bacteriano ruminal acontece. O número de micro-organismos celulolíticos 
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diminui, ao mesmo tempo em que ocorre considerável aumento dos micro-organismos 

metabolizadores de amido, culminando em aumento na produção dos ácidos graxos voláteis 

(AGVs) no interior do rúmen e uma consequente redução no pH do líquido ruminal11,12. A alta 

concentração de AGVs pode lesar o epitélio da víscera, causar a inflamação da parede e da 

mucosa ruminal e comprometer a função protetora exercida por esse tecido13. Desse modo, se 

estiver avariado, o rúmen perde sua função de promover barreira seletiva entre o ambiente 

ruminal e a corrente sanguínea, predispondo à invasão de micro-organismos oportunistas na 

corrente circulatória. Por conseguinte, estes micro-organismos acessam o sistema porta e a 

partir daí podem colonizar diferentes tecidos, dentre estes o fígado, culminando com a formação 

de abscessos hepáticos, instituindo-se dessa forma, o complexo acidose ruminal-ruminite-

abscesso hepático14. 

Acrescente-se os casos de desordens fermentativas em bovinos sob regime de 

criação a pasto. Os animais pastoreando em campos formados por algumas gramíneas e 

leguminosas podem estar predispostos ao acometimento por distúrbios digestivos, como a 

acidose ruminal aguda ou subaguda15. Nesse sentido, normalmente as plantas fixam gases 

atmosféricos durante a fotossíntese, na presença de luz solar, para a produção de açucares a fim 

de promover o crescimento dos tecidos vegetais. Porém, sob condições estressantes e recebendo 

uma alta intensidade luminosa, principalmente em regiões de clima temperado e nas estações 

da primavera e outono, as plantas produzem esses carboidratos não estruturais em excesso e os 

armazenam nas folhas e hastes como reserva. Ao serem consumidas pelos bovinos, esse 

substrato alimentar pode contribuir para o surgimento de alterações fermentativas16. 

As enfermidades podais são problemas recorrentes em bovinos criados no Brasil.  

Nesse contexto, a laminite, resultante da inflamação do cório digital associada a distúrbios da 

microcirculação sanguínea, merece destaque por ser uma enfermidade que causa dor e 

claudicação, além de contribuir para o surgimento de lesões, conhecidas como “sequelas” da 

doença, tais como o hematoma e a hemorragia de sola, a úlcera de sola e talão, a sola dupla e a 

doença da linha branca, podendo, secundariamente, culminar em lesões podais de ordem 

infecciosa17,18. Evidências apontam que essas enfermidades podem ser desencadeadas por 

episódios prévios de acidose ruminal17,19,20.  

A formação de lesões na parede ruminal dos bovinos, levando ao desenvolvimento 

de ruminite e abscessos hepáticos, com consequente condenação destes órgãos pela indústria 

ou pelo serviço de inspeção tem sido uma realidade, acarretando prejuízos consideráveis a todos 

os elos da cadeia produtiva, sendo assim, alvo de estudos, porém ainda escassos. No que diz 

respeito às enfermidades podais em bovinos, os desafios para o produtor são preocupantes e 
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crescentes.  Problemas podais de ordem infecciosa passaram a ser também diagnosticados em 

modelos de criação extensivo, preocupando ainda mais criadores, profissionais e estudiosos 

sobre o assunto21,22. Em bovinos portadores de lesões podais, micro-organismos anaeróbicos 

têm sido isolados em diferentes lesões19. Muitos pesquisadores acreditam que a penetração 

destas bactérias no casco possa ser uma via de contaminação considerada, explicando assim a 

etiopatogenia23. Entretanto outras conjecturas são apontadas para explicar a etiopatogenia, 

sendo essas, alvo de investigações científicas24. Entre os principais micro-organismos 

relacionados à etiopatogenia dos abscessos hepáticos destacam-se o Trueperella pyogenes, 

Clostridium spp, Staphylococcus spp e o Fusobacterium necrophorum. Ressalte-se que o F. 

necrophorum é um microrganismo anaeróbio integrante da microbiota ruminal e, portanto, o 

isolamento desta bactéria nas lesões do fígado sugere, também, uma estreita relação entre a 

ruminite, abscesso hepático e problemas de casco em bovinos25.  

Enfatizando ainda mais a importância do tema, em estudo retrospectivo de 

abscessos hepáticos em bovinos abatidos em frigorífico, Vechiato5 sugeriu que a frequência 

desses distúrbios em animais sob condições brasileiras de criação e terminados a pasto mostrou-

se elevada e, tendo em vista os escassos estudos sobre o assunto, pesquisas adicionais sobre o 

tema são necessárias.  

Buscou-se, neste trabalho, estabelecer a relação post mortem entre a ocorrência de 

distúrbios ruminais, abscessos hepáticos e enfermidades podais em bovinos da raça Nelore, 

terminados a pasto e abatidos em um frigorífico localizado no sudoeste do Estado de Goiás - 

Brasil, sob o serviço de inspeção veterinária oficial. 

 

Material e Métodos 

 

As avaliações foram realizadas em um abatedouro frigorífico de bovinos sob 

Serviço de Inspeção Federal (SIF), localizado no sudoeste do Estado de Goiás – Brasil, entre 

os meses de julho a dezembro de 2016. Todos os preceitos éticos em experimentação animal 

foram obedecidos e aprovados pela comissão de ética no uso de animais da Universidade 

Federal de Goiás, sob o parecer consubstanciado, protocolo n. 071/15.   

Para o estudo foram avaliados 970 bovinos machos, raça Nelore, com idade 

variando entre 25 a 36 meses, submetidos ao regime de terminação a pasto, criados 

extensivamente em propriedades rurais formadas por Brachiaria brizantha cv. Marandu, 

recebendo suplementação mineral de acordo com a categoria animal e água a vontade. 
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O trabalho foi dividido em quatro etapas, o acompanhamento do exame ante 

mortem, seguido da realização do exame post mortem dos pés (linha “A”), post mortem do 

fígado (linha “E”) e a avaliação do rúmen, na seção de bucharia da indústria frigorífica, 

conforme metodologia de inspeção veterinária oficial preconizada pelo MAPA26.  

A coleta dos dados foi feita pelos pesquisadores durante o acompanhamento da 

inspeção ante mortem dos animais, realizada pelos pesquisadores nos dias que antecederam os 

abates. Para tal, no momento em que os veterinários oficiais do Serviço de Inspeção Federal 

(SIF) realizavam o procedimento, conferia-se a documentação zoo sanitária de trânsito – Guia 

de Trânsito Animal (GTA), fazia-se a contagem dos rebanhos nos currais de descanso, bem 

como a identificação da procedência dos lotes e dos proprietários dos animais, além da 

observação da ordem de abate dos mesmos constante na escala fornecida pela empresa, assim 

como a conferência dos dados sobre a raça, o sexo, a idade e os sistemas de manejo adotados 

na terminação dos bovinos.  

No dia seguinte, após autorização do SIF, a indústria iniciava os trabalhos de abate, 

cumprindo todas as exigências higiênico-sanitárias preconizadas e procedendo as operações 

tecnológicas de acordo com a metodologia oficial26.  

Todas as avaliações foram feitas por uma equipe multidisciplinar composta por três 

médicos veterinários e por colaboradores da indústria. Após o atordoamento e a sangria, seguiu-

se a sustentação dos animais em nórias mecanizadas para a realização das operações 

tecnológicas na carcaça. Inicialmente, os animais foram inspecionados na linha “A”, visto que, 

de acordo com a norma26, este é o primeiro ponto de inspeção post mortem no abate de bovinos. 

As quatro extremidades distais dos membros locomotores eram removidas pelos funcionários 

e dispostas em mesa de inspeção, sendo devidamente identificadas, para garantir a correlação 

entre as partes removidas e a carcaça correspondente. Sequencialmente, as peças eram 

analisadas quanto à ausência ou presença de lesão podal.  Após a avaliação técnica, os dados 

eram registrados em planilha própria para o controle dos pesquisadores. 

Após abertura da linha média dos animais, procedia-se a retirada das vísceras e a 

disposição das mesmas em bandejas sobre esteiras rolantes. Na linha “E”, procedia-se a 

inspeção do fígado a partir do exame visual das faces do órgão, seguido por palpação e corte 

das estruturas, quando pertinente26. A correlação, para fins de correspondência, entre o fígado 

e a carcaça original foi rigorosamente realizada e os dados obtidos foram registrados em 

planilha própria após o diagnóstico da lesão para o controle dos pesquisadores.  

As estruturas anatômicas digestórias foram identificadas com caneta específica na 

serosa dos órgãos, imediatamente após chegarem à mesa de inspeção. As marcações 
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correlacionavam as vísceras à carcaça correspondente, de acordo com a ordem de abate dos 

animais. Após inspeção, procedia-se a liberação do conjunto de estômagos, sendo estes, 

encaminhados, por meio de chute de aço inox, até o setor de bucharia. Nesta seção, realizava-

se, inicialmente, uma incisão nos estômagos, para remoção do conteúdo e a separação dos pré-

estômagos (rúmen, retículo, omaso e abomaso). Neste momento, o abomaso era descartado pela 

indústria para a seção de subprodutos não comestíveis. Os compartimentos restantes eram 

devidamente lavados em suportes adequados. Em seguida, realizava-se a avaliação 

macroscópica da mucosa interna do rúmen. Essa análise foi feita considerando a presença ou a 

ausência de lesões ruminais. A correlação entre as vísceras e as carcaças correspondentes foi 

mantida durante toda a avaliação, sendo que todas as lesões encontradas foram registradas em 

planilhas específicas e os dados foram usados para o controle dos pesquisadores e, finalmente, 

correlacionados com os achados encontrados na linha “A” e na linha “E”.  

De acordo com a literatura17,18, bem como com a metodologia proposta pelos 

pesquisadores, incluiu-se entre as enfermidades podais pesquisadas a pododermatite séptica, 

fissura da unha, dermatite digital, dermatite interdigital, úlcera de sola e talão, erosão de estojo 

córneo, flegmão interdigital e doença da linha branca. Da mesma forma, mesmo que lesões 

sugestivas de cirrose, cisticercose, peri-hepatite e teleangiectasia puderam ser diagnosticadas 

nesse estudo, para fins desta avaliação, somente foram consideradas as lesões condizentes com 

abscessos hepáticos, único ou múltiplos, independentemente do tamanho e de sua localização 

no órgão14. Finalmente, entre as lesões ruminais diagnosticadas, destaca-se a presença de 

papilas ruminais irregulares, fibrose, hiperqueratose do epitélio ruminal, úlcera do tecido, 

neoplasias e abscessos ruminais5. 

Considerou-se a presença ou ausência post mortem de alterações podais, hepáticas 

e ruminais nos animais avaliados, sendo aplicados os testes Qui-quadrado e coeficiente de 

contingência de Person para verificar a associação entre as variáveis categóricas de lesão no 

rúmen, lesão no casco e abscesso hepático. Os testes foram realizados considerando o nível de 

significância de 5%, para comparar as proporções e as diferenças entre as proporções27. 

 

 Resultados  

 

A inspeção dos cascos dos bovinos na linha “A” permitiu verificar a presença de 

lesões podais em 52 (5,4%) animais. Incluem-se entre as enfermidades diagnosticadas no exame 

post mortem a pododermatite séptica, erosão do talão e da muralha do casco, dermatite 

interdigital, úlcera de sola e talão. Os demais 918 (94,6%) animais apresentaram os cascos 
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íntegros e sem lesões macroscópicas evidentes. Sequencialmente, na avaliação do fígado, 

verificou-se presença de abscessos hepáticos em nove (0,9%) peças anatômicas, em contraste 

com um montante de 961 (99,1%) vísceras sem indícios dessa enfermidade hepática.  Durante 

a avaliação macroscópica da mucosa ruminal, constatou-se que 302 (31,1%) rumens possuíam 

algum tipo de distúrbio aparente. Dentre as lesões diagnosticadas identificou-se fibrose, 

hiperemia, hiperqueratose e papilomatose ruminal. Os demais 668 (68,9%) rumens não 

apresentaram alterações macroscópicas (Tabela 1). 

 

 

TABELA 1-  Frequência e percentuais de presença ou ausência de enfermidades podais, abscessos 

hepáticos e lesões ruminais em bovinos com idade entre 25 a 36 meses, raça Nelore, 

durante inspeção post mortem, abatidos no ano de 2016, em um frigorífico no sudoeste 

do Estado de Goiás, Brasil. 

Inspeção Resultado Nº de animais Porcentagem do nº de animais 

Casco Sem lesão 918 94,6% 

 Com lesão 52 5,4% 

    

Fígado Sem abscesso 961 99,1% 

 Com abscesso 9 0,9% 

    

Rúmen Sem lesão 668 68,86% 

 Com lesão 302 31,14% 

TOTAL 970 100 

 

Os resultados revelaram que, durante o período do estudo, de um total de 970 

(100%) bovinos examinados nas linhas de abate da indústria frigorífica, 363 (37,42%) 

apresentaram lesões macroscópicas de origem podal, hepática ou ruminal. Quanto aos animais 

que apresentavam lesões, verificou-se que, 27 (2,8%) possuíam, concomitantemente, duas 

lesões associadas. Nenhum animal avaliado durante o experimento foi diagnosticado com três 

lesões simultaneamente (Figura 1). Portanto, não houve diferença estatística na determinação 

da relação entre as lesões identificadas nas três estruturas anatômicas e consideradas neste 

estudo.   
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FIGURA 1 - Distribuição dos bovinos avaliados com idade entre 25 a 36 meses, raça Nelore, 

manejados na fase de terminação em sistema extensivo e abatidos no ano de 2016, 

com diagnóstico positivo para enfermidades podais, abscesso hepático ou 

ruminite, encontradas na inspeção post mortem em um frigorífico localizado no 

sudoeste do Estado de Goiás, Brasil. 

Considerando-se os dados obtidos para lesões em duas diferentes estruturas 

anatômicas simultâneas, verificou-se que, 22 (2,27%) bovinos possuíam alterações simultâneas 

no rúmen e nos cascos, enquanto que 30 (3,09%) animais apresentaram apenas lesões podais e 

280 (28,87%) animais somente distúrbios ruminais. Não houve significância estatística 

(p>0,05) entre o número de bovinos que apresentaram alterações ruminais e podais associadas 

e aqueles que não tinham lesões ou que apresentavam apenas uma das lesões supracitadas. 

Portanto, não houve relação entre a ocorrência dessas enfermidades nos animais avaliados 

(Tabela 2). 

Relacionando-se enfermidades ruminais e abscessos hepáticos, verificou-se que, 

quatro (0,41%) bovinos estavam acometidos, concomitantemente, por lesão ruminal e abscesso 

hepático, enquanto que, cinco (0,51%) animais apresentaram apenas abscesso hepático e 298 

(30,72%) apresentaram apenas alterações ruminais. Não houve diferença significativa (p>0,05) 

quando se considerou a relação entre os resultados evidenciados para animais portadores de 

lesões ruminais e hepáticas de forma concomitante, com aqueles acometidos unicamente por 

abscesso hepático ou por lesão ruminal. Resultado semelhante foi obtido quando se comparou 

os animais portadores das duas lesões com os animais que não apresentaram nenhuma das 
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enfermidades, indicando não haver relação entre esses distúrbios, nos animais dessa pesquisa 

(Tabela 2). 

Neste trabalho, apenas um (0,10%) bovino apresentou lesão concomitante de 

abscesso hepático e lesão podal. Do quantitativo total de animais avaliados, 52 (5,4%) possuíam 

alguma enfermidade digital e nove (0,9%) possuíam abscesso hepático. Desse modo, não foi 

evidenciada significância estatística (p>0,05) entre o número de bovinos com presença das duas 

lesões, abscesso hepático e lesões podais, com aqueles que apresentaram apenas uma das duas 

lesões, bem como, com aqueles que não apresentaram nenhuma lesão, não havendo, portanto, 

relação entre essas enfermidades nos animais avaliados (Tabela 2). 

 

TABELA 2 - Resultado da frequência e do percentual de lesão e ausência de lesão em casco, fígado e 

rúmen e a relação entre rúmen x casco, rúmen x fígado e fígado x casco, de acordo com 

a presença ou ausência de lesão, em bovinos manejados na fase de terminação a pasto e 

abatidos no ano de 2016 em um frigorífico no sudoeste do Estado de Goiás, Brasil. 

Associação entre duas lesões distintas  

 Rúmen x Casco   

 Casco com lesão Casco sem lesão 
Valor de 

p1,2 

Coeficiente de 

Contingência2 

Rúmen com lesão 22 (2,27%) 280 (28,87%) 
0,0736 0,0573 

Rúmen sem lesão 30 (3,09%) 638 (65,77%) 

     

 Rúmen x Fígado   

 
Fígado com 

abscesso 
Fígado sem abscesso Valor de P 

Coeficiente de 

Contingência 

Rúmen com lesão 4 (0,41%) 298 (30,72%) 
0,3863 0,0278 

Rúmen sem lesão 5 (0,51%) 663 (68,36%) 

     

 Fígado x Casco   

 Casco com lesão Casco sem lesão Valor de P 
Coeficiente de 

Contingência 

Fígado com abscesso 1 (0,10%) 8 (0,82%) 
0,4416 0,0247 

Fígado sem abscesso 51 (5,26%) 910 (93,82%) 
             1Teste Qui-Quadrado de Pearson; 2Coeficiente de Contingência de Pearson 

2p significante quando p < 0,05 

 

Discussão 
 

Inicialmente, destaca-se o pioneirismo dessa pesquisa, buscando abordar e elucidar 

a relação entre as enfermidades podais, os abscessos hepáticos e os distúrbios ruminais em 

bovinos terminados a pasto e abatidos em um frigorífico sob inspeção oficial no Brasil. Estudos 

restritos, tanto nacionais como internacionais, buscam trazer informações acerca dessas 

afecções em achados post mortem, porém os animais avaliados nessas pesquisas estavam sob o 
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regime intensivo de terminação. Nesse sentido, recentemente, Viana Filho28 tentou estabelecer 

a inter-relação entre esses distúrbios em bovinos terminados intensivamente e abatidos em um 

frigorífico brasileiro, e concluiu que não houve inter-relação na avaliação post mortem entre as 

afecções nos animais estudados. Já Rezac et al.29, ao avaliarem a prevalência, a severidade e a 

relação entre lesões pulmonares, anormalidades hepáticas e a saúde do rúmen de animais 

terminados sob o regime de confinamento e abatidos em abatedouros estadunidenses, 

concluíram que os abscessos hepáticos foram os achados mais comuns nos animais, 

estritamente, relacionados com a presença de lesões pulmonares severas e maiores perdas 

econômicas associadas. 

Deve-se ponderar que não foram encontrados animais, durante as avaliações feitas 

nesse estudo, que apresentavam, simultaneamente, enfermidades podais, abscessos hepáticos e 

distúrbios ruminais. Esse fato, provavelmente, decorre do sistema de criação e terminação 

extensivo que os bovinos foram submetidos nos períodos anteriores a pesquisa. Ainda que 

relatos de animais apresentando distúrbios fermentativos sob regime de terminação a pasto 

podem ser encontrados em literatura especializada15,16, deve-se ressaltar que a pecuária 

extensiva no Brasil se baseia na criação de gado em pastagens formadas em sua maioria por 

gramíneas e recebendo algum tipo de suplementação mineral/proteica durante todo o ano ou 

em épocas específicas e de acordo com a categoria animal. Com isso, há de se esperar que os 

bovinos criados nesse sistema de terminação a pasto, típico das regiões produtoras brasileiras, 

não apresentariam tais alterações30,31, como demonstrou esse estudo. Por isso, não se pode 

corroborar com alguns autores5 que sugerem que a presença de distúrbios fermentativos em 

bovinos terminados a pasto é muito alta em condições extensivas no Brasil, nem tampouco com 

outros pesquisadores15,16,32 que afirmam que o acometimento de bovinos por essas 

intercorrências seria semelhante entre animais criados a pasto e animais confinados.  

Contrariamente, estudos6-14,17-20 mostram que bovinos submetidos ao uso de dietas contendo 

altos índices de concentrado e com um desafio produtivo exacerbado, frequentemente, 

apresentam alterações fermentativas, como acidose ruminal aguda ou subaguda e seus reflexos, 

como ruminite, abscessos hepáticos e lesões podais.  

Valendo-se da classificação macroscópica de lesões ruminais sugerida por 

Vechiato5, corroborando com Smith33, foram avaliados os rumens dos animais abatidos nesse 

estudo. Essa metodologia se mostrou valiosa e bastante elucidativa na determinação 

macroscópica das alterações ruminais. Considerava-se muito importante o fato de os trabalhos 

serem realizados com extrema rapidez e acompanhando o ritmo da linha de abate do frigorífico. 

Nesse sentido, a técnica utilizada foi eficiente e não houve atraso nos serviços da indústria 
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relacionados às avaliações feitas pelos pesquisadores. Outras pesquisas5,29 abordaram a 

modalidade de classificação de lesões ruminais utilizada nesse estudo, porém foi quantificada 

a área das lesões nas paredes da víscera, relacionando a dimensão desses achados com as 

reduções em produção que os animais acometidos estavam sendo submetidos. Contudo, nesse 

estudo, buscou-se avaliar somente a presença ou ausência de alterações ruminais e nada se 

investigou sobre as perdas produtivas a campo dos animais avaliados. 

 Ponderando ainda sobre as lesões ruminais, considera-se um fator relevante e que 

pode ter contribuído para os índices de lesões ruminais nessa pesquisa, o fato de os animais 

abatidos terem sido terminados sob o sistema extensivo. Mesmo que relatos de animais a pasto 

apresentando desordens digestivas como a acidose ruminal aguda ou subaguda possam ser 

encontrados na literatura15,16,32, entende-se que esses bovinos não foram desafiados 

suficientemente, a ponto de sofrerem com as oscilações bruscas na produção e remoção dos 

AGVs intra-ruminais e, assim, não padeceram de alterações metabólicas típicas dessas 

variações7-13. Apesar de no referido estudo não se ter como definir a etiopatogenia das lesões 

ruminais encontradas em alguns bovinos abatidos, em tese, infere-se que essas podem ser de 

origem multifatorial. Dando respaldo a este apontamento, pesquisadores citaram as alterações 

digestivas7-13 os processos infecciosos 5,20,29,34,35,36 e os traumas advindos da ingestão de corpos 

estranhos como possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de lesões ruminais em 

bovinos20,37. Adicionalmente, explica-se pela presença de infecções pré-existentes nos animais 

avaliados, como broncopneumonias5,20,29 e onfalopatias neonatais20, além da ingestão de plantas 

tóxicas como a samambaia (Pteridium aquilinum), uma planta tóxica, comum nos campos do 

centro-oeste do Brasil34-36. 

Nessa pesquisa, as avaliações basearam-se nas técnicas preconizadas pelo 

Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA)38 

para avaliar a presença de abscessos hepáticos, único ou múltiplos e julgar se as vísceras obtidas 

do abate dos animais apresentavam-se aptas ao consumo humano. Uma vez que a norma 

supracitada38 é aquela em que os órgãos de fiscalização sanitária se baseiam para a realização 

dos trabalhos rotineiros dentro das indústrias frigoríficas brasileiras, optou-se, portanto, pela 

fiel observação dos métodos nela descritos, para que não houvesse discrepância entre a 

metodologia desse estudo e àquela que os agentes oficiais realizavam. Vale ressaltar que outros 

autores29,39,40 classificaram os abscessos hepáticos de acordo com o tamanho dessas lesões e 

também com o número destas no parênquima do fígado. Contudo, esse estudo buscou-se 

somente diagnosticar a presença ou ausência de abscessos hepáticos e sua relação com os 

distúrbios ruminais e as enfermidades podais associadas. 
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Destaca-se a baixa prevalência de abscessos hepáticos nos achados post mortem 

durante a realização desse estudo. Em parte, esses resultados podem ser explicados pela forma 

como os animais eram criados antes do abate, ou seja, a pasto e sem o uso de dietas contendo 

altos níveis de concentrado. Como os animais avaliados estavam sob o regime extensivo de 

terminação, acredita-se que a homeostase do sistema digestivo foi mantida e esses bovinos não 

padeceram de episódios prévios de distúrbios fermentativos e, consequentemente, não sofreram 

com a ocorrência exacerbada de abscessos hepáticos, o que explicaria os baixos índices de 

lesões encontradas, principalmente quando comparados a estudos que avaliaram animais 

terminados em confinamento40. Pesquisas nacionais6,41,42,43 quantificaram as condenações 

hepáticas por abscessos em frigoríficos brasileiros e concluíram que as taxas de prevalências 

desse distúrbio variaram de 1% a 21,12%. Esses autores concluíram que em propriedades rurais, 

que se baseiam no sistema extensivo de terminação, a média de prevalência da lesão é ao redor 

de 1 a 2%. Portanto, esses resultados corroboram com os achados desse estudo. Já em 

confinamentos, os índices são mais elevados, podendo atingir taxas ao redor de 12 a 32% 40. 

Por fim, as enfermidades podais são problemas recorrentes na pecuária de corte e 

leite em todo o mundo17,18.  Sabe-se que os problemas podais em bovinos estão relacionados a 

causas multifatoriais, sendo os aspectos nutricionais, morfofuncionais, ambientais, infecciosos 

e hereditários importantes na gênese dessas doenças17,18,20,21,22. Uma vez que os bovinos 

estudados foram terminados em sistema extensivo, com a ingestão exclusiva de gramíneas e 

recebendo suplementação mineral de acordo com a categoria animal e água a vontade, há de se 

esperar que eles não passaram por desafios nutricionais importantes e que refletiram, 

negativamente, nos parâmetros fisiológicos dos indivíduos, e, por isso, a atenção deve ser 

voltada para os outros aspectos relacionados com as enfermidades podais em bovinos, como os 

infecciosos, ambientais ou mesmo hereditários17,18,44. Nesse sentido, parte dos achados desse 

estudo podem ser explicados por infecções causadas por micro-organismos patogênicos e pré-

existentes em outros sítios anatômicos que, por meio da circulação, atingiram os cascos dos 

animais. Essa conjectura também é citada por outros estudiosos17,18,44,45,46,47. As técnicas de 

manejo pelas quais os animais foram submetidos nos períodos que antecederam o abate e as 

características dos campos onde foram criados precisam ser consideradas. Terrenos acidentados 

e com a presença de pedras, cascalho, troncos de madeira e vergalhos, como os, comumente, 

existentes na região do estado de Goiás de onde os bovinos eram originários, podem ser fatores 

de risco importantes, explicando, dessa forma, o número de animais que apresentaram lesões 

de casco no referido estudo. Este fato também é referenciado por outros 

pesquisadores21,45,46,48,49. Acrescente-se aquelas regiões de criação com alta umidade, 
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alagadiças e com acúmulo de fezes e urina, atuando no sentido de amolecer os dígitos dos 

bovinos e predispondo ao acometimento por lesões mecânicas e a infecção secundária por 

micro-organismos ambientais, como o Fusobacterium necrophorum50,51. Mesmo sendo 

incomum encontrar essa bactéria anaeróbica nas fezes e no solo, acredita-se que a penetração 

do agente, diretamente, em feridas dos cascos possa ser uma via de contaminação considerada, 

uma vez que o micro-organismo é, frequentemente, isolado dessas lesões25,50,51.  Todavia, os 

animais foram avaliados somente no momento da chegada no frigorífico, por meio da inspeção 

ante mortem, e após o sacrifício na indústria pela inspeção post mortem26. 

 

 

 

Conclusão 

 

Nas condições em que o estudo foi realizado é possível afirmar que não houve 

relação entre a ocorrência de ruminite, abscesso hepático e enfermidades podais, na avaliação 

post mortem, em bovinos machos, da raça Nelore, terminados a pasto e abatidos em uma 

indústria frigorífica localizada no sudoeste do Estado de Goiás – Brasil, sob o serviço de 

inspeção veterinária oficial.  
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CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO DOS PREJUÍZOS FINANCEIROS OCASIONADOS 

POR CONDENAÇÕES RUMINAIS DE BOVINOS ABATIDOS NO SUDOESTE 

GOIANO 

Evaluation of financial damages caused by ruminal condemnation of bovine slaughtered in 

the southwest of the state of Goias 

 

 

RESUMO 

 

A bovinocultura deve ser ajustada às condições satisfatórias de manejo e sanidade. Busca-se a 

otimização da produção e o incremento da produtividade. Porém, aliado a essas vantagens 

produtivas, afecções digestivas, a exemplo da acidose ruminal e suas sequelas, como a ruminite 

podem ocorrer. Essas intercorrências, isoladas ou associadas podem levar a condenação parcial 

ou total de carcaças e vísceras nos frigoríficos. Esse descarte determina perdas econômicas 

consideráveis para a indústria e aos pecuaristas, gerando prejuízos vultosos. Objetivou-se 

estimar o prejuízo financeiro para a indústria frigorífica devido as condenações ruminais 

durante o processo de abate de bovinos. Avaliou-se o rúmen de 1.275 bovinos machos, Nelore, 

idade entre 25 a 36 meses, sendo 597 confinados e 678 a pasto. Dados avaliados por estatística 

descritiva com medidas de porcentagem e em números absolutos. Peso do rúmen de animais 

confinados e a pasto comparado teste t-student. Constatou-se lesões ruminais em 47 animais 

confinados e 29 a pasto. Peso médio das vísceras lesionadas foi 4,55 quilos. Peso médio das 

vísceras saudáveis foi 4,50 quilos. O total de quilos rumens condenados foi 345,50, sendo 

213,50 de bovinos confinados e 132 a pasto. O prejuízo estimado foi R$ 2.245,75 (U$ 688,88), 

se vendidas nacionalmente, ou R$ 3.154,41 (U$ 967,62), se exportadas. As condenações de 

rúmen durante o processo de abate de bovinos em um frigorífico sob Inspeção Federal 

localizado no sudoeste do estado de Goiás, tanto terminados em confinamento como a pasto, 

resultam em impacto financeiro expressivo para a indústria, refletindo negativamente no 

sucesso financeiro da atividade.  

 

Palavras-chave: acidose ruminal, bovinos, descarte, frigorífico, rúmen, ruminite. 
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ABSTRACT 

 

Cattle breeding must be adjusted to satisfactory conditions of handling and health. The 

optimization of production and the increase of productivity are sought. However, coupled with 

these productive advantages, digestive disorders, such as ruminal acidosis and its sequelae, such 

as ruminites can occur. These isolated or associated intercurrences may lead to partial or total 

condemnation of carcasses and viscera in the slaughterhouses. This disposal results in 

considerable economic losses for the industry and farmers, causing large losses. The objective 

was to estimate the financial loss to the meat industry due to the ruminal condemnations during 

the process of slaughter of cattle. The rumen of 1,275 male bovines, Nelore, aged between 25 

and 36 months was evaluated, being 597 confined and 678 to pasture. Data evaluated by 

descriptive statistics with percentage measures and absolute numbers. Rumen weight of 

confined animals and pasture compared t-student test. Ruminal lesions were found in 47 

confined and 29 to pasture animals. Average weight of the injured viscera was 4.55 kilos. 

Average weight of healthy viscera was 4.50 kilos. The total of kilos of condemned rumens was 

345,50, of which 213.50 were confined cattle and 132 were pasture.The estimated loss was R 

$ 2,245.75 (US $ 688.88), if sold domestically, or R $ 3,154.41 (US $ 967.62), if exported. 

Ruminal condemnations during the process of slaughter of cattle in a slaughterhouse under 

Federal Inspection located in the southwest of the state of Goiás, both finished in confinement 

and pasture, result in a significant financial impact for the industry, negatively reflecting the 

financial success of the activity. 
  

   

Keywords: ruminal acidosis, cattle, disposes, slaughterhouse, rumen, ruminitis 
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Introdução 

 

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI)1, a previsão para o 

crescimento econômico do Brasil em 2017 era de 0,7%. Diante desse cenário, o Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA – Esalq/USP)2 previa um crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em cerca de 0,6% ao ano. Mas, contradizendo estas 

expectativas, os indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3, 

revelaram um crescimento de 13% no PIB do agronegócio no período, sendo o melhor 

desempenho desde 1996. Estes números amenizaram as perdas relativas aos outros setores da 

economia nacional, como os da indústria e dos serviços, e contribuíram para que o PIB nacional 

se mantivesse em um patamar próximo de 1,0%. Portanto, o agronegócio representa um dos 

mais importantes pilares da economia do país, tendo em vista que é composto por insumos para 

a agropecuária, produção primária, agroindústrias e os agrosserviços2.  

Um dos principais componentes do agronegócio brasileiro é a bovinocultura. Em 

2017, o país contabilizava, aproximadamente, 217 milhões de cabeças, sendo o segundo maior 

efetivo mundial, ultrapassado somente pela Índia2. Dados do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA)4, revelaram que, nesse período, cerca de 26 milhões de 

cabeças foram abatidas em frigoríficos brasileiros sob a responsabilidade do Serviço de 

Inspeção Federal (SIF). Os estados de Mato Grosso (19,16%), Mato Grosso do Sul (14,13%) e 

Goiás (12,45%) foram os três maiores produtores no período e a Associação Brasileira das 

Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC)5 indicou que o país exportou, em todo o ano de 

2017, um total de 1.534.379 toneladas de produtos cárneos, obtendo um faturamento ao redor 

de 6,3 bilhões de dólares com o comércio desses derivados.  

Entretanto, para que a bovinocultura seja rentável é preciso que a produção seja 

ajustada às condições satisfatórias de manejo e sanidade animal. Uma estratégia empregada 

pelos pecuaristas para a terminação de bovinos é o confinamento, otimizando a produção e 

incrementando a produtividade da empresa rural6. Diante dessa realidade, o emprego de dietas 

ricas em alimentos concentrados e pobres em forragens tem se intensificado, visando, 

sobretudo, o maior ganho em peso dos animais em um curto período de tempo. Acrescente-se 

o melhor acabamento de carcaça e a maior taxa de desfrute anual6. Apesar dessas vantagens, a 

intensificação da produção pode resultar em afecções digestivas nos animais, a exemplo da 

acidose ruminal e suas sequelas, especialmente as ruminites, abscessos hepáticos e 

enfermidades podais6, além das broncopneumonias7. De acordo com especialistas8,9, em certas 

circunstâncias e em algumas épocas do ano, especialmente na primavera e outono e em regiões 
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com clima temperado, o consumo de gramíneas e leguminosas pode predispor ao surgimento 

de desordens digestivas em bovinos.  Todas essas intercorrências, isoladas ou associadas podem 

diminuir a produção de carne, levar a um descarte prematuro de animais com alto mérito 

genético, provocar o óbito e, no frigorífico, levar a condenação parcial ou total de carcaças e 

vísceras10.  

Embora não se conheça dados mais precisos sobre o tema, o descarte de órgãos, 

vísceras e carcaças nas linhas de abate em um frigorífico, de maneira geral, determinam perdas 

econômicas consideráveis para a indústria. Considerando que as vísceras descartadas são 

acometidas por lesões ou alterações importantes, não se pode ignorar que o rendimento dos 

animais com tais órgãos lesionados, não acontecerá de forma plena, resultando em prejuízos 

vultosos para os produtores. Assim, investigações científicas a fim de buscar o impacto negativo 

real desses descartes de rumens com alterações, bem como alternativas que minimizem essas 

intercorrências merecem atenção por parte de pesquisadores. Ressalte-se que, de acordo com a 

literatura especializada11,12, o aproveitamento de vísceras, órgãos e demais subprodutos do 

abate de bovinos corresponde a uma importante fonte de renda para a indústria frigorífica. 

Todavia, estudos científicos apontando o quantitativo de condenações do rúmen na linha de 

abate durante a inspeção post mortem ainda não foram conduzidos.  

Objetivou-se com esse estudo estimar o prejuízo financeiro para uma indústria 

frigorífica localizada no sudoeste do Estado de Goiás – Brasil, devido as condenações ruminais 

durante o processo de abate de bovinos terminados em regime de confinamento e a pasto. 

 

Material e Métodos 

 

O estudo foi realizado em um abatedouro frigorífico de bovinos sob Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), localizado no sudoeste do Estado de Goiás, nos dias 11 e 18 de maio 

de 2017. Todos os preceitos éticos em experimentação animal foram obedecidos e aprovados 

pela comissão de ética no uso de animais da Universidade Federal de Goiás, sob o parecer 

consubstanciado, protocolo n. 071/15.  

Na pesquisa, foram avaliados 1.275 bovinos machos, raça Nelore, com idade 

variando entre 25 a 36 meses sob o regime de terminação em confinamento e a pasto.  

Os animais manejados em confinamento eram provenientes de uma mesma 

propriedade rural. No período de adaptação a dieta do confinamento, os animais receberam uma 

ração composta por farelo à base de milho seco moído, torta de algodão, farelo de soja e núcleo 

mineral (77,5% da dieta), além de volumoso constituído por bagaço de cana com 75% de Fibra 



61 

 

em Detergente Neutro – FDN (22,5% da dieta). Após os 21 dias de adaptação, os bovinos 

permaneceram, em média, 70 dias sob o regime intensivo de terminação, recebendo uma ração 

formulada com os mesmos ingredientes, porém ajustados para que o concentrado 

correspondesse a 88% da dieta e os 12% restantes fossem compostos por bagaço de cana com 

75% de FDN. Já os bovinos terminados extensivamente eram criados em propriedades rurais 

com pastagens formadas por Brachiaria brizantha cv. Marandu, recebendo suplementação 

mineral de acordo com a categoria animal e água a vontade, desde a cria, recria e até o momento 

do abate. 

Os trabalhos foram divididos em duas etapas, incluindo o acompanhamento do 

exame ante mortem, seguido pela realização do exame post mortem dos estômagos dos animais 

abatidos.  

Os dados foram coletados pelos pesquisadores durante o acompanhamento da 

inspeção ante mortem dos animais. Para tal, no momento em que os veterinários oficiais do 

Serviço de Inspeção Federal (SIF) realizavam o procedimento, toda a documentação zoo 

sanitária de trânsito era conferida – Guia de Trânsito Animal (GTA), além de ter sido feita a 

contagem dos rebanhos nos currais de descanso, a identificação da procedência dos lotes e dos 

proprietários dos animais, bem como a ordem de abate dos mesmos constante na escala 

fornecida pela empresa, assim como a conferência dos dados sobre a raça, o sexo, a idade e os 

sistemas de manejo adotados na terminação dos bovinos.  

 No dia seguinte, após autorização do SIF, a indústria iniciava os trabalhos de abate, 

cumprindo todas as exigências higiênico-sanitárias preconizadas e realizando as operações 

tecnológicas de acordo com a metodologia aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA)13. Nessa segunda etapa, após atordoamento e sangria, seguiu-se a 

sustentação dos animais em nórias mecanizadas para a realização das operações tecnológicas 

na carcaça. Após abertura da linha média dos animais, procedia-se a retirada do trato 

gastrointestinal que era identificado e disposto em esteira rolante, ficando à disposição da 

avaliação do serviço de inspeção oficial. As estruturas anatômicas digestórias eram 

identificadas com caneta específica na serosa dos órgãos, imediatamente após chegarem à mesa 

de inspeção. As marcações correlacionavam as vísceras com a carcaça correspondente, de 

acordo com a ordem de abate dos animais.   Após ser inspecionado e liberado no setor de abate, 

o conjunto dos estômagos era encaminhado, por meio de chute de aço inox, até o setor de 

bucharia primeira fase para correta limpeza e aproveitamento das vísceras.  

Na seção de bucharia, realizava-se uma incisão nos estômagos para a remoção do 

conteúdo e a separação do rúmen, retículo, omaso e abomaso. Neste momento, o abomaso era 
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descartado pela indústria para a seção de subprodutos não comestíveis. Os compartimentos 

restantes eram devidamente lavados em suportes adequados e seguiam por meio de calhas até 

as centrífugas para a raspagem mecânica e a limpeza das peças. Essa etapa consistia na 

centrifugação, por um período de dez a 15 minutos com água a 60°C. Posteriormente, o rúmen 

era encaminhado em bandejas, por meio de óculo, até a área limpa da bucharia procedendo-se 

uma segunda centrifugação, por um período de cinco minutos com água a 60°C, a fim de se 

promover o polimento dos estômagos, bem como, a remoção de partes indesejáveis. Finalizado 

o procedimento, os auxiliares do abate faziam a toalete das peças para atingir um padrão 

específico exigido pela empresa.  

Sequencialmente, os rumens de todos os bovinos abatidos, nos dois dias do estudo, 

foram avaliados pela equipe de pesquisadores, em mesa de inspeção e a mucosa de todos os 

rumens foi inspecionada quanto a presença de lesões macroscópicas. Tendo em vista que, 

eventualmente, os procedimentos tecnológicos de lavagem, preparo e centrifugação pudessem 

mascarar a presença de lesões agudas e iniciais na mucosa ruminal, foram consideradas na 

pesquisa apenas as lesões crônicas e/ou a presença de cicatrizes, papilomatose e enrugamento 

da mucosa da víscera.  

Caso fosse encontrado alguma anormalidade na estrutura anatômica, esta era 

separada, pesada e posteriormente descartada pela indústria. Quando as peças não apresentavam 

nenhuma lesão, seguiam para os tanques de cozimento e clareamento. No local, elas eram 

cozidas por 20 minutos em água a uma temperatura de 80° a 90°C, contendo peróxido de 

hidrogênio a 3,5%. Após esta etapa, os estômagos eram então resfriados em tanque, contendo 

água clorada a temperatura ambiente, por um intervalo de cinco a dez minutos. Seguia-se o 

resfriamento em câmara fria, com as peças atingindo uma temperatura menor que 5°C em até 

três horas. Finalmente, o produto era embalado, etiquetado, submetido a passagem pelo detector 

de metais e congelado em túnel estático ou contínuo, para estocagem e futura expedição.  

Na tentativa de se avaliar o peso médio das estruturas anatômicas saudáveis, foram 

obtidos os pesos de dez amostras aleatórias compostas por rumens íntegros, considerados 

saudáveis, prontos para serem congelados e posteriormente estocados pela empresa. A presença 

de lesões macroscópicas no rúmen implicava no descarte total da estrutura anatômica. 

Entretanto, nesse grupo de vísceras, antes do descarte, realizava-se a identificação, pesagem e 

coleta de imagens. Para o cálculo do impacto econômico relativo às perdas considerou-se o 

total de quilos de estômagos acometidos por distúrbios e descartados pela empresa no período 

estudado e o valor recebido pela indústria pelo quilo do produto comercializado. Considerou-
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se os valores de R$ 6,50 (U$ 2,00) para a comercialização no mercado interno e R$ 9,13 (U$ 

2,80) na hipótese de exportação dos produtos. 

Para a análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva14.  A distribuição dos 

casos de condenações da víscera por sistemas de terminação e o prejuízo causado pelo descarte 

das peças anatômicas pela indústria, além das estimativas apresentadas, foram feitos usando 

medidas de porcentagem e os valores expressos em números absolutos. A comparação dos 

pesos dos rumens entre os animais em regime de confinamento e terminados a pasto foi 

realizada empregando teste t-student14. 

Resultados 

 

Dos 1.275 bovinos abatidos ao longo dos dois dias de avaliação, 597 animais 

(46,82%) foram terminados em confinamento e 678 (53,17%) a pasto. 

Após a avaliação macroscópica do rúmen por ocasião do abate, os pesquisadores 

encontraram lesões na víscera de 47 animais terminados em confinamento (7,87%) e 29 

(4,27%) nos animais acabados a pasto. 

O peso médio dos rumens dos animais avaliados nessa pesquisa que apresentavam 

lesões foi de aproximadamente 4,55 Kg. Não houve diferença significativa entre o peso das 

vísceras provenientes dos animais a pasto e confinados (p-valor = 0,31). A média de peso das 

vísceras saudáveis foi de 4,50 Kg.   

O peso total dos rumens condenados foi de 345,50 Kg. Desse montante, 213,50 Kg 

(61,80%) eram provenientes dos animais em regime de confinamento e 132 Kg (38,20%) de 

bovinos a pasto.  

O prejuízo estimado com o descarte das peças anatômicas durante os dois dias de 

estudo foi de R$ 2.245,75 (U$ 688,88), caso fossem vendidas nacionalmente, ou de R$ 3.154,41 

(U$ 967,62), se fossem destinadas à exportação. 

Pormenorizando essas perdas por animal e por sistemas de terminação, tem-se que 

a estimativa de prejuízo devido às condenações ruminais, caso as peças fossem vendidas no 

mercado interno, seria de R$ 29,52 (U$ 9,05), para cada bovino sob regime de confinamento e 

de R$ 29,58 (U$ 9,07) para aqueles a pasto. Na hipótese da exportação dos produtos, tem-se 

que o prejuízo seria de R$ 41,47 (U$ 12,72) por animal confinado e de R$ 41,55 (U$ 12,74) 

para os criados extensivamente. 

Na Figura 1 estão representadas as figuras de um rúmen saudável, bem como 

aquelas vísceras com a presença de lesões com aspecto crônico e acometendo tecidos mais 
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profundos, além daquelas estruturas apresentando escaras cicatriciais e enrugamento da 

mucosa. 

 
FIGURA 1 – Imagens de rúmen de bovino beneficiados, obtidas em um frigorífico do sudoeste do 

estado de Goiás. Em A: Rúmen sadio com a mucosa íntegra, ausência de lesões 

macroscópicas e apresentando papilas ruminais com aspecto normal por toda a víscera. 

Em B: Rúmen com lesão erosiva (tipo II): áreas despigmentadas, erodidas e sem 

papilas ruminais e com as bordas sanguinolentas e enegrecidas (seta) no saco ventral. 

Em C: Rúmen com lesão cicatricial (tipo V): áreas com escaras cicatriciais, 

esbranquiçadas, sem a presença de vilosidades e com enrugamento da mucosa (seta) 

em saco ventral. Em D: Rúmen com lesão cicatricial (tipo V): áreas com escaras 

cicatriciais, esbranquiçadas, sem a presença de vilosidades e com enrugamento da 

mucosa (seta), adicionalmente, presença de papilomas (círculo) no saco ventral. Em 

E: Pesagem de peças anatômicas lesionadas e descartadas pelo frigorífico para a 

unidade de subprodutos não comestíveis após avaliação macroscópica. 

 

 

Discussão  

 

Ponderando inicialmente sobre o número de animais avaliados, nota-se que o 

manejo intensivo é uma realidade nos criatórios brasileiros. Esse cenário é norteado pela 

necessidade de se produzir em quantidade e em qualidade em um menor tempo, tendo em vista 

os altos custos impostos a criação de bovinos nas propriedades rurais brasileiras somados a 

necessidade de se ter um retorno financeiro rápido. Acrescente-se a demanda dos mercados, 
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nacional e internacional, por produtos de qualidade. Portanto, ainda que o número de bovinos 

terminados a pasto supere aqueles confinados, têm-se que considerar, para que a atividade seja 

lucrativa e atenda as demandas de mercado, altos investimentos na genética dos animais, 

manejo reprodutivo, sanidade, melhoria na qualidade das pastagens e na gestão dos criatórios6. 

Dados que confirmam o crescimento de criatórios que terminam seus animais em 

confinamentos foram publicados pela Associação Nacional dos Confinadores (ASSOCON)15. 

Em 2017, ao redor de 3,4 milhões de animais foram confinados pelos produtores rurais 

associados à entidade, participando com 13,10% do total de 25.947.628 bovinos abatidos em 

abatedouros sob o SIF no Brasil4. Ao se considerar o rebanho dos produtores não associados à 

entidade, tem-se que por volta de 4,5 a 5 milhões de cabeças foram confinadas no país nesse 

período. Logo, estima-se que cerca de 19% dos animais abatidos no Brasil em frigoríficos sob 

SIF foram provenientes de confinamentos.  

A metodologia adotada para a avaliação das lesões ruminais nessa pesquisa foi a 

mesma adotada por Smith16 e corroborada por Vechiato17.  A possibilidade de os procedimentos 

tecnológicos de lavagem, preparo e centrifugação mascararem a presença de lesões agudas e 

iniciais na mucosa ruminal foi decisiva para se avaliar somente as alterações com aspecto 

crônico e acometimento dos tecidos mais profundos, bem como aquelas peças apresentando 

escaras cicatriciais, papilomas e enrugamento da mucosa. Os autores consultados16,17 não 

fizeram referência sobre essa conduta. Portanto, ao adotar essa metodologia de avaliação 

minimizou-se a possibilidade de condenação de rumens com lesões macroscópicas discretas e 

que não comprometiam os tecidos mais profundo, mantendo-se assim a qualidade dos produtos 

segundo a legislação vigente18.  

De maneira especial, em virtude da eficiência das operações de processamento, as 

lesões precursoras das encontradas foram negligenciadas, mas, a dimensão e a profundidade 

das alterações foram suficientes para demostrar a importância dos achados na linha de abate de 

bovinos. Contudo, a ocorrência de alterações obtidas nesta pesquisa apresentou-se aquém de 

outro estudo nacional17, ocasião que foram encontradas em torno de 11,88% de ruminites em 

bovinos terminados em confinamento e abatidos em um frigorífico paulista. Possivelmente, a 

divergência encontrada entre os resultados dos dois estudos se deva ao fato de que na presente 

pesquisa analisaram-se animais terminados em confinamento e a pasto e na outra pesquisa 

avaliaram-se apenas bovinos terminados em regime intensivo. Dando respaldo a essa 

informação, dados norte-americanos16,19 mostraram índices de lesões ruminais em bovinos 

confinados ainda superiores, variando entre 26% a 55%. Especula-se que a menor ocorrência 

de lesões ruminais aqui encontradas seja atribuída, em parte, ao fato de o confinamento ocorrer 
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apenas na terminação dos bovinos e por um período de tempo em média de 100 dias em 

condições nacionais, enquanto o sistema de criação de bovinos adotado pelos norte-americanos 

baseia-se na intensificação por longos períodos, com os animais recebendo uma dieta com altas 

concentrações de grãos, chegando a atingir 80 a 90% da dieta e baixo teor de volumoso 20,21.  

A escassez de pesquisas sobre as condenações ruminais na linha de abate do 

frigorífico e a disponibilidade de dados confiáveis sobre o impacto financeiro decorrentes do 

descarte de rumens para a indústria de alimentos mostraram um viés analítico importante, tendo 

em vista a possibilidade de as lesões abrigarem micro-organismos que podem comprometer a 

saúde pública. Ressalte-se que diversas alterações ruminais possuem caráter zoonótico22. 

Segundo o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 

(RIISPOA)18, todas as carcaças, partes dela e órgãos que apresentem lesões ou anormalidades 

que não tenham implicações gerais podem ser condenados diretamente nas linhas de inspeção. 

O julgamento e o destino dessas estruturas são atribuições específicas do Auditor-Fiscal Federal 

Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária18. Ainda que esses descartes na linha de 

abate por parte do serviço veterinário oficial são importantes economicamente e preocupantes 

para a indústria frigorífica, a legislação sanitária específica sobre o abate de bovinos13 não é 

clara quanto a obrigatoriedade da inspeção do rúmen, justificando, em parte, o pequeno número 

de trabalhos científicos nessa área. Mas, os resultados do presente estudo, indicam a 

necessidade de adequação da metodologia adotada pelo serviço oficial, incluindo a avaliação 

post mortem do rúmen em todos os bovinos abatidos.  

Sabe-se que grande parte das lesões ruminais em bovinos estão relacionadas a 

distúrbios fermentativos7,23. Entretanto, traumas por corpos estranhos e quadros infecciosos 

podem ser a fonte primária da alteração24,25. Esses eventos, por diversos mecanismos 

amplamente discutidos, alteram a morfologia da parede da víscera propiciando o aparecimento 

de quadros de atrofia papilar, hiperqueratose, paraqueratose e ruminite 6,22,23,25,26,27,28,29. 

Acrescente-se ainda as enfermidades podais, que tanto acarretam prejuízos nos criatórios, 

principalmente nos que optam pelo manejo intensivo dos animais e que podem ter sua 

etiopatogenia relacionado às lesões ruminais30,31. Estudos realizados por Viana Filho31 

apontaram que lesões podais, sobretudo a laminite, são indicadores de lesões secundárias à 

acidose ruminal, fato comum em bovinos confinados. Logo, tendo em vista a influência 

negativa na saúde animal e, consequentemente, no impacto financeiro nos diferentes elos da 

cadeia produtiva, estudos adicionais são necessários a fim de estabelecer a origem dessas lesões 

e a busca por alternativas que minimizem o problema. 
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Estudos sobre a quantificação das condenações ruminais em bovinos abatidos em 

abatedouros frigoríficos nacionais não foram encontrados na bibliografia consultada. 

Acrescente-se a escassez de trabalhos científicos abordando o tema e publicados em periódicos 

internacionais. Esse cenário contribui para a falta de informações confiáveis disponibilizadas 

na literatura especializada, demonstrando a importância da pesquisa realizada. Ainda assim, 

não se pode ignorar que o sucesso financeiro dos criatórios e das empresas ligadas a 

bovinocultura de corte, tem uma relação com o aproveitamento total dos produtos e derivados 

do abate dos animais. Dando respaldo e essas afirmações, pesquisas indicam que o 

aproveitamento dos subprodutos representa uma importante fonte de renda para a indústria de 

alimentos, contribuindo com até 10% de toda a receita e 24% do lucro bruto vindo da 

comercialização desses derivados32,33.  

Ponderando que as condenações ruminais são expressas em quilos de víscera 

descartada e imprópria para o consumo humano, o problema pode não ser entendido como 

grande causador de prejuízos em uma avaliação pontual, conforme realizada no presente estudo. 

Mas, ao considerar que a indústria frigorífica em cuja estrutura física foi realizada a presente 

pesquisa é uma grande empresa do setor de alimentos no Brasil, participante do mercado 

nacional e internacional dos produtos cárneos decorrentes do abate de bovinos, deduz-se que 

esses prejuízos podem se tornar vultosos com o passar dos anos. Portanto, fazendo uma 

avaliação prospectiva a partir das informações aqui obtidas com a análise do peso médio do 

rúmen dos animais sadios e prontos para o aproveitamento pela indústria e das peças anatômicas 

condenadas e descartadas, pode-se antever prejuízos financeiros expressivos decorrentes desse 

descarte na linha de abate de bovinos. Logo, embora não tenha sido constatada diferença 

significativa entre o peso das peças provenientes dos animais confinados e a pasto (p-valor = 

0,31), o assunto não pode ser alijado dos cálculos da lucratividade da empresa. Esses resultados 

corroboram com a literatura especializada11,12, sendo o peso médio do rúmen bovino, logo após 

a drenagem do conteúdo gastrointestinal, por volta de 9,12 Kg, como também o peso médio do 

bucho já alvejado e pronto para a estocagem e futura comercialização pela indústria de 

alimentos ao redor de 4,50 kg.  

Confrontando as informações obtidas junto ao setor de vendas da empresa, com o 

quantitativo de vísceras descartado pelo abatedouro, nos dois dias de estudo, ficou evidenciado 

um prejuízo direto estimado em R$ 2.245,75 (U$ 688,88), caso fossem vendidas nacionalmente, 

ou de R$ 3.154,41 (U$ 967,62), se as vísceras descartadas fossem destinadas à exportação. Em 

uma situação hipotética de extrapolação dos achados de condenação de rúmen obtidos nesse 

estudo, relacionando com o quantitativo de 26 milhões de bovinos abatidos nas plantas 
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frigoríficas sob o SIF no Brasil durante o ano de 20174 e considerando que esses índices de 

descarte se mantêm no rebanho nacional, infere-se que as empresas perdem valores 

significativos com as condenações ruminais. Sobre esse panorama e tendo em vista os valores 

recebidos pelo quilo do produto a época da pesquisa estima-se um prejuízo para as indústrias 

ao redor de 45 milhões de reais (13,80 milhões de dólares) com a condenação dessas vísceras, 

caso fossem comercializadas no mercado interno e por volta de 63,5 milhões de reais (19,50 

milhões de dólares), se destinada ao comércio internacional.  

Por último, não se pode negligenciar às perdas em produtividade que os animais 

acometidos por alterações ruminais estão sujeitos. Apoiando-se na literatura consultada23,34,35, 

conjectura-se que as perdas nos sistemas produtivos de bovinos são relevantes e esses valores 

são subestimados ou não considerados pelos pecuaristas. De acordo com pesquisadores34, a 

média de redução em ganho em peso de bovinos confinados acometidos por diversas lesões 

ruminais foi entre 46 a 60 gramas por dia. Outros estudiosos35 concluíram que as lesões severas 

de ruminite, como aquelas diagnosticadas na presente pesquisa, estavam associadas a uma 

significativa diminuição do ganho em peso dos animais, podendo atingir 30 gramas por dia. 

Finalmente, considerando outros distúrbios, como os abscessos hepáticos, o prejuízo pode se 

tornar ainda mais evidente23, com reduções em até 11% do ganho em peso diário e de 9,7% da 

eficiência alimentar àqueles bovinos acometidos por lesões purulentas. Por isso, pesquisas 

adicionais sobre o tema são necessárias. 

 

Conclusão 

 

As condenações de rúmen durante o processo de abate de bovinos em um frigorífico 

sob Inspeção Federal localizado no sudoeste do estado de Goiás, tanto terminados em 

confinamento como a pasto, resultam em impacto financeiro expressivo para a indústria, 

refletindo negativamente no sucesso financeiro da atividade. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A intensa competividade do setor agropecuário e a necessidade de melhores índices 

zootécnicos, para a otimização da produção e da produtividade da empresa rural, leva os 

produtores a desafiarem, constantemente, os bovinos por meio de técnicas inovadoras de 

manejo e nutrição animal. Se esses desafios impostos à pecuária não forem aplicados de forma 

correta, podem causar desequilíbrios fisiológicos nos animais submetidos e, consequentemente, 

refletir em uma cascata de prejuízos aos diferentes elos de toda a cadeia produtiva.  

Os estudos têm demostrado que vultosos prejuízos, diretos e indiretos, são impostos 

a todos os envolvidos na bovinocultura de corte devido às alterações ruminais, abscessos 

hepáticos e enfermidades podais. Ainda que essa seja uma preocupação recente para os 

produtores brasileiros, uma vez que a maioria dos animas são criados de forma extensiva no 

país, têm-se que considerar que a intensificação da pecuária nacional é premente e, com isso, 

especula-se que o índice dessas intercorrências deva aumentar. Logo, torna-se necessário o 

conhecimento dos principais distúrbios, a quantificação desses achados, a prevalência e a 

etiopatogenia dessas patologias em bovinos abatidos no Brasil, a fim de que esses dados possam 

contribuir para o desenvolvimento de um plano de ação com recomendações técnicas 

inovadoras e que minimizem esses efeitos adversos à saúde e ao bem-estar dos animais.   

Apesar de esse estudo indicar que não há relação entre a ocorrência de ruminite, 

abscessos hepáticos e enfermidades podais nos animais avaliados, uma vez que nenhum bovino 

era portador das três enfermidades na avaliação post mortem, ainda que tenha sido verificado 

uma tendência de associação significativa para lesões no rúmen e no casco, não se pode inferir 

que o assunto esteja completamente entendido e todos os aspectos relativos a esses distúrbios 

já tenham sido tratados. Por isso, recomenda-se a realização de novas pesquisas comparativas 

entre animais submetidos aos diversos sistemas terminação preconizados no Brasil e o 

acompanhamento do abate desses bovinos em frigoríficos nacionais. Nesse sentido, estudos 

adicionais, sejam microbiológicos ou empregando técnicas mais avançadas de avaliação são 

necessários, a fim de tentar apontar a etiopatogenia das doenças pesquisadas e elucidar se os 

distúrbios nos cascos em bovinos podem ter relação direta com a ocorrência de abscesso 

hepático e problemas ruminais.   

Por fim, deve-se considerar relevante e inquestionável a realização da inspeção post 

mortem do rúmen de bovinos abatidos pelos órgãos oficiais e o acompanhamento desse trabalho 

pelos responsáveis pela gestão da qualidade nos abatedouros. O estudo sobre as condenações 

de rúmen durante o processo de abate de bovinos demonstrou que as informações acerca do 



73 

 

descarte dessas vísceras são importantes e, muitas vezes, negligenciadas pela indústria de 

alimentos, resultando em perdas expressivas e refletindo, negativamente, no sucesso financeiro 

da atividade.  
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ANEXO A. Parecer de aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais 
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ANEXO B. Planilha de controle de lesões no casco – Linha A 

 

 

  



77 

 

ANEXO C. Planilha de controle de abscessos hepáticos – Linha E 
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ANEXO D. Planilha de controle de lesões no rúmen – Linha D 

 

 


