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Introdução
Miranda (1997) relata que é frequente a ocorrência de lesões pulmonares nos animais
abatidos em estabelecimentos industriais, e quase sempre são acompanhadas de reflexos
negativos do ponto de vista econômico, representando altos índices de rejeições. Desta
forma, aos pulmões é dedicada atenção especial nos exames de rotina, sendo
inspecionados individualmente e vinculando-se quaisquer alterações para possíveis
ocorrências em outros órgãos e na carcaça.
A condenação de órgãos, vísceras e carcaças dos animais de açougue em
matadouros frigoríficos são de extrema importância para a saúde pública, já que estes
podem possuir alterações patológicas, inclusive as suspeitas de zoonoses (HERENDA et al.,
1994). Segundo Prata (1999), o principal objetivo de qualquer sistema de inspeção de
alimentos é assegurar, através dos diferentes e possíveis meios adequados de inspeção e
controle, a qualidade higiênico-sanitário e tecnológica dos alimentos.
O objetivo desse trabalho foi verificar e tabular a ocorrência de condenações de
pulmões de bovinos abatidos sob o S.I.P. (Serviço de Inspeção Estadual do Paraná) no
período de agosto de 2011 até junho de 2015 em matadouros-frigoríficos do município de
Rolândia, no estado do Paraná.
Material e Métodos
Para o desenvolvimento do presente estudo foram analisados pulmões de 3.667
bovinos, independente de raça ou sexo, abatidos no período entre agosto de 2011 e junho
de 2015, em um matadouro-frigorífico de bovinos inspecionado sob o S.I.P., localizado no
município de Rolândia, estado do Paraná.
A avaliação dos pulmões foi realizada na linha F da inspeção, onde são examinados
os pulmões e corações. A traquéia foi aberta até a bifurcação com os brônquios onde
podem ser encontrados vários tipos de lesões como bronquite, adenite, abscessos,
parasitas e enfisemas. Os pulmões foram incisados até a luz bronquial para verificar a
presença de sangue aspirado ou alimento. As causas de condenações de pulmões
avaliadas foram enfisema, congestão, aspiração de sangue e aspiração de conteúdo
rumenal.
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Resultados e Discussão
Entre os 3.667 bovinos analisados, 431 (11,75%) tiveram condenações pulmonares,
sendo enfisema 118 (27,38%), aspiração rumenal 139 (32,25%), congestão pulmonar 88
(20,42%) e por aspiração de sangue 86 (19,95%). A má insensibilização provoca um quadro
de enfisema agônico, aspiração de sangue e de conteúdo ruminal para os pulmões (LIMA
et. al., 2013).
Em enfisema pulmonar Fruet et al. (2013) verificaram 2,53% e Abunna e Hordofa
(2013) descrevem 8,61%. Valores esses, inferiores aos 27,38% encontrados no presente
trabalho. As lesões enfisematosas pulmonares, principalmente devido ao abate,
apresentaram, conforme Gomes et al. (1999), maior prevalência em relação às demais
patologias do pulmão, indicando ser uma consequência comum do processo de abate.
Segundo Carlton e McGavin (1998), o enfisema pulmonar alveolar é secundário nos animais
na forma agônica em abatedouros, quando há distensão e ruptura das paredes alveolares e
formação de bolhas de ar de tamanhos variáveis no parênquima pulmonar. Jones et al.
(2000), descrevem o enfisema pulmonar intersticial quando há esforço respiratório violento,
levando a ruptura dos alvéolos e o ar entra nos tecidos intersticiais.
Por aspiração rumenal Mello et al. (2005) obtiveram 0,5% resultado este, muito abaixo
ao obtido no presente trabalho que foi de 32,35%, os valores encontrados no presente
trabalho pressupõem uma insensibilização mal conduzida aliada a uma possível não
observância do que o RIISPOA, Brasil (1997), preconiza sobre o descanso e jejum. Com
congestão, Abunna (2013) relata 10,65%, resultado inferior ao do presente trabalho que foi
de 20,42%, segundo Tassin e Rozier (1992), a congestão passiva pode refletir um processo
congestivo generalizado associado a lesões cardíacas, resultante de asfixia por
estrangulamento ou na hipótese observada no período agônico. No entanto Mello et al.
(2005) verificaram 44,9%. E por aspiração de sangue, Fruet et al. (2013) relatam 2,13%
resultado inferior ao obtido no presente trabalho que foi de 19,95%, Carton e Mcgavin
(1998), descrevem que após a secção das artérias carótidas e da traqueia, por ocasião do
abate haverá a aspiração de sangue.
Conclusão
Pode-se concluir que as maiores causas de condenações pulmonares adquiridas
dentro dos matadouros frigoríficos, como a congestão (20,42%), enfisema (27,38%),
aspiração de sangue (19,95%) e rumenal (32,35%) são em grande parte devido a erros de
tecnopatias, e que a melhor forma de corrigir estas falhas é de capacitação de funcionários
e aplicação de práticas de bem-estar animal.
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