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MANUAL SANITÁRIO CONFINAMAX

Mensagem da Zoetis

Um dos grandes desafios do mundo nas próximas décadas será atender as demandas crescentes por alimentos 

e, ao mesmo tempo, produzi-los de forma ecologicamente sustentável preservando ao máximo os recursos naturais 

disponíveis no mundo. 

Sem nenhuma dúvida, um dos grandes aliados para o aumento da produção de alimentos é a intensificação do uso 

de novas tecnologias que permitirão aumentar a produtividade para as áreas de grãos, carne e leite.

Em um futuro próximo, a bovinocultura de leite e corte ocupará áreas menores e de difícil mecanização, que serão 

utilizadas preferencialmente para o processo de cria, enquanto que a engorda tenderá a ser cada vez mais realizada 

através dos sistemas de confinamento ou semiconfinamento.

Diante deste cenário, fica claro que todo o sistema de produção de bovinos no Brasil terá que passar por mudanças 

estruturais profundas. Nesse contexto, o método de engorda em confinamento e a integração de lavoura, pecuária e 

florestas assumirá cada vez mais uma grande importância estratégica na maior produção de carne com melhor qualidade. 

O método de confinamento permite a engorda e terminação de grande quantidade de animais dentro de uma 

área reduzida, com intervalo de tempo menor. Conhecimento e tecnologia gerados nesta área, nos últimos anos, 

nos permitiram alcançar níveis de produtividade elevados, mas esta evolução agravou o desafio em sistemas de alto 

desempenho (maiores riscos e cuidados aos animais). Para atender a estes cuidados faz-se necessário investimento na 

capacitação profissional das pessoas envolvidas neste intenso processo de produção.

Na maioria dos confinamentos, a qualidade da mão de obra é mencionada como um dos fatores que mais limitam 

a atividade. Isto significa um grande gargalo ao produtor e, ao mesmo tempo, uma excelente oportunidade ao trabalhador 

capacitado a atender às necessidades da operação.

Você está recebendo o Manual Sanitário Confinamax. Este trabalho aborda de forma sucinta, os diversos aspectos 

envolvidos no planejamento sanitário e ações a serem tomadas frente alguns dos principais desafios em confinamentos, 

através de linguagem simples e objetiva, com ilustrações e dicas práticas.

Este manual não pretende esgotar todos os assuntos nele abordados, mas, sim, abrir a possibilidade de uma 

discussão sobre as principais doenças e enfermidades que acometem os bovinos em confinamentos.

 Nossa contribuição como indústria de saúde animal é estarmos ao seu lado, agregando novas tecnologias e 

conhecimentos à produção de forma correta, estratégica, ágil e consciente, visando o desenvolvimento de toda cadeia 

pecuária no Brasil. 

Boa leitura! 
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1. Introdução
É chamado de confinamento, o sistema de criação de bovinos em que lotes de animais são fechados em piquetes 

ou currais com área restrita, nas quais os alimentos e água necessários são fornecidos em cochos. Assim sendo, o sistema 

de confinamento pode ser aplicado a todas as categorias de um rebanho. 

Contudo, o confinamento é mais propriamente utilizado para a terminação de bovinos, ou seja, a fase da  

produção que imediatamente antecede o abate do animal, envolvendo o acabamento da carcaça que será comercializada.  

A qualidade do produto produzido no confinamento é então dependente das outras fases da produção. 

Bons produtos de confinamento são animais sadios, fortes, com bom desenvolvimento muscular (quantidade  

de carne) e gordura suficiente para dar sabor à carne e proporcionar boa cobertura em sua carcaça. 

O confinamento de bovinos traz algumas vantagens: 

• aumento da eficiência produtiva do rebanho por meio da redução na idade de abate, melhor aproveitamento  

do animal produzido e do capital investido nas fases anteriores (cria e recria); 

• melhor utilização das pastagens e subprodutos da propriedade: uso da forragem excedente de verão  

e liberação de áreas de pastagens para outras categorias durante o período de confinamento; 

• uso mais eficiente de mão de obra, maquinários e insumos.

• venda do gado (boi gordo) no período de entresafra: os animais confinados serão abatidos na época de menor 

oferta e geralmente com melhores preços.

2. Manejo de entrada dos animais no confinamento
Além do acompanhamento do peso dos animais, outras ações são importantes nos momentos próximos ao início 

do confinamento para prevenir problemas e proporcionar o desempenho máximo dos animais garantindo maior retorno 

econômico. Pelo fato dos confinamentos lidarem com animais de alto desempenho, é imprescindível o uso de protocolos 

sanitários corretos e eficientes para os diversos desafios, com as melhores vacinas, antiparasitários, antibióticos e suplementos.  

A importância destes protocolos será percebida ao longo do conteúdo deste manual.

 O manejo de entrada preconizado pela Zoetis é um protocolo sanitário aplicado em momentos estratégicos 

conciliando produtos de alta qualidade, otimização de manejo e garantia de resultados:

30 dias antes do início do confinamento:

• quando a opção for pela vacina CattleMaster® 4* contra os principais vírus respiratórios, deve-se fazer a primeira dose. 
*Entre elas: Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR), Diarreia Viral Bovina (BVD), Parainfluenza tipo 3 (PI3) e Vírus Respiratório Sincicial Bovino (BRSV).

• para realizar a castração dos animais deve ser aplicada aprimeira dose de Bopriva® (castração imunológica). 
*Para maiores dúvidas sobre os protocolos de vacinação acesse: www.bopriva.com.br

Dia da entrada no confinamento:

• aplicação de vacina contra as principais doenças respiratórias:

• dose única da vacina intranasal Inforce 3 ou segunda dose da vacina CattleMaster® 4.

• segunda dose de Bopriva® (castração imunológica por 90 dias) nos animais inteiros;

• aplicação de Cydectin® (com o objetivo de eliminar os parasitos internos e externos);
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• vacinação contra as principais clostridioses (Região Sul: Fortress® 8 e restante do Brasil: Fortress® 7).  

Se os animais nunca foram vacinados ou se houver dúvidas quanto ao histórico de vacinação, uma primeira dose de 

cada vacina deverá ser feita 30 dias antes;

• identificação dos animais com brincos numerados ou chip para rastreabilidade e/ou identificação do piquete.  

As vacinações contra raiva e febre aftosa devem ser realizadas de acordo com as campanhas para cada respectiva região.

Desenho esquemático do manejo sanitário antes da entrada e na entrada dos animais no confinamento. 

OBS.: Os protocolos sanitários Zoetis não cobrem o problema causado pela cisticercose, que pode ser prevenido com três 

aplicações de sulfóxido de albendazole (intervalo de 30 dias entre aplicações).

Produtos: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

CattleMaster® 4 2 mL via intramuscular 21 dias

Cydectin® 1 mL/50 kg via subcutânea 28 dias

Fortress® 7 5 mL via subcutânea 21 dias

Fortress® 8 5 mL via subcutânea 21 dias

Inforce 3 1 mL via intranasal em cada narina 21 dias

Bopriva® 1 mL via subcutânea Não há

A-D-E Injetável Emulsificável 1 mL/50 kg via intramuscular ou subcutânea Não há

Período de confinamento

D0

Inforce 3

Fortress®

A-D-E

Cydectin®

ABATE

Protocolo 1 - Desenho esquemático do manejo sanitário 
completo no momento da entrada do confinamento, 
recomendado para animais que serão abatidos inteiros.

Período pré-confinamento Período de confinamento

D0D -30

1ª Bopriva®

Inforce 3

A-D-E

ABATE

Fortress®

2ª Bopriva®

Cydectin®

Protocolo 2 - Desenho esquemático do manejo sanitário 
completo no momento da entrada do confinamento, 
recomendado para animais que serão abatidos castrados.
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* Os vírus da IBR, BVD PI
3
 e BRSV causam lesões epiteliais no trato respiratório superior,  

abrindo a porta de entrada para as bactérias causarem pneumonias.

Mannheimia haemolytica

Mycoplasma
bovis

Pasteurella
multocida

Histophilus
somni

Arcanobacterium
pyogenes

Outros

ESTRESSE

Mecanismos da Pneumonia

Transporte, poeira, mudança de lote, mudança 
de dieta, aumento de lotação, alterações climáticas

Vírus respiratórios chaves
(Ex.: IBR/BRSV/PI3)

Causa principal da pneumonia bacteriana

Infecção viral inicial, 
levando à queda na imunidade 
e lesões do trato respiratório

Infecção por bactérias oportunistas

Infecções bacterianas adicionais

3. Principais doenças em confinamentos

3.1 Doença respiratória bovina (DRB)

O que é?

A doença respiratório bovina ou mais conhecida como “pneumonia” é resultado do desequilibrio das defesas naturais 

do animals associadas a fatores externos como: transportes, poeira, sazonalidade, agrupamento de animais, inversões 

térmicas, etc. Além disso, são causadas por diversos agentes infecciosos como vírus e bactérias. A pneumonia, no caso 

específico de confinamentos, ocorre principalmente nos primeiros dias (2 a 3 semanas) de cocho.

Os principais agentes infecciosos envolvidos no complexo da DRB são: os virais - vírus sincicial respiratório bovino 

(BRSV), vírus da parainfluenza tipo 3 (PI
3
), vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) e vírus da diarreia viral bovina (BVD); 

e as bactérias - Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida e Histophilus somni. 

Percepção clínica do problema

Animal clinicamente 

afetado

Problema real do rebanho

Animal clinicamente 

afetado

Animais com 

sintomas subclínicos
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Como detectar a doença?

O primeiro sinal a ser notado é a perda de apetite, leve depressão e mucosa nasal ressecada as vezes com secreção 

serosa. Por isto, nesta fase os animais se distanciam dos demais apresentando sinais como cabeça baixa, vazio afundado 

e tosse. Em seguida, a temperatura retal se eleva a mais de 40,0 ºC caracterizando um quadro de febre. Outros sintomas 

podem ser observados como lacrimejamento, corrimento nasal purulento e dificuldades respiratórias.

É muito importante que a doença seja detectada nos estágios iniciais quando o trato respiratório ainda não está 

totalmente afetado. Desta forma devemos prestar bastante atenção durante as rondas sanitárias para verificar a presença de 

animais deprimidos, com o vazio afundado e separados do rebanho, tratando-os imediatamente.

A necropsia é imprescindível para um diagnóstico correto, muitas vezes os sinais clínicos da pneumonia são confundicos 

com a reticulo pericardite traumática (causado por ingestão de objetos pontiagudos). Normalmente se observa uma severa 

e difusa pleuropneumonia fibrinosa, áreas de consolidação e aderências, congestão e edema pulmonar, derrames na pleura 

e pericárdio e saída de líquido espumoso sanguinolento pela traqueia. 

Como tratar?

Reconhecimento precoce da doença e tratamento com antibióticos específicos e de longa ação são essenciais para o 

sucesso terapêutico:

• 1a opção: Draxxin®, um antibiótico macrolídeo com alta eficácia clínica no tratamento da pneumonia bacteriana e 

que também favorece o controle da inflamação.

• 2a opção: Clamoxyl®, um antibiótico clinicamente efetivo por 48h, uma solução de  amoxicilina com  possibilidade 

de cura mais rápida e segura. 

Para auxiliar no tratamento, principalmente dos animais com febre (>40,0oC), pode ser administrado um anti-

inflamatório (1a opção Meflosyl®). Para animais no terço final do confinamento (>60 dias), a opção é um antibiótico eficaz 

e com baixa carência (1a opção Excenel®). A utilização de terapia de suporte com vitamina C injetável pode auxiliar na 

recuperação dos animais. Em casos crônicos, com detecção tardia da doença, as chances de recuperação diminuem com 

aumento dos crônicos e mortes.  

Como evitar?

As pneumonias bacterianas são normalmente secundárias a uma infecção respiratória viral primária*. Portanto, o 

controle de infecções virais pode auxiliar na prevenção das pneumonias bacterianas, as vacinas atenuadas (vírus vivo) são as 

melhores opções pois proporcionam rapidamente uma boa resposta imune. A vacina intranasal Inforce 3 de dose única na 

entrada do confinamento e a vacina injetável CattleMaster® 4 com dose e reforço (com intervalo de 30 dias) são as opções 

para imunizar os animais contra os principais vírus causadores da DRB.
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Animais transportados por longas distâncias devem permanecer em piquetes de pasto para descanso e minimizar 

o estresse da viagem. Esse procedimento permite que os animais tenham melhor imunidade e diminua a incidência de 

probemas respiratórios.

Figura 3 - Desenho esquemático do manejo sanitário para um melhor controle das doenças respiratórias (pneumonia) estratificado 
por nível de desafio.

Produtos: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Draxxin® 1 mL/40 kg via subcutânea 18 dias

Clamoxyl® 1 mL/10 kg via subcutânea ou intramuscular 25 dias

CattleMaster® 4 2 mL via intramuscular 21 dias

Meflosyl® 1 a 5 mL/45 kg 7 dias

Inforce 3 1 mL em cada narina por via intranasal 21 dias

Excenel ® 1 mL/50 kg por via subcutânea ou intramuscular Não há

3.2 Problemas de casco (pododermatites)

O que são?

São diversas afecções que acometem as diferentes regiões dos cascos de bovinos. Podem ter diversos fatores 

predisponentes como deficiências e desbalanços nutricionais, corpos estranhos, tipo de piso, traumas, comportamento e 

infecções. Todos estes fatores contribuem para a proliferação de bactérias que causam podridão dos cascos e agravamento 

do problema inicial.

Alto desafio para doenças respiratórias: baseado no histórico do confinamento e também para aqueles animais 

que viajaram longas distâncias, debilitados e com baixa imunidade.

Protocolo

Vacinação 
 + 

 Metafilaxia

Vacinação

Vacinação 

Produto

Inforce 3

CattleMaster® 4

Inforce 3 Draxxin®+

Classificação do Risco

ALTO RISCO

MÉDIO RISCO

BAIXO RISCO
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Como detectar a doença?

Animais com problemas de cascos são facilmente identificados em um confinamento porque relutam em caminhar, 

afastam-se dos demais e apresentam claudicação (“manqueira”) do membro afetado. Além destes sinais típicos, 

a temperatura corporal pode elevar-se acima de 40 ºC, a coroa do casco pode apresentar-se avermelhada, inchada e 

mais quente que outras partes do corpo. Muitas vezes observa-se a presença de lesões ulcerativas (“feridas”) entre os 

cascos, os quais possuem um tecido necrótico (“podridão”) e fétido, que pode conter sangue, pus ou corpos estranhos. 

Em casos extremos, uma ou ambas as unhas podem cair. Nos casos de tiloma (“gabarro”), uma massa composta de tecidos 

moles e pele, cresce entre as unhas atrapalhando a locomoção normal do animal e pode romper-se, tornando-se uma área 

de intensa contaminação bacteriana e de infestação por miíases (“bicheiras”).

Como tratar?

O primeiro passo no tratamento de problemas de cascos consiste em conter o animal adequadamente, lavar bem 
o local afetado com água e sabão, e limpar a lesão com material específico de casqueamento, removendo todo o tecido 
necrosado (“podre”). Este procedimento é popularmente conhecido como “toalete do casco”, que também serve para corrigir 
o casco e tirar a pressão da pisada do local da lesão. Após este procedimento, realizar a desinfecção da lesão com solução 
de bircabonato de sódio em água morna. Enxugar e avaliar a condição da lesão: se não houver ferida aberta (“carne viva”), 
aplicar Formoped® em toda a área limpa; se houver ferida aberta, aplicar Terra-Cortril® Spray no local. Em casos de ferida 
aberta muito extensa, recomenda-se protegê-la com uma bandagem feita com algodão hidrofóbico, faixa e esparadrapo. 
O tratamento com antibióticos específicos e de longa ação são essenciais para o sucesso terapêutico (1a opção: Draxxin® e 
2a opção: Terramicina®/LA) e os anti-inflamatórios diminuem a dor local auxiliando no bem-estar e na recuperação mais 
rápida do animal (1a opção: Flucortan®). 

Como evitar?

Normalmente os bovinos são recriados inteiros e em grandes lotes, em pastagens, antes de irem para o confinamento. 
O fato dos animais serem recriados inteiros leva a uma alta incidência de sodomia, culminando com muitos problemas 
de cascos, onde proliferam bactérias que irão causar a podridão dos cascos. Quando esses animais são introduzidos no 
confinamento sem serem adequadamente tratados, e em contato com a amônia, ureia e fezes, comuns no ambiente 
do confinamento, essas lesões tendem a se tornar muito mais graves. Durante o transporte dos animais do pasto até o 
confinamento, os mesmos podem se machucar, especialmente se as condições estruturais dos caminhões não são boas e, 
dentro do confinamento, poderão aparecer muitos animais com problemas de casco.

Outro fator predisponente das pododermatites são os desbalanços da dieta (excesso de amido levando à acidose), 
é importante que a mesma seja balanceada por um nutricionista capacitado e que haja um acompanhamento rigoroso dos 
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alimentos fornecidos pela propriedade. 

A ambiência do confinamento é importante para minimizar os problemas de casco. Baias com boa declividade, concreto na 
base dos cochos e bebedouros, retirada do excesso de lama/esterco e também das pedras são medidas preventivas importantes 
pera controlar esse problemas. 

A imunocastração dos animais reduz a locomoção destes e suas tentativas de montas, reduzindo assim, significativamente, 
os problemas de cascos.  

Produtos: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Draxxin® 1 mL/40 kg via subcutânea 18 dias

Terramicina®/LA 1 mL/10 kg via subcutânea ou intramuscular 28 dias

Flucortan® 10 mL via subcutânea, intramuscular ou intravenosa Não há

Formoped® Aplicação tópica (local) Não há

Terra-Cortril® Spray Aplicação tópica (local) Não há

3.3 Ferimentos

O que são?

Ferimentos são lesões resultantes de causas externas (traumatismos) caracterizados por ruptura na integridade da 

pele ou mucosas, possuindo diferentes formas, tamanhos e profundidades. A gravidade de um ferimento é determinada 

principalmente por dois fatores: 1) tamanho e profundidade, que podem variar de simples escoriações, incisões (corte) ou 

perfurações até casos mais graves como lacerações e amputações e 2) grau de contaminação ou infecção. Quanto maior  

o tamanho, a profundidade e a contaminação de um ferimento, mais longo será o tempo de cicatrização.

Como tratar?

Nos bovinos, o ferimento em si muitas vezes não é o motivo principal de preocupação, mas sim a contaminação 

do local lesionado. Praticamente todo ferimento em bovinos apresenta alto grau de contaminação e proliferação local de 

bactérias podendo se agravar a uma infecção generalizada. Além disso, o tecido exposto atrai moscas que podem causar 

miíases (“bicheiras”). Portanto, o principal objetivo no tratamento dos ferimentos é reduzir ou eliminar a infecção local, 

proteger o local de novas contaminações e evitar as miíases favorecendo uma rápida cicatrização.

Para o tratamento de ferimentos, recomenda-se inicialmente remover os pelos ao redor da área da lesão e lavar a 

região com água e sabão, enxugando com papel toalha em seguida. Se o ferimento contiver miíases (“bicheira”) aplicar um 

ectoparasiticida spray (Matabicheiras Forte SV), se não houver miíases aplicar Terra-Cortril® Spray. Finalizado o curativo 

deve-se aplicar antibiótico (1a opção: Clamoxyl® e 2a opção: Terramicina®/LA) e anti-inflamatório (1a opção: Meflosyl®), 

os quais auxiliarão para uma rápida cicatrização do local afetado.

Como evitar?

A maioria dos ferimentos nos bovinos é causada pelo homem através do uso de equipamentos inadequados, 
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no manejo dos animais, tais como: ferrões, choque elétrico e objetos pontiagudos ou são causados por instalações que 

apresentam parafusos ou pregos expostos, pisos inadequados, lascas de palanques, tábuas nos currais de manejo dos 

animais ou por briga entre os próprios animais.

Assim sendo, a maneira mais fácil de evitar estas lesões é através da abolição total do uso de qualquer material que 

possa causar lesões no couro dos animais, além, é claro, de manter uma rotina de observação e reforma dos currais para 

substituir qualquer material contendo lascas, pregos ou parafusos expostos. Atentar também para que o piso no qual os 

animais permanecerão esteja limpo e livre de pedras e outros objetos que possam causar possíveis lesões.

Produtos:

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Clamoxyl® 1 mL/10 kg via subcutânea ou intramuscular 25 dias

Terramicina®/LA 1 mL/10 kg via subcutânea ou intramuscular 28 dias

Meflosyl® 10 mL via subcutânea, intramuscular ou intravenosa 7 dias

Terra-Cortril® Spray Aplicação tópica (local) Não há

Matabicheiras Forte SV Via tópica spray diretamente sobre as incisões/lesões 3 dias

3.4 Botulismo

O que é? 

Popularmente conhecido como “doença da vaca caída”, o botulismo é uma intoxicação resultante da ingestão de 

toxinas pré-formadas pela bactéria Clostridium botulinum, que leva o animal a uma paralisia progressiva. Em animais a pasto, 

a doença está geralmente associada à ingestão de água contaminada ou de ossos de animais mortos, devido principalmente 

a deficiências minerais. Já nos confinamentos, o problema ocorre quando os animais recebem alimentos (silagem, feno ou 

ração) mal conservados, contendo matéria orgânica em decomposição ou cadáveres de pequenos mamíferos, roedores ou 

aves. Essas condições são ideais para a multiplicação bacteriana e produção de toxina botulínica. 

Como detectar a doença?

O principal sinal clínico da doença é a paralisia muscular flácida, ou seja, o animal fica com todos os músculos 

relaxados e não consegue se movimentar, parecendo que lhe falta força, inclusive para erguer a cabeça. Nas fases iniciais, 

o animal apresenta dificuldades de locomoção, principalmente nos membros posteriores, progredindo para os anteriores e 

pescoço. Após essa fase, o animal se deita e não consegue mais levantar, porém, ainda mantém a atenção ao ambiente e 

a consciência. Com a evolução do quadro clínico, as capacidades de mastigar e engolir são perdidas, a língua fica flácida a 

ponto de não ser mais recolhida à boca, há uma intensa salivação e o animal se deita de lado. A morte ocorre por asfixia 

devido à paralisia da musculatura responsável pela respiração. Em casos mais severos, quando a ingestão de toxina é muito 

grande, a morte pode ocorrer subitamente, sem nenhuma manifestação clínica. Na necropsia não é observada nenhuma 

lesão característica. 
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Como evitar?

Geralmente, o botulismo é percebido tardiamente, quando a relação custo/benefício do tratamento é desfavorável. 

Portanto, a prevenção com vacina anti-bolutínica 30 dias antes, e uma segunda dose da vacina no dia da entrada no 

confinamento. Além disso, é importante evitar ou eliminar os fatores predisponentes à doença, dando adequado destino as 

carcaças de animais mortos (incinerar ou envolver a carcaça em cal virgem e enterrar profundamente), fornecendo produtos 

de qualidade para suprir todas as exigências minerais dos animais e cuidando da qualidade da água que os animais bebem 

(limpar regularmente os bebedouros e evitar decomposição de matéria orgânica). 

3.5 Clostridioses

O que são?

As clostridioses são um grupo de diferentes doenças causadas por bactérias do gênero Clostridium spp., estando 

entre as principais causas de mortalidade em confinamentos no Brasil. As bactérias causadoras de clostridioses estão 

presentes no solo, em cadáveres, nos alimentos e nos intestinos de bovinos sadios. As clostridioses mais comuns no Brasil 

são a enterotoxemia (“morte súbita”), o botulismo, o carbúnculo sintomático (“manqueira”), a gangrena gasosa (“edema 

maligno”) e a hemoglobinúria bacilar.

Os principais danos causados pelas clostridioses aos bovinos são devidos à produção de potentes toxinas pelas 

bactérias, o que pode ocorrer no próprio organismo do animal afetado (enterotoxemia) ou no ambiente (botulismo). 

Como detectar a doença?

Nos surtos de clostridiose em confinamentos, o que chama a atenção é a morte rápida de vários animais do lote, 

geralmente sem que haja tempo para reação. Alguns sinais são bastante característicos e podem auxiliar na detecção  

desta doença. 

Enterotoxemia: os animais podem apresentar sinais de desconforto abdominal, diarreia, incoordenação dos 

movimentos, apatia, cegueira, mugidos e convulsões. Na necrópsia observa-se grande quantidade de líquido na cavidade 

abdominal e na parede interna do intestino delgado, áreas de coloração vermelho-escura e úlceras. O conteúdo digestivo 

nessas áreas pode conter sangue, bolhas de gás e fibrina.
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Carbúnculo sintomático: os sinais mais marcantes são a claudicação (“manqueira”) e o inchaço do membro. Ao se 

palpar a região percebem-se áreas de crepitação. Após a morte os músculos ficam enrijecidos rapidamente e na necrópsia 

a musculatura das regiões afetadas apresenta coloração vermelho escura, marrom ou negra, uma grande quantidade de 

bolhas de gás e um odor que lembra manteiga rançosa.

Gangrena gasosa ou edema maligno: os animais afetados apresentam apatia, febre e param de se alimentar. 

Os locais de contaminação constituídos sempre por ferimentos ou incisões cirúrgicas encontram-se inchados e quentes, 

podendo ou não ter áreas de crepitação à palpação. Ocorre enrijecimento rápido dos músculos após a morte e na 

necrópsia os locais de contaminação apresentam características semelhantes à observada na musculatura de animais com  

carbúnculo sintomático. 

Tétano: o tétano é uma doença de baixa ocorrência em bovinos. Os sinais mais característicos são os membros 

esticados (posição “cavalete”) e a paralisia rígida dos músculos em geral, com a cauda levantada (“em bandeira”),  

as narinas dilatadas e os olhos bem abertos. A morte ocorre por asfixia. 
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Botulismo: discutido anteriormente.

Hemoglobinúria bacilar: os animais acometidos apresentam febre, desconforto abdominal, relutância em se 

locomover, gemidos, palidez, fezes marrom-escuras amolecidas e urina vermelho-escura ou sanguinolenta. Após a morte, os 

músculos ficam enrijecidos rapidamente e na necrópsia observa-se presença de grandes quantidades de líquido sanguinolento 

no tórax, abdome e intestino, áreas pálidas e elevadas da superfície no fígado e urina avermelhada no interior da bexiga.

De uma forma geral, em todos os diferentes tipos de clostridioses, se a toxi-infecção for muito severa, a morte pode 

ocorrer muito subitamente, sem a possibilidade da manifestação dos sinais clínicos.

Como evitar?

O tratamento das clostridioses é geralmente ineficaz, devido à rapidez com que a doença evolui e ao fato de que 

as toxinas produzidas pelas bactérias não são eliminadas do organismo pelo tratamento com antimicrobianos. Além disso, 

as bactérias causadoras das clostridioses são extremamente resistentes no ambiente, impossibilitando sua eliminação das 

propriedades contaminadas. Portanto, a prevenção é a única maneira viável e eficaz para impedir os prejuízos causados por 

esta doença.

A prevenção é feita com vacinação de todos os animais no período que antecede o início do confinamento, aplicando-

se uma primeira dose de Fortress® (Região Sul: Fortress® 8; restante do Brasil: Fortress® 7), um mês (30 dias) antes da data 

prevista para o início do confinamento e uma dose de reforço na entrada do confinamento. Em animais que já haviam sido 

imunizados anteriormente com Fortress®, basta apenas aplicar uma dose da vacina na entrada do confinamento. Além disso, 

a vacinação contra botulismo também deve ser realizada, conforme descrito anteriormente.

Algumas ações simples podem ajudar a evitar as clostridioses, como destinar adequadamente as carcaças de animais 

mortos (incinerar ou envolver a carcaça em cal virgem e enterrar profundamente).

Produtos: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

UltraChoice 5 mL via subcutânea 21 dias

Fortress® 7 5 mL via subcutânea 21 dias

Fortress® 8 5 mL via subcutânea 21 dias
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3.6 Acidose

O que é?

A acidose é um distúrbio metabólico que ocorre quando bovinos consomem excesso de concentrado (milho, farelo 

de soja, farelo de trigo, polpa de citrus peletizada, etc.), sem uma gradativa adaptação ou ainda, quando a proporção de 

fibra (volumoso) na dieta é insuficiente para causar uma ruminação adequada. Quando isso ocorre, o pH do rúmen fica 

mais ácido e, se não corrigido, pode levar também à acidificação do sangue, caracterizando um problema generalizado. 

A acidose é uma preocupação nos confinamentos, principalmente naqueles que utilizam dieta de “alto concentrado”,  

pois reduz o consumo de alimentos, prejudica o desempenho dos animais e pode levar à morte ou ainda predispor  

a outros distúrbios como descrito a seguir.

Como detectar a doença?

Os sinais clínicos da acidose geralmente são percebidos de 12 a 24 horas após a ingestão do alimento, como perda 

de apetite, diarreia, presença de muco nas fezes, desidratação, falta de coordenação motora, diminuição da motilidade 

ruminal, timpanismo (“empanzinamento”), aceleração do batimento cardíaco e queda da temperatura da pele. Se não 

tratado a tempo, o animal pode morrer entre um a três dias. Para certificar-se sobre ocorrência da acidose é importante  

conhecer, além dos sinais clínicos, o histórico alimentar do animal (mudança brusca na dieta, alterações de ingredientes ou 

fornecedores e utilização de dietas com alto concentrado de grãos).

Além dos efeitos descritos acima, a acidose predispõe os animais a diversas outras enfermidades como algumas 

clostridioses, problemas nos cascos (laminite), inflamação na parede do rúmen (ruminite), infecções no fígado (abscessos 

hepáticos) e polioencefalomalácia.

Como tratar?

O tratamento baseia-se na correção dos fatores dietéticos causadores do problema. Em casos brandos,  

a recuperação espontânea ocorre se a dieta com grãos for substituída por dieta exclusivamente com volumoso.  

Em casos moderados, recomenda-se a administração de 20 a 40 litros de água morna ou solução salina com hidróxido  

de magnésio. Em casos muito graves, pode-se tentar o esvaziamento ruminal com sucessivas lavagens por sonda, além  

de infusão intravenosa de soro hidratante contendo lactato ou bicarbonato de sódio, para reduzir a acidez sanguínea. 

Como evitar?

A acidose tende a ocorrer quando não há introdução gradual de uma nova dieta rica em concentrado como, por 

exemplo, quando um animal sai de um regime exclusivamente a pasto e passa a receber ração no confinamento. 

Como regra geral, nunca se deve modificar a ração quando o gado está faminto decorrente da falta de alimento, 

nestes casos, os animais devem receber uma dieta com baixa energia, até que apresentem menos fome para, então, 

receberem a dieta rica em grãos. Passar o trato várias vezes ao dia (3 ou mais) tendem a minimizar os problemas digestivos 

e manter um ambiente ruminal mais favorável.

Alguns alimentos concentrados, como o trigo e o milho propiciam maior acidificação do rúmem. Importante lembrar 

que a polpa cítrica pode ser usada como um excelente substituto do milho, pois reduz o teor de amido e aumenta os teores 

de pectina e fibra de alta digestibilidade da dieta, melhorarando o pH, otimizando a fermentação ruminal e diminuindo as 
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chances de acidose.

O uso de ionóforos na ração, além de proporcionar melhora na eficiência alimentar, previne a ocorrência da acidose. 

Entre esta classe de aditivos, a molécula de maior segurança é a lasalocida (Taurotec®).

Produto:

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Taurotec® 1,3 a 2,4 gramas/cabeça/dia dependendo da dieta fornecida Não há

3.7 Timpanismo

O que é?

O timpanismo (“empanzinamento”) consiste na incapacidade do animal em eructar, levando a uma grande distensão 

do rúmen-retículo, por gases de fermentação em forma de espuma, misturada ao conteúdo ruminal ou em forma de gás livre 

separado da ingesta. O timpanismo ruminal primário (“timpanismo espumoso”) é de origem alimentar e ocorre em bovinos 

em pastagens de leguminosas (soja, feijão, amendoim e estilosantes) ou em animais confinados que recebem um alto nível 

de grãos na dieta. O timpanismo ruminal secundário (“timpanismo gasoso”) tem sua origem na dificuldade na eructação do 

gás livre devido a uma paralisia na musculatura ruminal ou a uma obstrução física (corpo estranho).

Dentre os fatores que favorecem a ocorrência do timpanismo, destacam-se: frequência de alimentação inadequada, 

alternância de super e subfornecimento de alimentos concentrados (em especial os finamente moídos), mudança abrupta no 

consumo voluntário de concentrados e composição de rações sem a observação dos limites de utilização.

Como detectar a doença?

Os animais acometidos por timpanismo apresentam distensão do flanco (“vazio”) esquerdo, o que é facilmente 

notado quando se observa o animal por trás. Além disso, há inquietação manifestada pelo bater anormal da pata no 

chão, micção e defecação frequentes, extensão da cabeça e do pescoço para frente, protrusão da língua, aceleração dos 

batimentos cardíacos, diminuição ou parada da eructação e asfixia. Nos casos fatais, a morte raramente é precedida por 

convulsões e contrações. O histórico alimentar do animal auxilia para desvendar o problema.
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Como tratar?

Tanto no timpanismo espumoso como no gasoso, o tratamento consiste em se aliviar a pressão intra-ruminal. Existem 

basicamente duas opções: por sonda esofágica ou por punção ruminal com trocarte. O primeiro procedimento é preferível, 

mas naturalmente é mais lento e trabalhoso, além de não poder ser empregado nos casos de obstrução do esôfago. Nos 

casos de timpanismo espumoso, deve-se também administrar por via oral ou intra-ruminal, Blo-Trol® diluído em água morna 

para facilitar a dissolução das bolhas. Entretanto, nos casos mais graves de timpanismo espumoso, estes procedimentos 

podem não ser suficientes, necessitando a intervenção de um médico veterinário para realizar ruminotomia para esvaziar o 

conteúdo ruminal. Não devem ser empregadas drogas que ativem a motilidade ruminal, mas sim descobrir a real causa da 

paralisia ruminal e tratá-la.

Como evitar? 

Em confinamentos, o timpanismo é geralmente associado à ingestão excessiva de grãos. Assim, as medidas preventivas 

são as mesmas já descritas anteriormente para a acidose. Em animais a pasto, devemos evitar o acesso a plantações de 

leguminosas e ao lixo, que pode conter materiais com potencial poder de obstrução (como por exemplo, sacos plásticos). 

Produto:

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

 Blo-trol® 50 mL via oral ou intra-ruminal (diluído em 1 litro de água morna) Não há

3.8 Cisticercose

O que é?

A cisticercose é uma doença parasitária caracterizada pela presença de nódulos na musculatura, órgãos e cérebro, 

contendo Cysticercus bovis, forma larval do verme cestódeo Taenia saginata. O homem aloja a forma adulta do verme no 

intestino (“tênia” ou “solitária”), enquanto os bovinos alojam a forma larval denominada cisticerco (“canjiquinha”). Portanto, 

o homem é o hospedeiro definitivo e os bovinos são os hospedeiros intermediários no ciclo de vida da tênia.

Os bovinos se infectam ao ingerir ovos presentes na água e/ou em alimentos (tanto volumosos quanto concentrados) 

contaminados com fezes de humanos parasitados pela tênia. Após a ingestão, o ovo origina o cisticerco, que pode se 

depositar em diversas regiões do organismo (especialmente nos músculos). O homem se infecta ao ingerir carne bovina 

crua com cisticercos viáveis e, assim, em seu intestino se desenvolve a tênia adulta. Quando um bovino ingere os ovos no 

ambiente, o ciclo se reinicia.
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Como detectar a doença?

Em condições naturais, a cisticercose não se manifesta clinicamente, de forma que o bovino infectado apresenta 

desempenho produtivo semelhante aos animais sadios e a equipe de funcionários não percebe a doença. Somente 

quando os bovinos são abatidos a doença é detectada, através da visualização de cisticercos na carcaça pelas linhas de 

inspeção dos frigoríficos. A presença de cisticercos vivos causa condenação da carcaça e, consequentemente, prejuízos  

ao produtor.

Como tratar?

Os cisticercos que morrem são calcificados na musculatura e os frigoríficos não penalizam os produtores quando há 

presença de cisticercos calcificados (mortos). Existem tratamentos com vermífugos específicos que matam os cisticercos 

como o sulfóxido de albendazol. Há diversos protocolos dependendo do fabricante como, por exemplo, administração de 

três doses com intervalos de 30 dias (dose 2,5 mg/kg de peso vivo). Sempre importante observar o período de carência 

necessário entre a última aplicação do produto e o abate, conforme indica o próprio fabricante.

Como evitar?

Além de hospedar a tênia, o homem também pode, eventualmente, desenvolver a cisticercose. Isto ocorre quando 

há ingestão acidental de ovos de tênia, geralmente devido a hábitos precários de higiene pessoal, ingestão de água 

contaminada e alimentos provenientes de hortas e pomares adubados com fezes humanas. Nestes casos, os cisticercos 

podem atingir o sistema nervoso central (SNC), desencadeando diversos distúrbios nervosos e mentais, incluindo a morte.

Entre as ações com maior potencial para prevenção do complexo teníase-cisticercose destacam-se: 1) instituir um 

programa de vermifugação específico orientado por um Médico para todos os funcionários que trabalham na fazenda;  

2) boas condições de higiene pessoal e utilização de banheiros que todo confinamento deve ter; 3) lavar bem as mãos e os 

alimentos antes de todas as refeições e 4) ingerir somente carne cozida adequadamente, evitando sempre o consumo de 

carne crua ou mal passada.

3.9 Verminoses

O que são?

As verminoses são resultantes de infecções por uma ou diversas espécies de helmintos que causam inúmeros 

prejuízos. Em infecções muito intensas, podem ser observados alguns sinais clínicos ou mesmo ocorrer mortalidade, porém, 

em muitos casos, o problema não é facilmente percebido (verminose subclínica). A verminose subclínica é responsável por 
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imensos prejuízos na pecuária, pois os animais acometidos apresentam significativa redução no desempenho produtivo e na 

imunidade, tornando-se menos resistentes a outras possíveis doenças. Os helmintos podem se localizar em diversos órgãos 

como fígado, rim e pâncreas, porém os mais importantes em pecuária bovina são aqueles que parasitam o abomaso, o 

intestino grosso e os pulmões.

Como detectar a doença?

Na grande maioria dos casos, as verminoses passam despercebidas aos nossos olhos, consistindo apenas em menor 

desempenho. O exame de fezes (opg – ovos por grama) realizado em alguns animais do lote por um profissional competente, 

ajuda a predizer o nível de infecção do rebanho e a gravidade da verminose. Em confinamentos, os animais geralmente 

recebem vermífugos no manejo de entrada e assim os casos de verminose severa (anemia, problemas respiratório, diarreia, 

fraqueza e morte) são raros.

Como evitar?

O controle da maioria das verminoses nos confinamentos já é normalmente realizado no manejo de entrada através do 

uso de endectocidas (1a opção: Cydectin®  e 2a opção: Ripercol® L 150F). Quando o nível de infecção por vermes nos animais 

é bem controlado no manejo de entrada, o problema de verminoses é bastante reduzido, pois as condições ambientais 

e de alimentação no confinamento são desfavoráveis ao ciclo de vida dos parasitos. Se houver suspeita de alta infecção  

deve-se realizar exame de fezes em alguns animais para verificar se essa suspeita se confirma e aplicar novamente  

o antiparasitário, atentando-se para respeitar o período de carência do produto.

Produto: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Cydectin® 1 mL/50 kg via subcutânea 28 dias

Ripercol® L 150F 1 mL/40 kg via subcutânea 7 dias

3.10 Diarreia

O que é?

As diarreias consistem na defecação de fezes amolecidas ou de consistência aquosa em consequência de algum 

distúrbio intestinal (enterite), o qual pode ter diversas causas: infecções virais, bacterianas, por coccídeos, verminoses, 
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intoxicações alimentares, entre outras. Uma das principais causas de diarreia em confinamentos é devido a uma acidose 

desenvolvida no início do período de adaptação. O uso de antibióticos nestes casos serve como preventivo evitando 

infecções secundárias, e com a adaptação, os sintomas desaparecem. As diarreias debilitam intensamente o animal, pois 

nestas condições a absorção de nutrientes no intestino fica comprometida e a intensa eliminação de água através das fezes 

causa desidratação. Em animais confinados, as diarreias têm importância principalmente nas primeiras semanas, quando 

ocorrem alterações na dieta e estresse que reduz a imunidade (“resistência”) dos animais, propiciando a ação de bactérias 

oportunistas. 

Como detectar a doença?

Geralmente as diarreias são precedidas por um aumento da temperatura corporal (febre), superando 40 ºC. Em 

seguida inicia-se a defecação de fezes amolecidas (diarreia), muitas vezes bastante aquosas, nesta fase os animais podem 

apresentar sinais de fraqueza e desconforto abdominal severo devido à tensão dolorosa. As fezes têm odor forte e podem 

conter muco, pedaços de mucosa ou mesmo grandes coágulos de sangue. Uma forma bastante simples de detectar o 

problema sem precisar ver os animais defecando consiste em observar o posterior e a cauda dos animais, os quais estarão 

bastante sujos de fezes. 

Como tratar?

O tratamento das diarreias consiste na administração de antibióticos de largo espectro (1a opção: Advocin® 180 e 2a 

opção: Terramicina® mais), repetindo após 48 horas se os sinais clínicos continuarem. Pode-se também administrar anti-

inflamatórios como auxiliar do tratamento (1a opção: Meflosyl®). Em casos muito graves, o animal geralmente apresenta 

desidratação e a infusão de soro hidratante é necessária.

Produtos: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Advocin® 180 1 mL/30 kg via subcutânea, intramuscular ou intravenosa 2 dias

Terramicina® mais 1 mL/10 kg via subcutânea ou intramuscular 28 dias

Meflosyl® 10 mL via subcutânea, intramuscular ou intravenosa 7 dias
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3.11 “Refugo ao Cocho”
Animais recém introduzidos no confinamento precisam de um tempo para se adaptar ao novo ambiente,  

a socialização e ao novo tipo de alimento.

No início do confinamento, alguns animais, especialmente vacas e bois mais velhos, podem estranhar o novo 

ambiente e acabam refugando o cocho. Essa recusa pode estar ligada a fatores de comportamento social, no qual 

os animais dominantes impedem os mais fracos ou dominados de se aproximarem do cocho. Outro fator importante 

de recusa ao cocho é quando ocorre uma intoxicação devido a má qualidade do alimento fornecido aos animais. 

Se o alimento apresenta alguma alteração no odor ou paladar, os animais passam a evitar esse tipo de alimento,  

e, consequentemente, evitam a ida aos cochos. Devido ao fato dos animais ficarem fracos, ocorre uma queda na imunidade, 

abrindo uma porta para a pneumonia e outras doenças.

Como detectar o problema?

Podemos detectar o problema visualizando sinais como vazio fundo, narinas secas, isolamento (fundo do  

piquete), ausência da busca por água e comida (este último sinal pode ser também por causa da comida, de brigas  

ou comportamento). Frequentemente é observada em maior número nos zebuínos mais velhos.

Após a medicação o animal deve ser levado para a baia de recuperação ou enfermaria, onde receberá uma dieta a 

base de forragem e recuperar a saúde ruminal.

Como tratar?

O primeiro passo é retirar o animal da baia e leva-lo para a enfermaria onde será medicado. Pode ser utilizado 

Potenay® Injetável associado com aplicação de vitamina C. Sempre identificar os animais e prestar atenção nos dias 

seguintes. Também é recomendado o tratamento com um antibiótico (1a opção: Clamoxyl®) para que estes animais não 

venham a desenvolver alguma doença, principalmente pneumonia.

Como evitar?

Garantir o fornecimento de alimentos em perfeitas condições, evitar o contato dos animais com agentes contaminantes. 

Uma estratégia para ajudar na adaptação e minimizar o refugo de cocho é fornecer fibra de boa qualidade, como por 

exemplo disponibilizar rolão de feno à vontade no fundo das baias. 

Produtos: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Potenay® Injetável 1 a 2 mL/ 25 kg intramuscular Não há

Clamoxyl® 1 mL/10 kg via subcutânea ou intramuscular 25 dias
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3.12 Poliencefalomalácia

O que é?

A poliencefalomalácia é uma doença neurológica não infecciosa que ocorre em decorrência da carência de vitamina B1 

(também conhecida como tiamina), culminando na morte de células nervosas do cérebro (neurônios). Em condições normais, 

as bactérias do rúmen produzem tiamina, a qual é absorvida e utilizada pelos bovinos, mas quando há algum distúrbio ruminal 

como a acidose, por exemplo, a quantidade dessas bactérias se reduz e a carência desta vitamina se instala. 

Como detectar a doença?

Os sinais mais comuns deste tipo de problema são hiperexcitabilidade, tremores musculares, paralisia dos membros 

posteriores, pedalagem, cegueira, cabeça levantada e andar descoordenado e/ou em círculos. Uma investigação minuciosa 

de outros fatores (dieta, histórico de vacinação, doenças mais comuns na região e quantidade de animais afetados) é 

importante para diferenciar a poliencefalomalácia de outras doenças com sinais clínicos semelhantes, como a raiva e algumas 

clostridioses. Como a raiva é uma doença que não possui cura e pode ser transmitida para seres humanos, a manipulação 

de animais com sinais semelhantes aos descritos deve ser extremamente cuidadosa. 

Como tratar?

O tratamento é eficaz apenas quando o problema é detectado precocemente e consiste na retirada da dieta com 

grãos, associado à administração de tiamina (vitamina B1) e anti-inflamatórios corticoides injetáveis (1a opção: Flucortan®) 

duas vezes por dia durante 2 dias. 

Como evitar?

Conforme mencionado anteriormente, a poliencefalomalácia é resultante de um distúrbio ruminal (geralmente acidose). 

Portanto, a forma mais fácil, econômica e eficaz de se evitar o problema é proporcionar aos animais uma adaptação adequada e 

uma dieta sempre balanceada. Para isto, o acompanhamento constante do nutricionista é de extrema importância.

Produto: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Flucortan® 10 mL via subcutânea, intramuscular ou intravenosa Não há
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3.13 Tristeza Parasitária Bovina

O que é?

A Tristeza Parasitária Bovina, também conhecida como piroplasmose, é uma doença tropical causada por uma associação 

dos microorganismos Babesia bovis (causadora da babesiose) e Anaplasma marginale (causadora da anaplasmose). Estes 

microorganismos geralmente estão presentes conjuntamente, são transmitidos pelo carrapato e se multiplicam no sangue. 

Bovinos de raças europeias são mais susceptíveis à doença se comparados aos animais cruzados, os quais por sua vez são 

mais susceptíveis do que os zebuínos.

Como detectar a doença?

O animal com piroplasmose geralmente apresenta indisposição, cabeça baixa e distancia-se dos demais, dando a 

impressão de que está “triste” - razão pela qual a doença chama-se tristeza bovina. Estes sinais são devidos à febre, falta de 

apetite e anemia que a doença causa. As mucosas se encontram com coloração alterada, geralmente esbranquiçada (pálida) 

e eventualmente amarela. As fezes ficam escuras e podem apresentar sangue ou muco. Em alguns casos, a urina do animal 

pode apresentar coloração vermelho-amarronzada.

Como tratar?

O tratamento deve ser imediato através de uma aplicação de Imidofort® B12. Nos casos de anaplasmose o tratamento 

também pode ser feito com a Terramicina® mais. O tratamento com D-500® auxilia no conforto e recuperação do animal, 

reduzindo a febre. Em casos de anemia extrema deve-se evitar infusão de soros hidratantes, sendo necessária a transfusão 

de sangue. Outra ação importante é reduzir a infestação por carrapatos, pois a doença poderá ocorrer novamente se o animal 

continuar com uma alta carga parasitária.   

Como evitar?

As medidas de prevenção se baseiam principalmente no controle da infestação por carrapatos, o que já é normalmente 

realizado no manejo de entrada com o uso dos endectocidas (1a opção: Cydectin®). O efeito do endectocida somado às 

condições ambientais, que dificultam o carrapato de completar seu ciclo de vida, contribui para que esta infestação não seja 

um grande problema nos confinamentos. Portanto, o foco das atenções se concentra naqueles animais com alta infestação 

de carrapato na entrada do confinamento, principalmente se for de raça europeia. Apesar de a doença poder ser transmitida 

por apenas um carrapato, os animais com altas cargas de infestação têm maior chance de serem acometidos.

Produtos: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Imidofort® B12 1 mL/50 kg via subcutânea 31 dias

D-500® 20 mL via intramuscular ou intravenosa Não há

Cydectin® 1 mL/50 kg via subcutânea 28 dias

Terramicina® mais 1 mL/10 kg via subcutânea ou intramuscular 7 dias
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3.14 Aborto

O que é?

Mesmo sendo pequeno o número de fêmeas confinadas no Brasil, uma pequena proporção acabam chegando ao 

confinamento prenhas. Por este motivo, eventualmente, ocorrem partos e abortos em lotes de novilhas e vacas confinadas. 

Os abortos são geralmente decorrentes do estresse de transporte e início de confinamento, de alterações na temperatura e 

de agentes infecciosos (vírus e bactérias). Em alguns casos, os anexos expelidos pela fêmea que aborta podem transmitir 

doenças ao homem, como é o caso da brucelose. Além disso, muitos casos de aborto são sucedidos por retenção de placenta 

e infecção do útero, problemas que interferem negativamente na saúde e ganho de peso dos animais. 

Como tratar?

A primeira medida depois de detectado o problema consiste em remover do lote a fêmea que abortou, bem como todos 

os anexos expelidos (feto, membranas e líquidos), sempre tomando extremo cuidado para evitar contato direto com a pele 

e mucosas (uso de luvas é obrigatório). A fêmea que abortou deve ser imediatamente tratada com uma dose de antibiótico 

(1a opção: Terramicina®/LA), repetindo após 48 horas. Se após 24 horas a placenta ainda não houver se desprendido 

(caracterizando a retenção de placenta), deve-se aplicar 5 mL de Lutalyse®. Jamais realize qualquer procedimento para 

forçar o desprendimento da placenta, como puxá-la ou amarrá-la a objetos pesados (deixe que isso ocorra naturalmente).

Como evitar?

O mais correto é realizar a palpação de todas as fêmeas durante o manejo de entrada e separar aquelas que estiverem prenhes. 

Produtos: 

Produto Dose e vias recomendadas Carência (carne)

Terramicina®/LA 1 mL/10 kg via subcutânea ou intramuscular 28 dias

Lutalyse® 5 mL via intramuscular 1 dia
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4. Resumo de doenças, tratamentos e períodos de carência

Doença Tratamento Dose
Via de 

aplicação*
Carência

Doença respiratória

(“pneumonia”)

Draxxin® (1a opção em antibiótico) 1 mL/40 kg SC 18 dias

Clamoxyl® (2a opção em antibiótico) 1 mL/10 kg SC ou IM 25 dias

Meflosyl® (1a opção em anti-inflamatório) 1 a 2 mL/45 kg IV ou IM 7 dias

CattleMaster® 4 2 mL IM 21 dias

Excenel® (opção para 1/3 final) 1 mL/ 50 kg SC ou IM Não há

Inforce 3 2 mL Intranasal 21 dias

Problemas de casco 

(pododermatites)

Draxxin® (1a opção em antibiótico) 1 mL/40 kg SC 18 dias

Terramicina®/LA (2a opção em antibiótico) 1 mL/10 kg SC ou IM 28 dias

Flucortan® (1a opção em anti-inflamatório) 10 mL SC, IM ou IV Não há

Formoped® Aplicação local Tópica Não há

Terra-Cortril® Spray Aplicação local Tópica Não há

Ferimentos

Clamoxyl® (1a opção em antibiótico) 1 mL/10 kg SC ou IM 25 dias

Terramicina®/LA (2a opção em antibiótico) 1 mL/10 kg SC ou IM 28 dias

Flucortan® (1a opção em anti-inflamatório) 10 mL SC, IM ou IV Não há

Terra-Cortril® Spray Aplicação local Tópica Não há

Matabicheiras Forte SV Aplicação local

Tópica 

diretamente 

sobre as lesões

3 dias

Timpanismo Blo-trol®

50 mL  

(diluído em 

1 litro de água 

morna)

Oral ou  

intrarruminal
Não há
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Doença Tratamento Dose
Via de 

aplicação*
Carência

Verminoses
Cydectin® 1 mL/50 kg SC 28 dias

Ripercol® L 150F 1 mL/40 kg SC 7 dias

Diarreia

Advocin® 180 (1a opção em antibiótico) 1 mL/30 kg SC, IM ou IV 2 dias

Terramicina® mais (2a opção em antibiótico) 1 mL/10 kg SC ou IM 28 dias

Meflosyl® (1a opção em anti-inflamatório) 10 mL SC, IM ou IV Não há

“Refugo ao cocho”
Potenay® Injetável 1 a 2 mL/25 kg IM Não há

Clamoxyl® 1 mL/10 kg SC ou IM 25 dias

Polioencefalomalácia
Flucortan® (1a opção em anti-inflamatório) 10 mL SC, IM ou IV Não há

Tiamina (vitamina B1) 1 g IM Não há

Tristeza Parasitária 

Bovina

Imidofort® B12 1 mL/50 kg SC 31 dias

D-500® 20 mL IM ou IV Não há

Cydectin® 1 mL/50 kg SC 28 dias

 Terramicina® mais 1 mL/10 kg SC ou IM 28 dias

Aborto
 Terramicina®/LA (1a opção em antibiótico) 1 mL/10 kg SC ou IM 28 dias

Lutalyse® 5 mL IM 1 dia

Acidose Taurotec®
1,3 a 2,4

g/cab/dia
Oral via ração Não há

 SC = Subcutânea (embaixo do couro)

 IM = Intramuscular (no músculo)

 IV = Intravenosa (na veia)
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5. Rondas Sanitárias 
As rondas sanitárias são procedimentos padronizados de vistoria e avaliação dos animais nos lotes de 

confinamento, visando detectar os principais problemas sanitários em seus estágios iniciais. A frequência das vistorias 

depende do desafio momentâneo na operação: nos primeiros 20 dias de confinamento, quando a chance de ocorrência  

de problemas é grande, devem ser realizadas duas vistorias todos os dias (manhã e tarde); entre o 21º e o 40º dia, quando 

a chance de ocorrência de problemas é média, deve ser realizada uma vistoria diária (manhã) e a partir do 41º dia, quando 

a chance de ocorrência de problemas é baixa, basta uma vistoria a cada dois dias (manhã). Se for detectado surto de 

algum tipo de doença, o esquema de duas vistorias diárias deve ser retomado, reduzindo a frequência conforme a situação  

se estabilizar.

Na ilustração abaixo, mostramos esquematicamente como deve ser feita a ronda nos currais para identificar qualquer 

problema ou animal doente. Durante as rondas, é preciso levantar TODOS os animais que estiverem deitados. Só assim 

podemos identificar qualquer animal que esteja doente.

Rondas sanitárias aos currais

X X X
Para auxiliar no gerenciamento das rondas sanitárias, é indicada a produção de mapas do confinamento, identificando 

com diferentes cores os piquetes e cochos, de acordo com a frequência de vistorias que devem receber. Em geral utiliza-se 

a cor vermelha para os piquetes contendo animais em fase inicial (primeiros 20 dias – alto risco), amarelo para os piquetes 

contendo animais em fase intermediária (21º - 40º dia - médio risco) e verde para os piquetes contendo animais em fase 

final (após o 41º dia - baixo risco). Veja o exemplo (figura ao lado):



MANUAL SANITÁRIO 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
CORREDOR

CORREDOR

ESQUEMA DE VISTORIA

 2 vezes por dia

 1 vez por dia

 1 vez a cada 2 dias

CORREDOR

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CORREDOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Exemplo de esquema dos mapas de 

vistoria das rondas sanitárias.

• animais isolados do rebanho;

• animais deitados que relutam em se levantar; 

• apatia, prostação ou letargia;  

• orelhas caídas;   

• salivação excessiva e descargas nasais ou oculares;

• animais tossindo repetidamente com parte exterior 

das narinas sujas;

• feridas e edemas (inchaços);   

• rúmen (flanco-vazio) com pouco preenchimento 

quando comparado aos animais do mesmo lote;

• extremidades ósseas bem visíveis (costelas e pelve);

• aumento da frequência respiratória e esforço para 

respirar;

• animais mancando, andando em círculo com a 

cabeça encostada em objetos;

• muito balançar de caudas e movimentos repetidos 

(olhar para o vazio e escoicear o ventre);

• animais inquietos e sodomia;  

• formação de lama ou poeira;  

• cercas, bebedouros e cochos quebrados;

• animais que migram para outros lotes; 

• animais mortos.    

6. Avaliação de animais doentes no confinamento 
Animais confinados devem ser vistoriados de preferência a pé, dentro dos currais, pelo menos uma vez por dia 

quanto a acidentes, possíveis problemas de locomoção e sintomas de doenças. Esta atividade deve ser realizada por  

um grupo especializado de vaqueiros. 

Algumas dicas básicas para realização de uma boa ronda sanitária: 

Os funcionários responsáveis pela inspeção devem observar os animais com cautela, andando com tranquilidade 

por todo o curral. Durante a inspeção, alguns animais podem não se levantar mesmo com a aproximação, nestes casos,  

é muito importante levantá-los para uma melhor vistoria. 
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7. Curral-enfermaria 
Independentemente do tipo de instalação adotado, componentes essenciais do sistema precisam ser incluídos nas 

instalações de uma fazenda, dentre eles destaca-se o curral-enfermaria. 

O manejo dos animais para o confinamento ou no próprio confinamento deve ser feito sempre com calma, de 

forma a evitar acidentes e estresse. A observação sobre a aparência e comportamento deverá ser sempre constante,  

pois qualquer alteração poderá ser indicativa de problemas. Animais doentes ou problemáticos devem ser imediatamente 

separados para tratamento.

A existência de um curral-enfermaria deve ser levado em consideração nos confinamentos modernos, pois sua 

existência traz diversos benefícios, entre eles: maximizar a mão de obra, aumentar a eficácia dos tratamentos, minimizar o 

estresse e acelerar a recuperação dos animais. A capacitação da mão de obra com treinamentos sobre as principais doenças 

e tratamentos, e também práticas de necropsia para identificação das causas das mortes são de fundamental importância 

para formação de uma equipe qualificada.

O sucesso ou o fracasso na recuperação de um animal doente no confinamento depende basicamente de dois fatores: 

o tempo que se leva para se identificar o animal doente e a adoção do tratamento correto. Quanto mais cedo o animal 

doente for identificado, separado e tratado, maiores serão suas chances de recuperação. 

O ideal é que cada confinamento possua unidades enfermarias, sendo que uma delas deve ser próxima as baias do 

confinamento para facilitar o deslocamento e tratamento dos animais doentes. Também deve ter o piquete-enfermaria, 

que deverá estar pelo menos a 200 metros dos currais de engorda e destina-se para tratamento e recuperação de qualquer 

animal com sintomas de doenças infecciosas. Essa distância é importante para evitar que o animal doente contamine outros 

animais do confinamento.

Descartar as carcaças de animais mortos nos aterros sanitários ou cremar deve ser uma prática rotineira. 

Procure identificar todos os animais tratados, marcando em sua garupa a data do tratamento com auxílio de bastão. 

Este procedimento evita que um mesmo animal seja tratado mais de uma vez desnecessariamente e, principalmente, 

permite a observação do animal após o tratamento e o acompanhamento dos resultados. Além disto, mantenha 

arquivos de todos os tratamentos realizados com data, produtos e doses administrados, de forma a permitir a gerência 

dos dados, tomadas de decisões futuras e, principalmente, evitar que animais sejam abatidos antes de cumprido  

o período de carência do tratamento. Para auxiliar neste procedimento, utilize cadernetas de anotações impressas.
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8. Caderneta de anotações
Para garantir um eficiente controle dos animais tratados no confinamento, sugerimos o uso de cadernetas de ronda 

sanitária. Todos os animais tratados deverão ser identificados e anotados quais foram os produtos utilizados, qual foi  

a partida e validade do produto, bem como o período de carência de cada produto utilizado.

Esses dados deverão ser lançados no sistema de controle de aplicação de medicamentos e servirá para evitar  

que animais tratados sejam enviados para o abate, antes do final do período de carência dos medicamentos.

Veja abaixo um exemplo de caderneta de anotação utilizada para identificar os animais, o tipo de medicamento 

utilizado e o período de carência.

TRATAMENTO LOTE/PARTIDA VALIDADE

Draxxin® mL

Terramicina® mais mL

Clamoxyl® mL

Flucortan® mL

Meflosyl® mL

ADE® mL

Soro/Fluidoterapia mL

Cálcio mL

Protetores Hepáticos mL

Vitamina B1 mL

Imidofort® B12 mL

Outros: mL

Assinatura:

RONDA SANITÁRIA

Nº/SISBOV:             Data do tratamento:               Temp. retal:                 ºC

BAIA/LOTE: (      ) Nelore     (      ) Cruzado     (      ) Macho     (      ) Fêmea

DOENÇAS

Pneumonia Pododermatite/Cascos Fraturas

Diarreia Timpanismo Refugo de Cocho

Luxações Polioencefalomalácea Tristeza Parasitária

Observações:
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9. Farmácia veterinária 
Tão importante quanto diagnosticar e tratar corretamente os animais, é manter uma farmácia veterinária 

organizada e uma geladeira exclusiva para armazenar e conservar as vacinas que serão utilizadas nos animais.  

O armazenamento de medicamentos e vacinas em locais inadequados pode comprometer tanto a eficácia do medicamento, 

como também a segurança dos animais.

A farmácia veterinária de um confinamento deve estar localizada próxima às instalações de manejo dos animais  

e deverá conter todos os medicamentos necessários para socorrer imediatamente os animais que vierem a adoecer.

Os medicamentos devem ser mantidos em ambiente fresco, seco e ao abrigo da luz solar ou do calor excessivo.  

Se necessário, a farmácia deverá ter forro com isolamento térmico para manter a temperatura em níveis adequados.

9.1 Como armazenar as vacinas?
• Aloje os frascos no meio da geladeira;

• Evite que os frascos fiquem próximos ao congelador, porta ou gavetas;

• Aloque os frascos com vencimento próximo na parte da frente, reservando o fundo para os frascos com vencimento 

mais longo;

• Separe os diferentes tipos de vacinas;

• Deixe os rótulos bem visíveis;

• Mantenha um termômetro com registros de máximas e mínimas temperaturas no interior da geladeira e sempre 

verifique regularmente; 

• No dia da aplicação, utilize caixa de isopor e disponibilize gelo em quantidade suficiente para manter a temperatura 

interna da caixa entre 2 e 8 ºC. Sempre dê preferência ao uso de gelo reciclável;

• Verifique cuidadosamente a integridade dos frascos e a validade dos produtos antes de iniciar a vacinação;

• Nunca deixe o isopor destampado e exposto à luz solar durante o procedimento de aplicação.

9.2 Como armazenar antibióticos, anti-inflamatórios e antiparasitários em geral?
• Utilize uma sala própria para armazenagem (“farmácia”) fresca, arejada e sem excesso de umidade;

• Aloje os produtos em estante com prateleiras, sinalizando-os com identificação visual para cada grupo;

• Aloque os frascos com vencimento próximo na parte da frente, reservando o fundo para os frascos com vencimento 

mais longo. Descarte imediatamente todos os produtos vencidos;

• Deixe os rótulos bem visíveis;

• Verifique cuidadosamente a integridade dos frascos e a validade dos produtos antes de iniciar a aplicação.

9.3 Como retirar os produtos dos frascos?
• Quando for aplicar um mesmo produto em mais de um animal, utilize uma agulha para retirar e outra para aplicar;

• Agite o frasco antes e entre as aplicações;

• Não misture diferentes produtos na mesma seringa.
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10. Materiais e produtos utilizados para aplicação de medicamentos e vacinas

10.1 Seringas 
As seringas podem ser de vidro, descartáveis, de metal, do tipo pistola, de aplicação oral, semiautomáticas e de 

outras formas. Devem ainda possuir marcas de graduações que facilitam a observação da quantidade do líquido a ser 

injetado. As seringas automáticas (pistola) com regulagem de 1 a 5 mL, após o uso, devem ser desmontadas e lavadas com 

água e sabão, e as borrachas lubrificadas com óleo mineral. Não aperte as roscas para não endurecer as seringas.

O material deve ser guardado em local limpo e seco, conservados em caixas de isopor ou em embalagens apropriadas.

10.2 Agulhas 
Elas variam de tamanho e calibre de acordo com a via de aplicação, com o porte do animal e com o local  

de aplicação.

As agulhas são encontradas no mercado de acordo com a sua preferência. 

Por exemplo: agulha 30 x 18, ou seja:

• 30: corresponde a 3,0 cm de comprimento;

• 18: corresponde a 1,8 mm de diâmetro.

As agulhas mais usadas são:

• Intramuscular IM

20 x 20

• Endovenosa ou intravenosa IV

40 x 16

• Intramuscular profunda

30 x 20

30 x 18

30 x 15

30 x 12

25 x 15

• Subcutânea SC

10 x 10

10 x 15

10 x 18

15 x 15

15 x 18

• Cânula Intranasal
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10.3 Algodão e álcool iodado 
São utilizados para higienizar o local de aplicação e as tampas dos frascos das vacinas e dos medicamentos. Para isto, 

o algodão deve ser umedecido com álcool iodado a 2%, ou seja, a cada litro (1000 mL) de álcool, acrescenta-se 20 g de iodo.

10.4 Equipo 
É um instrumento utilizado para aplicar grande volume de líquidos, como soro e outros medicamentos pela via 

intravenosa (endoflébico).

Consiste em um tubo plástico, fino e flexível, de aproximadamente 1,2 m de comprimento, com adaptação para 

agulha em uma das pontas e com um conta-gotas na outra. Entre as duas pontas há uma peça de plástico ou metal que 

serve para regular a velocidade de saída do líquido.

10.5 Caixa de isopor 
Serve para manter a temperatura das vacinas e dos medicamentos e protegê-los dos raios solares. O seu tamanho 

deve ser suficiente para acondicionar em seu interior a seringa, os medicamentos e as vacinas, que serão utilizadas.

Quando necessário, colocam-se nela algumas pedras de gelo ou qualquer outro material que mantenha a temperatura 

resfriada da vacina ou do medicamento sem, no entanto, deixá-los congelar.
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11. Locais de aplicação de medicamentos e vacinas
Para se ter o completo sucesso na prevenção e no tratamento das diferentes doenças e afecções que acometem 

os bovinos em sistemas de confinamentos, assim como evitar problemas de reações locais adversas, é de fundamental 

importância a correta aplicação de vacinas e medicamentos nos locais adequados nos animais. Os locais corretos são 

o pescoço e região da paleta. Vacinas ou medicamentos indicados pela via subcutânea devem ser aplicados sempre 

na tábua do pescoço ou atrás da paleta. Produtos indicados pela via intramuscular deverão ser aplicados somente 

na musculatura da tábua do pescoço. Nunca aplique qualquer produto na região lombar, cupim ou na parte posterior  

do animal, onde concentram-se os cortes nobres de carne. 

A figura abaixo mostra os locais corretos e onde não se deve aplicar qualquer medicamento.

FAÇA A COISA CERTA!

ERRADO

ERRADO ERRADO

ERRADO

CERTO
CERTO
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12. Manejo da aplicação de vacinas

• Após abastecer a seringa recoloque o frasco da vacina no gelo reciclável e tampe a caixa de isopor;

• Não vacinar nas horas mais quentes do dia, a fim de se evitar o estresse dos animais;

• Para facilitar o manejo, pode-se utilizar mais de uma vacina na mesma ocasião (no máximo 03 vacinas),  

porém, em seringas separadas;

• Vacinas que precisam ser diluidas/reconstituidas devem ser utilizadas em até 1 hora.

• Vacina intranasal deve ser aplicada com a ponteira intranasal, evitando lesões no local.

• Começar o trabalho calmo e centrado nos princípios de uma boa vacinação;

• Conservação entre 2 e 8 ºC. Não congelar e não deixar a vacina esquentar;

• Verificar a calibragem da seringa de acordo com a dosagem recomendada na bula da vacina; 

• Agitar o frasco antes de usar (sem muita força);

• Abastecer a seringa cuidadosamente;

• Tirar o ar da seringa evitando desperdício;

• Vacinar no local correto (tábua do pescoço);

• Quando a agulha estiver introduzida, deve-se puxar o couro do animal para evitar o refluxo;

• Conservar a seringa dentro da caixa com gelo reciclável;

• Não desentortar agulhas em tábuas de tronco;

• Não usar alicates para desentortar agulhas;

• Sempre evitar a via intramuscular;

• Trocar a agulha a cada recarga da seringa;

• Não vacinar animais doentes, debilitados ou muito estressados;

• Não utilizar vacinas abertas;

• Não vacinar com a porteira aberta;

• Nunca se esquecer de fazer o reforço da vacina;

• Frascos vazios devem ser incinerados ou descartados em local apropriado.



O antibiótico de amplo espectro 
e conveniência.

O antibiótico de  
eficácia comprovada

O antibiótico de dose única  
com ação de 15 dias. A Terramicina direto ao ponto.

Uma dose e pronto. Seu gado Melhor.

Uma dose e pronto. Seu gado melhor.

Com ela você acerta! Para o tratamento das 
infecções bacterianas.

Uma dose e pronto.  
Seu gado melhor. O anti-inflamatório forte. 

É forte. É mais. O endectocida  
que não perdoa.

A tradição no combate  
a verminose.

Contra podridão dos cascos. 
(foot rot).

Terra-Cortril®

Spray
A Terramicina direto ao ponto.

A Terramicina 
direto ao ponto.

Terra-Cortril®

Spray
A Terramicina direto ao ponto.

A Terramicina 
direto ao ponto.

PS-77 Flucortan®



Bopriva®

Analgésico injetável para todas 
as espécies animais.

Contra a tristeza  
é preciso ser forte.

A única prostaglandina natural 
vendida no Brasil.

Vacina para imunocastração  
de bovinos.

CattleMaster® 4

Complexo Vitamínico 
e Estimulante.

A mais rápida proteção 
contra pneumonia. Prevenção com compromisso. Vacina intranasal contra IBR, PI3 e 

BRSV com vírus vivo modificado.

Forte contra a Tristeza Parasitária.

Forte contra a Tristeza Parasitária.

Forte contra a Tristeza Parasitária.

D-500®

A única prostaglandina natural 
vendida no Brasil.

Potenay® Injetável
Sua força na prevenção.

®

O aditivo de peso.

Taurotec®

Lasalocida Sódica 15%
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 LEMBRE-SE: vacinação não é sinônimo de imunização.

Para melhorar o índice de imunização, utilize sempre manejo racional,

ou seja, faça as vacinações com calma, de forma individual, sem gritos,

correrias e nunca utilize qualquer objeto que possa danificar

ou machucar os animais.

Consulte sempre um Médico-veterinário.

Esperamos que você tenha tido uma ótima leitura e que esse material 

agrege valor ao seu negócio e a sua profissionalização.

Departamento Técnico



PROTEÇÃO MAIS RÁPIDA  E SUPERIOR
CONTRA  A PNEUMONIA EM  APENAS UMA DOSE.1-3
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Chegou INFORCE 3, a vacina INTRANASAL da Zoetis contra IBR, PI
3
 e 

BRSV com vírus vivo modificado. Com apenas uma dose e poucas 
horas após a aplicação, INFORCE 3 estimula a imunidade local e 
protege o sistema respiratório, reduzindo a incidência de pneumonia 
nas primeiras semanas, o período mais crítico do confinamento.
Consulte sempre o Médico-veterinário.

Referências: 1.  American Journal of Veterinary Research, 65 (2004), pp. 363–372. 2. The Veterinary Journal 174 (2007) 627–635. 3. The Veterinary Journal 179 (2009) 101–108.



Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.
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