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1 INTRODUÇÃO 

O estágio supervisionado obrigatório (ESO) é um marco importante para o acadêmico, 

pois introduz a fase profissional e complementa todas as outras vivenciadas durante a 

graduação. No ESO ocorre a aproximação do acadêmico com as áreas de afinidades, o que lhe 

acrescenta em conhecimentos práticos e teóricos precisos aliando esses com os vistos em aulas 

no ambiente universitário.  

A área de um médico veterinário extensionista é bastante ampla e variada, assim 

existem várias possibilidades de especialidades que podem ser seguidas, porém na rotina vista 

à campo com os pequenos produtores rurais, os veterinários extensionistas devem possuir 

amplo conhecimento de diversas áreas, técnicas e procedimentos, mesmo que estas não façam 

parte da sua especialidade. 

A escolha desta vertente para o estágio, surgiu a partir do contato com pequenos 

produtores da minha cidade natal Marí-PB ao saber o quanto o projeto de consultoria e 

atendimento veterinário a campo estava melhorando o cenário social do município em especial 

a zona rural. 

O presente estágio foi realizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário 

e Econômico da cidade de Marí-PB (SMDEA), por nos encontrarmos num cenário de pandemia 

pelo SARS-COV2, todas as atividades realizadas neste estágio foram feitas à campo, seguindo 

todos os protocolos de biossegurança e supervisionado pelo médico veterinário Manuel Pereira 

Borges, inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária sob o número 0638, que atua 

como consultor deste município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 OBJETIVOS 

2.1Objetivo Geral 

 O Estágio Supervisionado Obrigatório V teve por objetivo geral proporcionar ao 

discente a oportunidade de comparar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação 

acadêmica com a realidade profissional, através da observação e análise da prática de técnicas, 

procedimentos, diagnósticos, visitas e consultorias, e, também, desenvolver seu potencial em 

diversas especialidades, em especial na extensão veterinária a pequenos produtores rurais. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Para alcance do objetivo geral, o Estágio Supervisionado Obrigatório V buscou atender 

aos seguintes objetivos específicos:  

• Proporcionar oportunidades de desenvolvimento das habilidades;  

•  Complementar o processo de ensino-aprendizagem, através da conscientização das 

deficiências individuais e busca do aprimoramento pessoal e profissional; 

•  Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, abrindo 

ao estagiário, mais oportunidades de conhecimento; 

•  Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o 

surgimento de novas gerações de profissionais. 

• Acompanhar a equipe de desenvolvimento agropecuário dentro da repartição SMDEA 

e em trabalho extensivo a campo, visando compreender a realidade dos produtores e 

agropecuaristas do município. 

•  Atuar ativamente nos projetos de melhoramento genético e sanidade de ruminantes e 

suínos como também no projeto piloto de inseminação artificial em tempo fixo em 

pequenas propriedades do município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 ATIVIDADES REALIZADAS 

As atividades desenvolvidas durante a realização do Estágio Supervisionado 

Obrigatório V em Medicina Veterinária na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e 

Econômico do município de Marí-PB, tiveram além de auxílio a procedimentos burocráticos e 

sociais: 

• Acompanhamento nas consultorias sobre melhoramento genético e sanidade de 

ruminantes; 

• Realização de práticas de desvermifugação em ruminantes; 

• Treinamento em diagnóstico gestacional através de palpação retal (vacas);  

• Treinamento no uso de ultrassom doppler de ondas contínuas para diagnóstico 

gestacional (pequenos ruminantes); 

• Visitas a propriedades referência em criação de cabras leiteiras, visita a cooperativa de 

pequenos produtores na cidade de Monteiro –PB; 

• Visita ao laticínio Capribom em Monteiro-PB; 

• Visita ao abatedouro de pequenos ruminantes em Monteiro-PB; 

• Acompanhamento das produções de Feno e Silagens; 

• Acompanhamento em casos de Timpanismo Espumoso em pequenos ruminantes; 

• Visita a propriedade produtora de suínos; 

• Visita a propriedade produtora de galinha de capoeira; 

• Realização de projetos em parceria com o Centro de Ciências Agrárias -UFPB; 

• Realização de práticas de ambiência e bem-estar de reprodutor ovino; 

• Realização de conscientização dos pequenos produtores sobre o período de estiagem; 

• Realização de projetos de aprisco junto a arquiteta do município; 

• Realização de orientação para confecção de creep-feeding; 

• Treinamento de prática de inseminação artificial com peças anatômicas oriundas do 

matadouro de Marí-PB; 

• Acompanhamento de práticas de primeiros socorros em plantel de cabras atacado por 

cachorros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1 Uso do Doppler de Onda Contínua para Diagnóstico de Prenhez em Pequenos 

Ruminantes - Relato 

O diagnóstico de prenhez em pequenos ruminantes é de grande importância para o 

manejo do rebanho reprodutivo de uma propriedade, e quanto mais precoce seja realizado 

maior será a eficácia da prática, que visa minimizar custos, facilitar o manejo do rebanho por 

meio de planejamentos estratégicos, melhorar a eficiência reprodutiva e agregar valor na 

comercialização de fêmeas prenhes. Por isso se faz necessário a escolha de um método de fácil 

aplicação, confiável, barato e com alta precisão (AMER, 2010). A ultrassonografia é um 

método preciso, rápido e não invasivo utilizado na rotina prática para diagnóstico da gestação 

(KARADAEV et al., 2015). 

A realização do diagnóstico de prenhez torna possível realizar a separação do rebanho 

entre prenhes, vazias e improdutivas, otimizando os custos adicionais com alimentação e 

suplementação já que as gestantes recebem um aporte nutricional de acordo com o seu estado 

fisiológico, possibilitando que as fêmeas que apresentaram resultado negativo voltem a 

atividade produtiva em tempo hábil, e, reconhecendo os animais improdutivos no rebanho, os 

selecione para descarte. O diagnóstico de gestação também dá suporte às avaliações dos 

reprodutores na identificação daqueles subférteis ou estéreis e na qualidade do sêmen, 

identificando aquelas de má qualidade. Além disso, um diagnóstico sobre a gestação é útil, pois 

possibilita secar as fêmeas em lactação em período adequado e monitorar as fêmeas próximo 

ao parto. Assim, as perdas econômicas na produção de leite e com os neonatos podem ser 

minimizadas ou até mesmo evitadas (SINGH et al., 2004). 

Em pequenos ruminantes, o exame ultrassonográfico tem sido muito utilizado para o 

diagnóstico precoce de gestação (ANWAR et al., 2008), dinâmica folicular ovariana 

(AMORIM et al., 2007), monitoramento do desenvolvimento embrionário fetal (KADARAEV 

2015), assim como na determinação da idade (PETRUJKIĆ et al., 2016), na quantificação e 

identificação do gênero fetal (DIAS et al., 2009). A ultrassonografia também é uma importante 

ferramenta no diagnóstico das condições reprodutivas patológicas como, por exemplo, 

hidrometra e piometra (ALMUBARAK et al., 2016). 

Os princípios da ultrassonografia são baseados na habilidade de diferentes tecidos em 

refletir ondas sonoras de altas frequências. O transdutor é composto por cristais com 

propriedades piezoelétricas, responsáveis pela emissão das ondas ultrassônicas e pela captação 

das ondas refletidas. O sistema de ultrassonografia em tempo real emite ondas sonoras (eco) 

de alta frequência que são refletidas pelas várias interfaces dos tecidos O exame 

ultrassonográfico pode ser realizado em três formas: transretal, transvaginal e transcutânea 

abdominal (FREITAS NETO et al., 2009). A escolha da forma adequada depende da espécie e 

do propósito do exame. Em ovinos e caprinos, grande parte dos exames obstétricos realizados 

são aplicados de forma transretal. 



O ultrassom Doppler é uma forma especial de ultrassom usado para avaliar os 

movimentos, principalmente os do fluxo sanguíneo no interior dos vasos e do coração. O Efeito 

Doppler consiste na alteração da frequência notada pelo observador devido ao movimento 

relativo de aproximação ou afastamento, entre uma fonte de ondas e o observador. Existem 

vários tipos de ultrassom doppler e dentre esses o Doppler de ondas contínuas, este tipo de 

ultrassom Doppler usa a frequência das ondas sonoras para medir o fluxo sanguíneo dos vasos 

(FREITAS NETO et al., 2009). 

Ilustração 1 - Esquema demonstrando como funciona o efeito Doppler 

  

Fonte: Google (2021) 

O detector de prenhez em pequenos ruminantes funciona baseado no efeito Doppler das 

ondas contínuas, que se refletem nas artérias, veias, paredes, válvulas e cavidades cardíacas 

como também no fluxo sanguíneo. Ondas mecânicas de frequência ultrassônica (2.2MHz) e de 

baixa potência são enviadas para dentro do corpo do animal através de um transdutor e, após 

se refletirem nas artérias, veias, coração ou válvulas retornam ao transdutor, produzindo sinais 

elétricos que são amplificados, e um som equivalente ao batimento cardíaco fetal pode ser 

ouvido. 

Ilustração 2 - Esquema demonstrando em que posição o DPPR realiza o diagnóstico 

 

Fonte: Google (2021) 

 

A eficácia do diagnóstico de prenhez por efeito Doppler é de 95%, ao redor de 60 dias 

após a concepção de pequenos ruminantes, podendo os exames serem realizados após 30 dias, 

pois a observação do início dos batimentos cardíacos embrionários se dá a partir do 21º dia de 



gestação em ovelhas e cabras (CALAMARI, et al, 2003). A utilização desse método é prática 

e segura, sendo eficaz desde a confirmação da prenhez até o acompanhamento da viabilidade 

fetal. 

No dia 26 de abril de 2021 foi realizado através do detector de prenhez em pequenos 

ruminantes o resultado das estações de monta de duas propriedades distintas, na zona rural do 

município de Marí - PB.  

A propriedade 1 localizada no Assentamento Tiradentes, com um plantel de 7 ovelhas 

mestiças Dopper e Santa Inês, realizou a monta natural com um reprodutor White Dopper PO, 

após 30 dias do início da estação de monta foi realizado o diagnóstico gestacional com o DPPR, 

o resultado desse diagnóstico foi de 100% de prenhez no plantel, confirmando a qualidade do 

reprodutor em cobrir todas as ovelhas num mesmo período. Após  a identificação das matrizes 

prenhas foi realizado o planejamento das alterações necessárias no manejo nutricional e 

sanitário do plantel. 

Foto 1 - Plantel da propriedade 

  

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

 

 

 

  

 

 

 



Foto 2 - Reprodutor 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

Foto 3 - Realizando a auscultação do batimento fetal 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

Foto 4 - Posição em que se ajusta o transdutor no ânus da ovelha 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

 



 

A propriedade 2 localizada no Sítio Pirpiri, conta com um plantel de cabras Saanen e 

Anglo Nubiano PO, e reprodutor Anlgo Nubiano PO, foram para a estação de monta natural 

13 cabras, após 30 dias foi utilizado o DPPR nessas fêmeas, observando-se o diagnóstico de 

91,2% de taxa de prenhez. As duas fêmeas vazias não foram ao repasse, contudo após 60 dias 

do início da estação de monta uma foi confirmada prenhe. Isso nos faz supor que ela poderia 

estar prenhe a menos de 3 semanas quando foi realizado o diagnóstico gestacional e assim esse 

resultado não diminui a precisão e acurácia do doppler de ondas contínua para o diagnóstico 

de prenhez em pequenos ruminantes. 

Foto 5 - Plantel da propriedade 2 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

Foto 6 - Plantel da propriedade 2 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

 

 

 



 

 

Foto 7 - Realizando a limpeza da ampola retal da cabra 

 

 

Foto 8 - Realizando o diagnóstico gestacional através do doppler de ondas 

contínuas 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

Tendo em vista os aspectos observados o uso do doppler de onda contínuas para 

diagnóstico gestacional em pequenos ruminantes é um método de fácil aplicação, confiável, 

barato, extremamente prático ao uso na rotina à campo, por se tratar de um aparelho de tamanho 

pequeno, de valor razoavelmente baixo e com um manejo de utilização básico e fácil de ser 

realizado. 

 



3.2 Palpação retal como ferramenta no diagnóstico gestacional em vacas 

 

A palpação retal é um método de diagnóstico da gestação aceito para a fêmea bovina. 

No procedimento, o útero e demais estruturas do trato reprodutivo da vaca são palpados 

diretamente através da parede retal para detectar o aumento uterino que ocorre durante a 

gestação, assim como o feto ou as membranas fetais. Essa técnica, que pode ser realizada em 

estágios precoces da gestação, é precisa e o resultado é conhecido imediatamente (HAFEZ; 

HAFEZ, 2004). O diagnóstico de gestação deve ser realizado de forma precoce, a fim de 

orientar o criador, racionalizar serviços, aumentar a eficiência reprodutiva e produtiva e adotar 

procedimentos de manejo (FEITOSA, 2020). Na rotina de campo, a palpação ou exame retal é 

frequentemente chamado de toque e baseia-se no conhecimento da anatomia do trato 

reprodutivo. 

O conhecimento de anatomia e fisiologia é essencial para o reconhecimento das 

estruturas, para diferenciar útero vazio de útero gestante e a condição normal do estado 

patológico (FEITOSA, 2020). 

Ilustração 3 - Representação do aparelho reprodutor da vaca. C = cerviz; CD = 

corno uterino direito; CE = corno uterino esquerdo; CL = clitóris; CO = corpo do 

útero; MUE = meato urinário externo; OD = ovário direito; OE = ovário esquerdo; T = 

tuba; Va = vagina; Ve = vestíbulo; Vu = vulva. (Ilustração: Médica-veterinária Diane 

Hama Sassaki.) 

 

Fonte: Feitosa (2010) 

 

 

 



Ilustração 4 - Vista lateral direita e a relação anatômica do aparelho reprodutor 

da vaca quanto ao reto e à bexiga, excluindo-se a representação óssea. (Ilustração: 

Médica-veterinária Diane Hama Sassaki.) 

 

 

Fonte: Feitosa (2010) 

Para a realizar a palpação retal o examinador deve estar paramentado devidamente, 

fazendo uso de botas, avental ou macacão e utilizar luvas compridas apropriadas para tal 

função, para evitar ferimentos no animal recomendasse inverter a luva de forma que a porção 

cortante da emenda fique em contato com a pele do braço do examinador e que seja calçada na 

mão não utilizada para escrita (SILVA et al., 2014). É necessário utilizar lubrificante durante 

a limpeza do reto e manipulação sobre os órgãos internos, as unhas devem ser aparadas, mãos 

e braços sem adereços e os animais devidamente contidos em troncos, para evitar acidentes.  

A introdução da mão no reto da vaca deve ser feita em partes, colocando um dedo, 

depois dois, três até o quinto em forma que estejam todos juntos e sem a mão estar fechada, até 

introduzir a mão inteira. Deve se esvaziar a ampola retal para facilitar a identificação das 

estruturas, para isso devem ser realizados movimentos suaves com a mão em formato de 

concha, puxando o conteúdo até o esfíncter sem retirar a mão totalmente para evitar a entrada 

de ar. 

Ilustração 5 - A. Vista craniocaudal da palpação cervical da vaca por via retal. 

Essa é a maneira de empunhar a cerviz para a inseminação artificial e nos tratamentos 

de infusão uterina. B. Vista craniocaudal da palpação por via retal do corno uterino 

direito. Notar a assimetria entre os cornos, compatível com gestação inicial. (Ilustração: 

Médica-veterinária Diane Hama Sassaki.) 

  

Fonte: Feitosa (2010) 



 

Ilustração 6 - Corte esquemático, simulando a palpação do trato reprodutivo da vaca 

por via retal no local correspondente à cerviz. (Ilustração: Médica-veterinária Diane 

Hama Sassaki.) 

 

 

Fonte: Feitosa (2010) 

O trato reprodutivo não é fixo, e pode ser encontrado na cavidade pélvica ou em parte 

da abdominal. A estrutura mais facilmente palpável é a cérvix pois sua consistência não se 

altera durante as fases do ciclo estral ou anestro. Para facilitar a palpação colocamos o dedo 

polegar no assoalho da pelve e giramos delicadamente os restantes até encontrar a estrutura, 

que normalmente tem uma consistência mais firme e podemos sentir os seus anéis pela parte 

externa. Em novilhas essa estrutura é menor. Seguindo cranialmente logo iremos palpar o 

pequeno corpo uterino e os cornos uterinos (SILVA et al., 2014). 

 De acordo com Feitosa (2020): 

• Espessura do útero da vaca vai de EI (1 dedo) até EVI, em que é impossível delimitá-

lo manualmente. 

• Simetria:  

o S = simétrico (ambos os cornos)  

o AS = assimétrico  

o AS+++ = corno direito maior que o esquerdo  

o + AS = corno esquerdo ligeiramente maior que o oposto. 

•  Contração:  

o CI = relaxado  

o CII = contratilidade média 

o CIII = fortemente contraído.  

A palpação retal deve incluir cérvix, útero e ovários. Geralmente a localização 

ovariana não apresenta dificuldades e o tamanho do órgão depende da idade, da raça 

dos animais, da fase do ciclo estral e de situações patológicas, como cistos e tumores. 

Basicamente dedilhando o ovário, busca-se verificar a existência de folículos, de 

corpo lúteo ou aumentos de volume anômalos que, aliados a outros achados, auxiliam 

no diagnóstico. 



 Para a consistência dos folículos ovarianos, utiliza-se a classificação: 

• Sem flutuação 

• Flutuação débil  

• Flutuação média  

• Folículo maduro  

• Folículo rompido (ovulação) 

Para estabelecer uma comparação entre o tamanho dos ovários nos grandes animais, 

adota-se a seguinte concordância: 

• E: ervilha  

• F: feijão 

• A: avelã  

• P: ovo de pomba 

• N: noz 

• G: ovo de galinha  

• Pa: ovo de pata  

• Ga: ovo de gansa 

Segundo Zemjanis (1966) o diagnóstico precoce de gestação na vaca por palpação retal, 

consegue ser realizado a partir dos 28 dias, passando o polegar de um lado do corno uterino e 

os demais dedos do outro lado, com a finalidade de avaliar o diâmetro do corno, onde irá 

encontrar uma estrutura túrgida, de espessura discretamente maior em relação ao corno uterino 

não gestante. O autor não recomenda essa prática de diagnóstico tão precoce devido aos riscos 

de danos à vesícula amniótica e deslocamento do embrião. 

As características clínicas observadas nos diferentes estágios de gestação da vaca 

(Pimentel, 1998), através de palpação retal, são as seguintes: 

 

• 28 dias: geralmente só é viável em novilhas; caracteriza-se por apresentar um 

espessamento da vesícula embrionária no corno uterino gestante; 

• 32 dias: realiza-se o beliscamento (deslizamento do corio-alantóide sobre a parede do 

útero) demonstrando a presença de paredes duplas. Esse procedimento deve ser 

realizado no corno oposto ao do corpo lúteo, onde se encontra o embrião, para que este 

não seja lesionado. Nesse período a placenta já se expandiu pelos dois cornos; 

• 45 dias: a assimetria é evidente e denomina-se pequena bolsa; 

•  90 dias: o útero pode ser contornado, em toda sua extensão, com a mão, e chama-se 

grande bolsa; 

• 120 dias: o útero toma forma de balão e não se consegue passar a mão por debaixo dele; 

encontra-se distendido e tenso, a partir dos 4 meses, nota-se o frêmito da artéria uterina 

média (vibração, diferente de pulsação) que é assimétrico, sendo mais intenso e a artéria 

mais espessa no corno gestante e por isso deve-se palpar os dois lados; 

•  5 meses: a cérvix está pesada e afunilada para baixo e essa fase é denominada fase de 

descida; 

•  6 meses: o feto atinge a base do abdômen;  



• 7 meses: o feto começa a voltar para a cavidade pélvica, palpa-se a cabeça do feto, 

denomina-se fase de subida; 

8 meses: o feto começa a se posicionar para o parto. 

 

Ilustração 7 - Representação esquemática da evolução da gestação aos 3 (A), 4 

(B), 7 (C) e 9 (D) meses em uma vaca. Notar a disposição do útero gravídico em 

relação ao rúmen (R). P = placentoma. (Ilustração: Médica-veterinária Diane 

Hama Sassaki.) 

 
Fonte: Feitosa (2010) 

Durante os meses de abril de 2021 até junho, foram realizados em diferentes 

propriedades do município de Marí, o exame retal com fins de diagnóstico gestacional em vacas 

de diferentes idades, raças e fases gestacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 e 11 - Palpação retal realizada em rebanho nelore para verificação de 

prenhez 



 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

Foto 12 - Palpação retal a fim de verificar qual em qual estágio de ovulação se encontra 

a vaca 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

 



 

Foto 13 - Palpação retal a fim de analisar a quanto tempo a vaca está prenhe 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

Diante o exposto, conclui-se que o exame retal é uma ferramenta de diagnóstico 

utilizada desde o início do século XX e constitui ainda um dos métodos mais rápidos e 

eficientes no diagnóstico gestacional de vacas. 

 

3.3 Utilização de Creep-Fedding no manejo de cordeiros 

 

Com aumento do interesse dos ovinocultores em intensificar a produção, faz-se 

necessário um conjunto de informações para auxiliar produtores, que têm como desafio, 

aumentar a produção de carne para atender um mercado exigente (BARROS et al., 2009). A 

boa produtividade do rebanho ovino depende do uso de tecnologias adequadas às necessidades 

dos animais nas diferentes fases da vida. 

O sistema de desmama tradicional resulta em um período de anestro muito longo nas 

fêmeas devido à lactação, indisponibilizando as fêmeas para a reprodução por um longo 

período. Na região Nordeste, a espécie ovina apresenta poliestria contínua, assim tem-se a 

possibilidade de se obter três partos em dois anos, aumentando assim o número de cordeiros 

desmamados por ano (AQUINO et al., 2005). 

Para que o sistema de cria e terminação de cordeiros em confinamento seja realizado 

com êxito, alguns fatores relacionados ao manejo nutricional do rebanho devem ser 

cuidadosamente respeitados pelo produtor; dentre os quais podemos destacar a condição da 

ovelha durante a gestação e lactação e o crescimento do cordeiro até a desmama. A alimentação 

dos cordeiros durante o período de aleitamento é extremamente importante para que a desmama 

seja realizada com sucesso e os animais apresentem as condições necessárias para serem 

terminados em confinamento. 

 

 Durante o primeiro mês de vida o cordeiro depende basicamente do leite materno. A 

partir desse período ocorre um aumento gradativo no consumo de alimento sólido, o qual é 



acompanhado pela elevação do peso corporal e das exigências nutricionais. Em geral, cordeiros 

começam a consumir quantidades significativas de ração ao redor dos 10 a 14 dias de idade, 

sendo o consumo inversamente proporcional à ingestão de leite. O rápido crescimento do 

cordeiro nos primeiros meses de vida aliado à redução na produção de leite da ovelha, a partir 

da terceira semana pós-parto, tornam a técnica de alimentação privativa, conhecida como 

"creep-feeding", indispensável dentro do sistema produtivo. 

A alimentação privativa ou creep-feeding é o sistema de alimentação utilizado durante 

a fase de aleitamento no qual as crias recebem uma suplementação. A utilização do creep-

feeding justifica-se pelo fato da curva de lactação de ovelhas caracterizar-se, após o pico da 

lactação (3a e 4a semana de lactação), por redução progressiva da produção de leite 

concomitante ao aumento das necessidades nutricionais das crias. Isto impõe a necessidade de 

correção dos déficits nutricionais. Além disso, quando as ovelhas têm mais de um cordeiro o 

aumento na produção de leite não é proporcional ao aumento no número de crias, gerando dessa 

forma um desbalanceamento nutricional.  

Outro fator que contribui para o desbalanceamento de nutrientes para as crias é o 

declínio na quantidade e qualidade de forragem nas pastagens ao longo do ano. Nos meses de 

estiagem normalmente o pasto não atende às exigências dos cordeiros na fase de cria. A redução 

do desgaste das matrizes com a utilização do creep-feeding proporciona o aumento da 

eficiência reprodutiva pela redução do estresse decorrente da lactação, uma vez que a ração de 

creep-feeding substitui parcialmente o leite materno à cria. Além disso, o suplemento 

administrado pelo sistema eleva a disponibilidade de forragem para as matrizes, já que os 

cordeiros e cabritos terão um substituto alimentar concentrado à sua disposição. 

 A ração do creep-feeding geralmente é oferecida às crias uma semana após o 

nascimento para estimular o desenvolvimento precoce do rúmen, o qual depende da habilidade 

desses animais em consumir e utilizar o alimento sólido, e suplementar a ingestão de nutrientes 

para um crescimento mais acelerado. 

Foto 15 e 16 - Exemplos de instalação de creep-feeding 

 



 

Fonte: Google (2021) 

A avaliação da relação kg de cordeiro desmamado por ovelha continua sendo a melhor 

maneira de medir o desempenho em um rebanho de ovinos. Assim sendo, o creep-feeding deve 

ser avaliado pelos produtores em função de atuar diretamente nessa relação. Para SANTOS e 

SANSON (2010) podemos citar como vantagens do creep-feeding: 

• Facilidade de aplicabilidade pelo criador;  

• É uma maneira de compensar a insuficiência de produção de leite das ovelhas ou cabras;  

• Permite a produção de cordeiros mais pesados e mais uniformes, pois o uso do sistema 

creep-feeding favorece o aumento do ganho de peso das crias, no período de desmame, 

especialmente para crias duplas ou triplas, com reflexos positivos na recria, seja para 

abate ou para reprodução. Observa-se incremento no ganho de peso de 10 a 20%, 

quando comparado com crias que não receberam o creep-feeding;  

• Alta eficiência de conversão do alimento do creep-feeding em ganho de peso, 

antecipando a idade de abate;  

• Influi positivamente no peso das borregas, antecipando a idade de reprodução; 

• Estimula o desenvolvimento pós-natal do rúmen das crias, diminuindo o estresse 

decorrente da desmama, simplificando, dessa forma, a desmama;  

• Permite a desmama precoce e, consequentemente, o acasalamento das ovelhas mais 

precocemente;  

• Permite o cordeiro expressar todo o seu potencial genético;  

• Em rebanhos de elite pode tornar os animais mais uniformes e atrativos 

comercialmente;  

•  É mais econômico suplementar os cordeiros do que as mães;  

• É uma forma de reforçar a alimentação de cordeiros filhos de ovelhas com pequena 

habilidade materna;  

• Facilita o controle de parasitas;  

• Condiciona os cordeiros ao confinamento, o que pode ser importante na fase de 

terminação de borregos.  

Apesar das inúmeras vantagens do creep feeding, há desvantagens, que também devem 

ser analisadas quando da tomada de decisão de usar ou não a técnica de suplementação: 

• O creep feeding pode não ser lucrativo. Este fato pode ocorrer em função do custo 

excessivo do concentrado ou do baixo desempenho dos animais. É importante salientar 



que o manejo sanitário do rebanho é essencial para obtenção de boas respostas 

produtivas em sistemas intensivos de produção;  

• Os animais suplementados podem apresentar pior desempenho no início do 

confinamento quando comparados com aqueles criados convencionalmente. Isto ocorre 

devido ao fato desses animais apresentarem um ganho compensatório na fase inicial. 

Esta desvantagem, entretanto, pode ser compensada pelo menor tempo em 

confinamento dos animais oriundos do creep-feeding, pois como são desmamados mais 

pesados, atingem o peso de abate mais cedo;  

• Animais criados em creep-feeding, se desmamados e colocados em pastagens, 

apresentam baixos desempenhos, pois demoram a se adaptar a dietas à base de 

volumosos; 

•  Há dificuldade de se selecionar ovelhas para maior habilidade materna, pois como os 

animais são suplementados, a diferença de desempenho dos cordeiros em função da 

produção de leite da mãe, tende a desaparecer ou ser minimizada;  

• Pode ocorrer das borregas (marrãs) ganharem peso excessivamente e terem a produção 

de leite comprometida em função do acúmulo de gordura em demasia na glândula 

mamária;  

• O creep feeding pode ser associado a distúrbios de saúde, como por exemplo, a 

urolitíase e a acidose, que normalmente estão associados a desequilíbrios nas 

proporções de volumosos e concentrados na dieta.  

Outros fatores que devem ser considerados são a qualidade e quantidade de forragem 

disponível, condição corporal da matriz, nutrição da cria, peso à desmama, custo total do 

sistema incluindo despesas com alimentação, mão-de-obra, compra e depreciação de 

equipamentos. A eficiência de utilização do creep-feeding deve considerar os custos totais do 

sistema, sendo que para um retorno econômico satisfatório, a conversão alimentar deve ser de 

no máximo 5:1 (5 kg MS de alimento consumido por kg de ganho de peso vivo). A ração do 

creep deve estar disponível para as crias com 3 a 5 semanas de idade e deve ser mantida, pelo 

menos, até as 8 ou 10 semanas de idade. 

No município de Marí-PB, uma propriedade rural com pouca área de pastagem e 

visando o melhor rendimento dos borregos decidiu confeccionar e testar o sistema de creep-

fedding, sendo 3 filhotes mestiços de Santa Inês com White Dopper, com a idade entre 2 e 6 

semanas os beneficiados desta prática. A confecção se deu a partir da consultoria de 

veterinários e o material forrageiro e concentrado foi orientado por um agrônomo, a área 

utilizada para a alimentação via creep-fedding foi no mesmo ambiente que as matrizes ficam 

na área de aprisco suspenso. 

 

 

 

Fotos 17,18 e 19 - Confecção e instalação de creep-feeding 



 

 

 

 



 

Fonte: Acervo Pessoal (2021) 

 

A utilização do creep-feeding, desde que bem planejada e executada, é viável 

economicamente, pois esse sistema é fundamental na criação de ovinos e pode ser utilizado em 

qualquer época do ano, principalmente no período seco, em que há escassez de alimento e as 

matrizes diminuem a produção de leite, consequentemente aumentando a taxa de mortalidade 

dos cordeiros. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estágio Supervisionado Obrigatório V em Medicina Veterinária, em destaque na área 

de extensão rural, foi à oportunidade de vivenciar a rotina de um extensionista, podendo 

acompanhar um profissional ímpar, auxiliar durante as consultas e consultorias e adquirir 

prática naquilo que aprendi na teoria durante toda graduação. É uma experiência única na vida 

de um acadêmico, pois é a chance para que as dificuldades sejam superadas e aprimorar 

habilidades. A escolha em realizar o estágio na SMDEA foi por ser na minha cidade natal e 

superou as perspectivas, pois pude contar com o auxílio de diversos profissionais, que não se 

limitaram a ajudar. Aprendi a ter uma conduta prática diante do proprietário, fazendo perguntas 

objetivas com respostas diretas, possibilitando através da anamnese já obter um possível 

diagnóstico tanto de animais como de propriedades rurais, mesmo sendo a maioria conduzidas 

pelo sistema de agricultura familiar. Percebi que o profissional deve sempre estar atualizado e 

como boas e novas práticas auxiliam diversos cenários na produção animal. A realização do 

ESO é com certeza o momento de grande dedicação, principalmente no cenário pandêmico em 

que estamos, contudo sempre há o intuito de aprender cada vez mais, buscando atualizações e 

conhecimentos das áreas que nos identificamos e com a perspectiva de sempre contribuir com 

a evolução da Medicina Veterinária, através das experiências e de estarmos trabalhando com 

ética, tratando os proprietários, animais e colegas com respeito e comprometimento e com isso 

sendo um profissional diferenciado. 
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6 ANEXOS 

Realização de projetos em parceria com o Centro de Ciências Agrárias -UFPB: 

 

 

 

 



 

Treinamento de prática de inseminação artificial com peças anatômicas oriundas do 

matadouro: 

 

 

 

 



 

Visita ao laticínio Capribom em Monteiro-PB 

 

 

 

 

 



 

Realização de conscientização dos pequenos produtores sobre o período de estiagem 

 

 

 

 



 

Visitas a propriedades referências em criação de cabras leiteira, visita a cooperativa de 

pequenos produtores na cidade de Monteiro –PB 

 

 

 



 

Acompanhamento em casos de Timpanismo Espumoso em pequenos ruminantes 

 

 

  



Realização de práticas de desvermifugação em ruminantes 

 


