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RESUMO
Os miúdos são economicamente importantes para a cadeia produtiva da carne bovina, pois, são considerados alimentos
ricos  em nutrientes  e  consumidos  por  muitos  brasileiros.  Os  miúdos devem ser  submetidos  à  inspeção  higiênico-
sanitária, de modo que sejam julgados por meio de critérios visuais, principalmente, e liberados ou condenados para o
consumo humano. A condenação de miúdos, devido ao descarte desses, implica em perdas financeiras aos frigoríficos.
Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo identificar as causas de condenação de fígados, rins, corações,
pulmões e línguas, bem como os fatores associados a essas. Foram analisados dados de condenação, referentes ao
período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, em um frigorífico de bovinos localizado no estado do Paraná. No
período, foram condenados 4.748 miúdos: 3.066 fígados (64,56%);  1.261 rins (26,55%); 231 corações (4,86%); 166
pulmões (3,49%), e; 24 línguas (0,50%). Entre as causas identificadas, os abscessos admitiram maiores prevalências
nos fígados, pulmões e línguas, apresentando-se como uma importante causa a ser analisada, os cistos urinários a
principal causa de condenação de rins e a endocardite a principal causa de condenação de corações. 

PALAVRAS-CHAVE: Prevalência de abscessos; Inspeção; Segurança alimentar.

1 INTRODUÇÃO

A bovinocultura de corte é uma atividade econômica de grande importância para o Brasil, e é
um dos pilares do agronegócio brasileiro (MAPA, 2014). O país possui o maior rebanho comercial do
mundo, é o maior exportador mundial e o segundo maior produtor de carne bovina (ABIEC, 2015).

Além da  carne,  os  miúdos de  bovinos também são  economicamente  importantes  para  a
cadeia produtiva da carne bovina, pois, agregam valor à produção ao representarem fontes proteicas
alternativas  para  a  população  (FRUET  et  al.,  2013).  Os  miúdos  são  considerados  excelentes
alimentos pela sua riqueza em componentes essenciais à dieta humana, porém, assim como todos
os alimentos de origem animal, devem ser submetidos à inspeção higiênico-sanitária (FONSECA et
al., 2008). 

Os miúdos submetidos à inspeção higiênico-sanitária  que forem considerados adequados
para o consumo serão liberados, no entanto, aqueles considerados inadequados serão condenados,
o que resulta em perdas financeiras para frigoríficos e produtores rurais.

Com o objetivo de identificar as causas de condenação de miúdos (fígados, rins, corações,
pulmões e  línguas)  em um frigorífico  de bovinos,  bem como os fatores  associados a essas,  o
presente estudo de caso foi realizado.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em um frigorífico de bovinos, localizado no estado do Paraná. Para o
levantamento de causas de condenações de miúdos (fígado, rim, coração, pulmão e língua) foram
analisados  os  Relatórios  de  Inspeção,  gerados  pelo  Serviço  de  Inspeção  Estadual  (SIE),  entre
janeiro de 2012 e dezembro de 2014.

A partir  da identificação das respectivas causas de condenação para cada tipo de miúdo,
foram identificados, a partir de pesquisa bibliográfica, os prováveis fatores relacionados a essas. 

A pesquisa classifica-se quanto aos fins como descritiva e explicativa e, quanto aos meios,
como  bibliográfica,  documental  e  estudo  de  caso.  O  método  de  abordagem  utilizado  no
levantamento  das  causas  de  condenação  de  miúdos  foi  o  quantitativo,  enquanto  que  para  a
identificação dos fatores associados às condenações utilizou-se o método qualitativo. A classificação
da pesquisa foi realizada com base em Vergara (2007).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de realização do estudo foram abatidos 64.743 bovinos e, deste total, condenados
4.748 miúdos: 3.066 fígados (64,56%); 1.261 rins (26,55%); 231 corações (4,86%); 166 pulmões
(3,49%), e; 24 línguas (0,50%).

As maiores prevalências de condenações nos fígados, pulmões e línguas foram decorrentes
de abscessos (71,10, 40,96 e 70,83%, respectivamente). Nos rins, a maior predominância foi de
cistos urinários (60,82%) e nos corações, de endocardite (44,59%). Em seus estudos, Barreto et al.
(2013) e Nascimento  et al. (2011) analisaram as principais causas de condenações de miúdos, e
destacaram os abscessos e as contaminações.

3.1 PRINCIPAIS CAUSAS DE CONDENAÇÃO DE FÍGADOS

O fígado é um órgão que desempenha diversas funções importantes para os animais e por
isso, está sujeito a uma grande variedade de lesões (SILVA, 2009). As doenças mais frequentes nos
fígados são abscesso, granuloma, angiomatose, hepatite, hidatidose e tuberculose (FONSECA  et
al., 2011).

A Figura 1 apresenta as três principais causas de condenação de fígados, identificadas no
frigorífico estudado, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014.
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Figura 1: Principais causas de condenação de fígados.
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Observa-se que a principal causa de condenação de fígados foi a presença de abscessos
(71,10%),  seguida  de  angiomatose  (16,83%)  e  hepatite  (5,67%).  Almeida  Filho  et  al.  (2008)  e
Barreto  et al.  (2013) constataram a prevalência de abscessos em fígados condenados (86,37 e
64,24%, respectivamente).

Segundo Silva (2009),  os abscessos hepáticos são resultantes da entrada, crescimento e
colonização de bactérias. As bactérias podem chegar ao fígado por diversas vias, como a veia porta
(sendo a mais comum em animais de engorda), a veia umbilical (recém-nascidos), a artéria hepática,
por infecção ascendente do sistema biliar e migração parasitária.

Os abscessos hepáticos podem ocorrer nos bovinos em todas as idades e nos bovinos de
engorda intensiva configuram um problema econômico importante, gerando prejuízos aos elos da
cadeia produtiva da carne bovina, como produtores e frigoríficos (SILVA, 2009  apud NAGARAJA;
LECHTENBERG, 2007).

A legislação brasileira estabelece que nas carcaças ou órgãos atingidos por abscesso quando
localizados, faz-se a remoção dessas lesões, condenando apenas os órgãos e as partes atingidas
(Art. 157 do RIISPOA) (BRASIL, 1997).

3.2 PRINCIPAIS CAUSAS DE CONDENAÇÃO DE RINS

A Figura  2  apresenta  as  três  principais  causas de  condenação de rins.  Com relação  às
causas de condenações de rins, o cisto urinário foi a principal, com 60,82%, valor esse superior aos
encontrados  por  Baptista  (2008)  e  Barreto  et  al.  (2013),  40,50  e  33,22%,  respectivamente.
Diferentemente, Palma (2013) constatou a nefrite como a principal causa de condenação de rins,
com 59,17%.
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Figura 2: Principais causas de condenação de rins.

O cisto urinário se manifesta na forma de bolhas d’água na superfície do órgão e geralmente,
o líquido presente nas bolhas é de coloração clara ou amarelada (CASTRO; MOREIRA, 2010). De
acordo com Dumm (2006) a prevalência de cisto urinário está relacionada com a não eliminação da
urina,  causada  pela  falta  de  conexão  de  néfrons  aos  túbulos  coletores,  levando  à  dilatação  e
formação  desses  cistos.  Esse  tipo  de  lesão  pode  ser  devido  ao  elevado  índice  de  processos
infecciosos presente nos rebanhos (PALMA, 2013). Já para Baptista (2008), a elevada frequência
dos cistos urinários pode estar relacionada a fatores genéticos ou à idade dos animais abatidos.
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3.3 PRINCIPAIS CAUSAS DE CONDENAÇÃO DE CORAÇÕES

A principal causa das condenações de corações bovinos foi a endocardite (44,59%) (Figura
3).  Nos  estudos  realizados  por  de  Barreto  et  al.  (2013)  e  Simões  et  al. (2013),  a  pericardite
representou 100% das condenações de coração. Já no estudo de Baptista (2008) a cisticercose
calcificada foi a principal causa identificada (45,77%).
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Figura 3: Principais causas de condenação de corações.

A endocardite é a patologia valvular mais frequentemente encontrada em bovinos adultos e,
geralmente, resulta de infecções bacterianas ou de outras circunstâncias, por infecções micóticas
(CABRAL, 2008).

Os animais afetados pela endocardite apresentam infecções extras cardíacas que resultam
em  um  ou  mais  episódios  de  bacteremia.  A  destruição  do  revestimento  endotelial  permite  a
aderência e a proliferação de bactérias e o início da reação inflamatória do órgão (SILVA, 2009).

Por  consequência  da  endocardite,  alterações  valvulares  cardíacas  podem  ocorrer  como
dilatação, más formações, calcificações ou tumores no coração. As alterações do endocárdio podem
causar estenose e/ou insuficiência de uma ou várias válvulas cardíacas, implicando na insuficiência
cardíaca com congestão de veias, pulmões, rins e fígado (SILVA, 2009 apud DIRKSEN GRÜNDER;
STÖBER, 2005).

3.4 PRINCIPAIS CAUSAS DE CONDENAÇÃO DE PULMÕES

As condenações dos pulmões foram ocasionadas, principalmente, por abscessos (40,96%),
sucedidas das condenações por congestão e enfisema (16,87% em ambos) (Figura 4). Nos estudos
realizados por Almeida Filho  et al.  (2008) e Ribeiro (2009), a enfisema também estava entre as
principais causas de condenação de pulmões, com 23,82 e 35,15%, respectivamente. Com relação
ao abscesso e à congestão, não foram encontrados estudos que indicassem a participação desses
como principais causas de condenações de pulmões.
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Figura 4: Principais causas de condenação de pulmões.

Conforme já mencionado, o abscesso é resultado do crescimento e colonização de bactérias
que podem adentrar no organismo por meio das vacinas ou medicamentos ingeridos pelo animal
(SILVA,  2009).  De  acordo  com  Gonçalves  (2004),  no  caso  do  abscesso  pulmonar  é  possível
identificá-lo por meio do exame das narinas, atentando-se ao odor da respiração e para o fluxo de ar
exalado. 

3.5 PRINCIPAIS CAUSAS DE CONDENAÇÃO DE LÍNGUAS

A Figura 5 apresenta as três principais causas de condenação de línguas.
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Figura 5: Principais causas de condenação de línguas.
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As condenações de línguas resultaram principalmente da prevalência de abscessos (70,83%),
(Figura 5). No estudo realizado por Israel, Duarte e Carrijo (2014), a principal causa de condenação
de  línguas  foi  a  contaminação,  com  48,52%.  Já  quanto  ao  abscesso  e  à  glossite,  não  foram
encontrados estudos que destacassem tais causas.

Assim como os abscessos hepático e pulmonar, o abscesso na língua também decorre do
crescimento e colonização de bactérias e, deste modo, deve-se condenar o órgão em sua totalidade
(SILVA, 2009).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo pôde-se observar a importância da realização das inspeções  ante mortem e
post mortem em bovinos, que garantem que os produtos oriundos do abate cheguem ao consumidor
com qualidade.

A quantidade de miúdos condenados foi expressiva. Merecem destaque fígados e rins, pois,
apresentaram maior ocorrência de condenações, tendo os abscessos e os cistos urinários como as
principais causas de condenação, respectivamente.
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