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complexo respiratório bovino
como lidar com a doença nos confinamentos?
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Apesar de todo planejamento feito em cima dos custos e recei-

tas do confinamento, é comum perceber que no final das contas, 

alguns gastos sempre passam despercebidos. Será que o confina-

dor sabe exatamente o quanto ele perde e deixa de ganhar com 

doenças que poderiam ser evitadas com uma simples vacinação? 

Afinal, deixar de ganhar também é perder. E em se tratando de 

confinamento, a Doença Respiratória Bovina é um problema que 

traz prejuízos evidentes e outros subjetivos. 

Manter animais em lotes confinados eleva o potencial de ganho 

de peso, conversão alimentar e é uma estratégia adotada princi-

palmente na entressafra, onde as condições climáticas não são 

boas e, consequentemente, a oferta é menor. Porém não é uma 

solução absolutamente livre de contratempos. 

Os animais que serão fechados são trazidos de várias proprie-

dades, passam pelo estresse do transporte, adaptação ao novo 

ambiente e é neste ponto que os agentes infecciosos encontram 

a janela imunológica perfeita para causar doenças respiratórias 

no rebanho, que são mais da metade dos problemas encontrados 

nesse sistema de produção. 

O QUE É? 

O principal problema enfrentado hoje nos confinamentos bra-

sileiros e americanos é a Doença Respiratória Bovina (DRB), 

também conhecida como pneumonia, apesar de ser muito mais 

complexa que isso.  A DRB é multifatorial e pode ser causada por 

vírus e bactérias, onde a Mannheimia haemolytica é o agente de 

maior destaque, juntamente com os vírus da Rinotraqueíte Infec-

ciosa Bovina (IBR), Diarreia Viral Bovina (BVD), Parainfluenza 

tipo 3 (PI3) e Vírus Respiratório Sincicial Bovino (BRSV). Nos 

Estados Unidos, estima-se que 60% dos casos seja ocasionado 

por vírus respiratórios primários, que antecedem a infecção da 

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

Um animal com problemas respiratórios é um animal que come 

mal, converte pouco, apresenta sinais clínicos, gasta com tra-

tamento, veterinário e ainda ajuda a disseminar o agente no 

ambiente através das secreções respiratórias. Este é o animal 

clinicamente doente e que apesar dos gastos, não é o mais pro-

blemático dentro do rebanho. O grande problema é o animal 

que não apresenta sinais tão visíveis, com a doença na sua forma 

subclínica, o famoso “boi-ladrão”, antieconômico e sorrateiro no 

rebanho.

A PONTA DO “ICEBERG”

Devido a essa característica, a DRB foi comparada a um “iceberg” 

na palestra do Prof. Dr. Amauri Alfieri no Encontro de Confina-

mento Scot Consultoria 2016. Ele alertou para o fato de que os 

problemas visíveis são apenas a ponta do iceberg, pois a maior 

parte de animais infectados é subclínica, responsável por preju-

ízos que sequer são colocados na ponta do lápis por não terem 

nem sido descobertos a tempo. 



Mas como lidar com essa diversidade de vírus e bactérias perme-

ando o rebanho bovino? Qual a melhor estratégia para prevenir 

o gado durante todo o período do confi namento? A alternativa é 

buscar soluções completas para o problema sanitário. 

METAFILAXIA E IMUNOPROFILAXIA COMO ESTRATÉGIAS 

DE PREVENÇÃO

Atualmente, o uso de antibióticos como metafi laxia vem sendo 

muito utilizado, apesar das consequências que essa prática pode 

trazer no futuro, como o desenvolvimento de bactérias altamente 

resistentes. 

As recomendações acima baseiam-se em esquemas que podem 

ser alterados de acordo com a orientação do Médico Veteriná-

rio e a necessidade de cada confi namento. Para a imunoprofi laxia 

obter melhores resultados e ter todo seu potencial aproveitado, 

a vacinação deve ser feita preferencialmente com duas doses, 

mas por outro lado, sabemos da difi culdade dos confi nadores em 

fechar os animais para manejo 30 dias antes do confi namento. 

Nessa situação em específi co, realizar ao menos uma dose da 

vacina no dia 0 do confi namento ainda parece ser mais vantajoso 

do que não vacinar nenhuma vez, promovendo assim alguma imu-

nidade, ainda que em menor nível ou por menor tempo. E ainda 

caso necessário, o veterinário poderá fazer uso da metafi laxia 

em associação. Unir, portanto, essas duas estratégias de acordo 

Os antibióticos usados na metafi laxia têm ação apenas sobre 

as bactérias e não sobre os agentes virais, que também causam 

problemas. Além disso, a proteção perdura apenas pelo tempo 

em que o antibiótico circula no organismo, por cerca de 15 a 20 

dias, sendo que após esse período os animais ainda podem se 

infectar, levando também a um animal com menor acabamento 

de carcaça e menor ganho de peso, principalmente nos casos de 

infecções subclínicas. Enquanto a imunoprofi laxia (vacinação) 

promove imunidade mais duradoura, durante todo o período de 

confi namento por até 6 meses e não apenas contra bactérias, mas 

também contra os vírus, além de não ter período de carência. 

com cada confi namento e a situação apresentada pode otimizar 

os resultados e contemplar uma solução mais completa. Utilizar a 

imunoprofi laxia (vacinação) nos animais saudáveis do rebanho e a 

metafi laxia (uso de antibióticos) em animais doentes ou sob alto 

risco garante uma prevenção mais duradoura e completa para o 

rebanho.  

Pensando então nas características de cada confi namento e de acordo com o Veterinário da propriedade, de maneira geral podemos ter 

as seguintes situações:

ANIMAIS JÁ VACINADOS
ANTERIORMENTE E SAUDÁVEIS
Apenas uma dose de reforço
da vacina respiratória na entrada
do confinamento será suficiente. 

ANIMAIS DOENTES
Como animais doentes não podem
ser vacinados, a metafilaxia, nestes 
casos é a mais indicada.

ANIMAIS NUNCA VACINADOS 
ANTES E SAUDÁVEIS
Uma dose de vacina 30 dias antes e 
uma dose na entrada do confinamen-
to. A metafilaxia pode ou não ser 
associada com a vacina inativada.
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