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RESUMO

Este Relatório constitui-se das atividades desenvolvidas durante o
estágio curricular supervisionado obrigatório do curso de Medicina Veterinária
da Universidade Federal do Tocantins, realizado no período entre 07/03/2022
a 16/05/2022, totalizando 390 horas sob a orientação da professora Dra.
Fabiana Cordeiro Rosa e supervisão do Médico Veterinário Diego Augusto
Rocha. As atividades se concentraram em assistência especializada na área
de reprodução bovina na região nordeste do estado do Pará, principalmente
nos municípios de Paragominas, Ipixuna, Ulianópolis, Dom Eliseu, Tailândia,
Tomé Açu, em várias propriedades rurais onde a bovinocultura de corte é a
atividade principal. Os serviços prestados foram: execução de Diagnóstico
Gestacional, Avaliação ginecológica de novilhas de corte, Exame Andrológico
e acompanhamento das Avaliações para a emissão do Certificado Especial de
Identificação e Produção - CEIP, além disso, trataremos da importância da
utilização dos programas de melhoramento genético aliado aos certificados
para a maximização da produção animal na bovinocultura de corte.

Palavra Chave: Bovinos de Corte, Pecuária.
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Abstract

This Report consists of the activities developed during the mandatory supervised
curricular internship of the Veterinary Medicine course at the Federal University
of Tocantins, carried out in the period between 03/07/2022 to 05/16/2022, totaling
390 hours. Under the guidance of Professor Dr. Fabiana Cordeiro Rosa and
supervision of the Veterinarian Diego Augusto Rocha. The activities focused on
specialized assistance in the area of bovine reproduction in the northeast region
of the state of Pará, mainly in the municipalities of Paragominas, Ipixuna,
Ulianópolis, Dom Eliseu, Thailand, Tomé Açu, among others, in several rural
properties where beef cattle is the main activity. The services provided were:
Gestational Diagnosis, Gynecological Assessment of beef heifers, Andrological
Examination and monitoring of Assessments for the issuance of the Special
Certificate of Identification and Production - CEIP, in addition, we will talk about
the importance of genetic improvement programs combined with certificates for
maximizing animal production in beef cattle.

Key words: Beef cattle, Livestock
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil é detentor do maior rebanho comercial de bovinos do mundo, com

mais de 212 milhões de cabeças, sendo que 140 milhões destas são de raças

destinadas à produção de carne (ABIEC,2021). Dentro do que tange a

bovinocultura de corte brasileira, as raças zebuínas são responsáveis pela maior

parte do rebanho comercial e representam cerca de 90% dos genes que

compõem esse rebanho, devido a sua grande capacidade adaptativa ao

ambiente tropical, sendo explorada basicamente em sistemas de produção a

pasto.

O crescimento da população brasileira (e mundial) acarreta em uma

demanda crescente de proteína animal, existindo a necessidade de se melhorar

a produtividade do rebanho nacional.

Dentre os pilares já conhecidos da produtividade animal (nutrição, manejo

e sanidade) o manejo reprodutivo é fundamental para o aumento da taxa de

desfrute, maior produção de @/ha/ano, maior faturamento e possivelmente lucro

por ciclo da atividade pecuária, dentre outros fatores ao qual influencia

positivamente.

Cumprindo-se os pilares básicos da produtividade, o próximo passo rumo

a uma pecuária de sucesso passa também pelo progresso genético dos animais.

Para tal, faz-se necessário a adoção de algumas medidas de avaliação e

seleção.

A mensuração de características produtivas e reprodutivas de interesse

econômico, quando se pretende selecionar melhores touros e matrizes possibilita

um bom aproveitamento do potencial econômico da atividade, aumentando as

chances de se obter de maneira ágil o retorno do capital investido. O papel do

médico veterinário na realização de exames andrológicos, avaliações

ginecológicas e diagnóstico gestacional, contribui para a mensuração e posterior

seleção dessas características no rebanho.

Este trabalho visa descrever de forma prática como a realização destes

serviços tem a contribuir com o desenvolvimento zootécnico e

consequentemente econômico da atividade de pecuária de corte no Brasil.



2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades foram executadas em propriedades da região nordeste do

estado do Pará, região de grande potencial produtivo, com mercado em

expansão, absorvendo profissionais para atuação na área de produção e

reprodução bovina.

Os serviços prestados a essas propriedades foram: diagnóstico

gestacional por ultrassonografia ou palpação transretal, exames andrológicos,

cirurgias eletivas e emergenciais e acompanhamento das etapas realizadas

para emissão do Certificado Especial de Identificação e Produção (CEIP).

Abaixo encontra-se a tabela 1 com a carga horaria das atividades

desenvolvidas durante o estágio, e os procedimentos e atendimentos

realizados durante o Estágio Curricular Obrigatório.

Tabela 1: Atividades desenvolvidas durante o estágio curricular supervisionado com carga 

horária.

Atividades desenvolvidas Carga Horária %

Atendimento clínico/cirúrgico 39 horas 10%

Exames andrológicos 78 horas 20%

Diagnóstico gestacional 234 horas 60%

Acompanhamento avaliações 
CEIP

39 horas 10%
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2.1 Atendimento Clínico/Cirúrgico

Durante os 3 meses de estágio tive a oportunidade de acompanhar e

realizar alguns procedimentos cirúrgicos que são importantes para um médico

veterinário que atua no campo realizar. Possibilitando a agregação de valor ao



serviço prestado e demonstrando ao cliente que se está disposto a ajudá-lo a

atingir seus objetivos.

Em bovinos realizamos cirurgias em machos inteiros para que a cópula

destes fosse impossibilitada, tornando-os o que é popularmente conhecido como

"rufiões''. Estes animais são deferectomizados e também impossibilitados de

realizar a exposição do pênis devido o a realizção da sutura da flexura peniana

(“S” peniano) o que inviabiliza a cópula para fins reprodutivos. A presença do

rufião no rebanho melhora a eficiência da detecção de cio, tembém estimula o

estro e a ovulação (ROMMEL, 1961; ARBEITER et al, 1965; GROMMERS &

ELVING, 1978).

Outro procedimento cirúrgico que pude realizar foi a castração de cavalos

e muares (burros) jovens (imagem 1), com o objetivo de facilitar o manejo destes

durante a doma, pois o animal fica mais dócil e tranquilo (SILVA-MEIRELLES,

2017).

Figura 1: Procedimento de Castração de Muar Jovem a Campo

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.
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2.2 Exames Andrológicos

A importância do exame andrológico está no impacto direto que os

reprodutores têm sobre a fertilidade do rebanho. Um touro infértil pode

representar a perda de 25 a 50 bezerros/estação de monta, conforme a relação

touro:vaca utilizada de 1:25 até 1:50. Já uma vaca infértil representa a perda de

um bezerro, apenas. Sabe-se hoje que, em torno de 5% dos touros em serviço

são animais inférteis, ou seja, que não produzirão filhos. E entre 20 e 40% dos

touros em serviço são subférteis, isto é, produzem menos filhos do que deveriam

(BARBOSA,et.al 2014).

Identificar o animal infértil é relativamente mais simples, pois é possível

verificar que aquele animal não emprenhou nenhuma vaca na estação de monta.

Mas para identificar o animal subfértil requer um pouco mais de atenção, afinal

existem filhos desse touro que provam sua fertilidade. Somente o exame

andrológico pode solucionar essa dúvida, portanto, antes de iniciar a estação de

monta deve-se realizar exame andrológico em todos os reprodutores

(BARBOSA, 2005).

O exame consiste-se em identificar cada animal (pelo número do brinco,

tatuagem, marca a fogo), levantar o histórico do animal (se já foi utilizado

anteriormente, se já levantou alguma suspeita sobre sua capacidade reprodutiva,

etc), realizar um exame clínico geral aferindo a normalidade dos diversos

sistemas (respiratório, circulatório, nervoso, locomotor, etc), realizar o exame

clínico no trato genital (consistência/forma/textura de testículos, cordões

espermáticos, prepúcio, pênis), medição da circunferência escrotal e enfim a

coleta de sêmen para avaliação microscópica. Embora existam outros meios, a

eletroejaculação é o mais popular e o mais indicado para colheita em touros de

campo (BARBOSA, 2005) e foi este o método utilizado para colheita de sêmen

nas fazendas que realizamos exame andrológico durante o estágio. Após a

colheita a amostra deve ser avaliada quanto às suas características físicas que

são volume (ml), aspecto, turbilhonamento (motilidade em massa), motilidade

(percentual de espermatozoides móveis), vigor (intensidade individual de

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/nome/rogerio-taveira-barbosa?p_auth=EmLvA0ia
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movimentação dos espermatozóides), concentração (nº espermatozóides/ml de

ejaculado) e então a amostra é avaliada quanto às suas características

morfológicas, divididas em defeitos maiores (acrossoma, gota citoplasmática

proximal, cabeça subdesenvolvida,entre outras) e defeitos menores (cabeça

delgada, cabeça gigante, curta, larga, entre outras) (BARBOSA, 2005).

Os animais aprovados no exame andrológico estão aptos a participar da

estação de monta.

2.3 Diagnóstico gestacional

É o procedimento realizado pelo médico veterinário cujo objetivo é saber

se a fêmea sob avaliação está prenhe ou não. Há campo, devido a praticidade,

utilizam-se duas maneiras de se realizar este exame. Pode ser feito através da

palpação retal (imagem 2), com o objetivo de se localizar o útero na cavidade

abdominal do animal e assim pode-se concluir prenhez positiva ou não. A idade

gestacional mínima para a realização deste exame varia de acordo com a prática

e experiência do profissional que vai realizá-lo, mas em geral é indicado a partir

dos 45 dias de gestação. A outra maneira é realizar esse exame com o auxílio

de um aparelho de ultrassonografia veterinária, o que possibilita a identificação

de uma gestação mais recente do que seria possível apenas com a palpação

retal, podendo ser realizado aos 30 dias de gestação (EMBRAPA, 2020).

Um dos motivos de se fazer esse exame é medir os resultados da

inseminação artificial que foi previamente realizada no rebanho, expressando

este resultado em porcentagem de taxa de concepção (vacas prenhes/vacas

inseminadas x 100). Com este resultado em mãos podemos decidir, dentro da

estratégia da fazenda, se será feita uma nova inseminação, repasse com touros

a campo ou abate das fêmeas vazias (não prenhes) (EMBRAPA, 2020).



Figura 2:Palpação Transretal

Fonte: Arquivo pessoal, 2022.

2.4 Certificado Especial de Identificação e Produção – CEIP

Com o objetivo de incentivar a participação dos criadores de bovinos de

corte em programas de melhoramento genético (figura 1), além de incrementar

nos plantéis as características de relevância econômica, o Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) propôs em 1995 o CEIP.

O Certificado Especial de Identificação e Produção (CEIP) é emitido pelo

MAPA para machos e fêmeas participantes de programa de melhoramento

genético, que possuem capacidade comprovada para aumentar a produtividade

dos rebanhos brasileiros (ANCP, 2020). A meta é desenvolver rebanhos de

animais de porte moderado, com boa precocidade sexual, alta fertilidade, alto

13
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potencial de ganho de peso e rápido acabamento de carcaça de modo a

contribuir para a eficiência bio-econômica da produção de carne no Brasil

(EMBRAPA GenePlus, 2020).

Para obter este certificado o animal deve apresentar superioridade

reconhecida após os resultados da avaliação genética, reprodutiva e

morfológica. A avaliação genética é feita através do exame genômico, que busca

a presença de genes de características desejáveis no rebanho em avaliação. A

avaliação reprodutiva é feita através do exame andrológico nos machos e exame

ginecológico nas fêmeas.

A avaliação morfológica é feita por um técnico do programa de

melhoramento que a fazenda participa. Nessa avaliação o técnico observa e

pontua individualmente a conformação de carcaça, precocidade, musculosidade,

umbigo, temperamento e caracterização racial de cada animal. Nessas

avaliações são estimados os valores genéticos dos indivíduos que refletirá a

superioridade (ou inferioridade) média de sua progênie em relação à média da

população utilizada como referência (base genética). O criador que vende um

reprodutor com CEIP ainda tem como vantagem a isenção do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na comercialização do animal e

possibilita o seu ingresso em centrais de inseminação artificial para coleta e

comercialização de sêmen (MAPA, 2016). Já o comprador tem a garantia de que

o animal está entre os 20% superiores dentro do programa de melhoramento em

que participa, o que, certamente, proporcionará melhoria no desempenho de seu

rebanho.

Atualmente, a raça nelore conta com alguns programas autorizados para

emissão do CEIP, como o Programa de Avaliação e Identificação de Novos

Touros - PAINT, CIA de Melhoramento, Conexão DeltaGen, EMBRAPA

Geneplus, entre outros.

Para que o animal receba o selo CEIP, ele precisa estar entre os 20%

machos ou 20% fêmeas superiores (TOP 20%) no programa de melhoramento

que participa. Então os animais são marcados a fogo e o produtor recebe o

certificado impresso (figura 2), possibilitando a venda dos animais ‘CEIPADOS’

com garantia de material genético de qualidade.



Figura 3 : Fluxograma para Emissão de CEIP

2.5 Fazenda Guaraní

O período de estágio ocorreu nos meses de março, abril e maio de 2022

onde tive a oportunidade de conhecer a Fazenda Guarani. Com foco na

pecuária de ciclo curto, a fazenda está na vanguarda do melhoramento

genético da raça Nelore em sua região.

Dentro da estratégia da fazenda Guarani, está fazer parte de um programa

de melhoramento genético certificado pelo MAPA que possibilita a emissão do

CEIP. Com os serviços de acasalamento dirigido e avaliações prestados pelo

programa de melhoramento genético, a fazenda se destaca em índices de

importância zootécnica e econômica. Nesta breve explanação gostaria de

destacar os números que a fazenda apresenta nos indicadores de peso a

desmama dos bezerros (PD) e idade ao primeiro parto das matrizes (IPP).

Quanto ao primeiro índice citado, a fazenda Guarani hoje desmama, em média,

15



16

bezerros com 200 kg de peso corporal, enquanto estima-se que a média

nacional varie entre 120 e 180 kg (PEREIRA BRAGA, 2017; BOCCHI, 2004;

MUNIZ, 1998). Esta grande variabilidade encontrada na literatura se deve a

dificuldade de uma coleta eficiente e fidedigna destes dados a campo.

Quanto ao índice de IPP, as matrizes do rebanho da fazenda Guarani, são

trabalhadas para que tenham seu primeiro parto até os 24 meses de idade,

sendo consideradas “super precoce” ou até os 30 meses de idade, sendo

consideradas “precoce”. Uma IPP mais baixa propicia que uma matriz, que

permanece em média 8 anos na fazenda (CIA DE MELHORAMENTO ANIMAL,

2022), deixe 1 ou 2 produtos a mais na propriedade durante esse mesmo

período. Estes incrementos possibilitam uma maior produção de @/ha/ano na

mesma área e com o mesmo número de matrizes.

Em contrapartida, em fazendas que não trabalham pelo melhoramento

genético de seu rebanho podemos ver a IPP chegar aos 36 ou até 48 meses

de idade (Benevides Filho,1994), haja visto que a média deste índice para

fêmeas de corte no Brasil encontra-se acima dos 40 meses (Pereira 2000).

Até hoje a fazenda Guarani já obteve o certificado CEIP de mais de 500

touros, 500 fêmeas, e em 2022 a previsão é de que se obtenha mais 600

certificados para os animais produzidos na propriedade.

Atualmente a fazenda Guarani comercializa estes touros certificados como

melhoradores para fazendas nos estados do Pará, Maranhão, Roraima,

Rondônia, Acre, Goiás, Mato Grosso e Bahia. No ano de 2021 foram

comercializados cerca de 500 touros pela fazenda Guarani e no ano de 2022 a

expectativa é que chegue a 750. Quanto às fêmeas, 100% das matrizes

certificadas como melhoradoras permanecem no rebanho, dentro do programa

de melhoramento genético para que a cada geração possam ter a chance de

produzir uma prole com médias produtivas superiores às suas. Existe um

projeto na fazenda para que no futuro sejam comercializados embriões

produzidos a partir dessas matrizes, possibilitando também o melhoramento

genético e consequente zootécnico nas fazendas que adquirirem esta genética.



Figura 4: Certificado de Identificação e Produção

Fonte: CIA DE MELHORAMENTO ANIMAL.

3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os meses de realização do estágio curricular obrigatório foram

imprescindíveis para um bom início de carreira como médico veterinário,

pois pude colocar em prática alguns conhecimentos adquiridos durante a

graduação e aprender novas tecnologias e tendências disponíveis e

necessárias ao mercado.

O CEIP vem se demonstrando ao longo dos anos eficaz para o

progresso genético da raça Nelore no país e os números apresentados

neste trabalho contribuem para essa afirmação, demonstrando a

importância de se dar continuidade aos programas de melhoramento e da

difusão dessa informação nos meios acadêmicos e produtivos.
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