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Introdução 

Na tentativa de ser mais eficiente economicamente, especialistas da área em todo o 

mundo intensificaram os trabalhos de melhoramento em bovinos, buscando 

aumentar características como a capacidade digestiva, respiratória, glândula 

mamária e assim produção, seja de leite ou carne. Associados a essa evolução 

técnica ocorreram também mudanças no perfil das propriedades com alteração nos 

problemas enfrentados. Os avanços obtidos na produtividade dos animais geraram 

necessidades adicionais no manejo e alimentação o que nem sempre é feito 

adequadamente pelos produtores. 

Consequentemente surgiram novas doenças, principalmente relacionadas às 

mudanças metabólicas sofridas pelas vacas de alta produção. Várias doenças podem ser 

relacionadas, entre elas hipocalcemia, cetose, retenção de placenta, metrite, edema de 

úbere e o deslocamento de abomaso. 

O deslocamento de abomaso é uma enfermidade que se encaixa bem neste novo perfil 

de problemas da bovinocultura moderna. É um problema cada vez mais prevalente nos 

rebanhos especializados em todo o mundo e proporciona perda econômica nos 

rebanhos, principalmente leiteiros, devido aos custos com o tratamento, queda na 

produção, aumento dos descartes involuntários e morte. 

Na doença, o abomaso é deslocado de sua posição normal no assoalho abdominal. 

Ocorre normalmente no pós-parto, sendo na grande maioria das vezes para o lado 

esquerdo. Acredita-se que o deslocamento de abomaso ocorre principalmente nas vacas 

pluríparas, porém a afecção hoje em dia afeta também vacas de primeira cria (Rebhun, 

2000). 

 

Vacas leiteiras com esta patologia produziram 557 kg a menos de leite em relação aos 

animais sem deslocamento de abomaso, sendo que, 30% das perdas ocorreram antes do 
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diagnóstico deste. Vacas com esta patologia foram duas vezes mais suscetíveis a outras 

doenças do que os animais saudáveis sem a deslocamento (Detilleux, 1997). 

Aproximadamente 10% dos animais acometidos podem morrer ou serem descartados 

até 60 dias após a sua ocorrência. 

A grande maioria dos casos de deslocamento de abomaso, cerca de 90%, o corre 

com até 30 dias após o parto e para o lado esquerdo, sendo que destes, 52% a 

86% com duas semanas pós-parto. A prevalência em rebanhos leiteiros de todo 

o mundo tem variado de 1,4% até 21,7%. No Brasil, não se tem dados, mas esta 

tem aumentado. Alem disso, grande número de casos não são diagnosticados 

corretamente a campo. Outro aspecto que deve ser ressaltado é o número de 

casos cada vez maior encontrados em animais mestiços e em primíparas nas 

nossas condições. A herdabilidade desta patologia foi estimada em aproximadamente 

28% (Uribe, 1995). 

 

Fatores predisponentes  

O deslocamento de abomaso é uma doença multifatorial, ou seja, possui vários fatores 

predisponentes que levam ao seu desenvolvimento. 

Em animais não gestantes, o abomaso ocupa a porção ventral do abdômen, bem 

próximo a linha média, com o piloro estendido sobre o lado direito caudal ao omaso e 

abaixo lateralizado medialmente a vesícula biliar. Com a gestação, o feto comprime o 

rúmen e o abomaso cranialmente. Esta compressão chega a 30% da área do rúmen 

(Horst, 1997). O abomaso está ligado ao rúmen pelo omento maior que fica tencionado 

devido a esta compressão. No momento do parto, forma-se um espaço livre na cavidade 

abdominal que se não for preenchido pelo rúmen, leva a possibilidade de ocorrência de 

deslocamento esquerdo de abomaso. Esse risco pode aumentar se o abomaso estiver 

flácido (menor motilidade) devido à concentração reduzida de cálcio no sangue, 

causando diminuição na contração. Concentrações plasmáticas de cálcio inferiores a 

5mg/100ml reduzem a motilidade abomasal em 70% e a força de contração em 50%. 

Com os níveis de 7,5mg/100ml, a motilidade é reduzida em 30% e a força em 25%. 

Uma outra explicação para a redução da motilidade pode ser devido à fermentação de 

ácidos graxos voláteis (AGV) no abomaso. O aumento de AGV que chega ao abomaso 

está relacionado com a redução na taxa de absorção do rúmen. Sabe-se que em vacas de 

maior consumo, a camada intermediária formada pela digesta do rúmen é maior. Essa 
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camada regula a liberação de carboidratos para a fermentação, o que leva a um 

aproveitamento da dieta impedindo fermentações anormais. Vacas que consomem dieta 

rica em concentrado, sem adaptação correta, essa camada intermediária é menor, 

levando a maior taxa de fermentações de carboidratos, o que ultrapassa a capacidade 

absortiva do rúmen levando a maior passagem de AGV para o abomaso. Também, 

ocorre produção de gases no abomaso decorrente do tamponamento de bicarbonato de 

sódio pelo HCL abomasal. Esses são expulsos através de movimentação abomasal, o 

que impede a vaca de desenvolver um quadro de deslocamento. 

A causa certa do que ocasiona a atonia não está totalmente clara, mas o fato é que esta é 

determinante para não eliminação desses gases produzidos que se acumulam e 

favorecem ao deslocamento. 

Não é necessário que todas essas causas ocorram ao mesmo tempo para o aparecimento 

da enfermidade. O fator mais importante para seu desenvolvimento é a parada parcial ou 

total da movimentação do abomaso, com posterior distensão por gases. Portanto, 

qualquer fator que leve a menor movimentação do trato digestivo do animal pode 

desencadear um processo de deslocamento do abomaso. 

Existem doenças associadas que predispõem ao deslocamento de abomaso e resultam 

em anorexia e inapetência, resultando em diminuição do volume ruminal. Úlceras 

abomasais, cetose e lipidose hepática são doenças normalmente associadas com o 

deslocamento de abomaso (Constable, 1992). 

A cetose é a doença que mais comumente está associada com o deslocamento de 

abomaso. Concentrações sanguíneas da enzima aspartato transaminase (AST) e β-

hidroxibutirato foram determinadas em vacas leiteiras nas primeiras duas semanas pós-

parto com a intenção de prever o diagnóstico de deslocamento de abomaso (Geishauser, 

1997). Valores encontrados para AST entre 100-180 U/L e valores para β-

hidroxibutirato entre 1,0-1,6 mmol/L foram associados com aumento na ocorrência de 

deslocamento de abomaso.  

 

Sinais clínico e diagnóstico 

Os sinais clínicos normalmente encontrados são: anorexia (perda de apetite 

principalmente por alimentos ricos em energia), queda progressiva da produção leiteira, 

desidratação moderada a severa, postura ortopnéica e pode haver um gradil costal 

saliente no lado referente ao deslocamento (Rebhun, 2000). O animal começa a perder 

peso e a cetose pode ocorrer em diversos níveis de gravidade. As fezes apresentam-se 



 4 

moles e reduzidas sendo que quadros de diarréia ocorrem normalmente. Nos casos mais 

graves ou antigos praticamente observa-se muco e estrias de sangue. Na inspeção do 

abdômen, este apresenta a parede lateral esquerda “colabada”, pois o rúmen encontra 

deslocado medialmente. A temperatura retal, freqüências cardíaca e respiratória 

encontram-se normais na maioria dos casos. Pode ocorrer uma arritmia cardíaca 

provocada pela alcalose metabólica. Os movimentos ruminais apresentam-se 

diminuídos na sua freqüência e intensidade e o rúmen está sem estratificação. Na 

auscultação com percussão da cavidade abdominal esquerda o som metálico 

característico de “ping” tem localização e tamanhos variados de acordo com a 

quantidade de gás contido. Na auscultação com balotamento da cavidade, o champinhar 

do liquido abomasal pode ser auscultado. Diagnósticos diferenciais deveram ser feitos 

para peritonite, timpanismo ruminal e colapso de rúmen. Caso exista dúvida na origem 

do “ping” entre rúmen, cavidade abdominal ou abomaso pode-se realizar uma aspiração 

do líquido presente na região de gás e aferir o pH que deve diferenciar entre rúmen (pH 

6-7) e abomaso (pH 2-3).  

 Nas provas dolorosas de dor e mesmo no balotamento, o animal pode manifestar um 

quadro leve a moderado de dor e tensão abdominal. Nos casos de deslocamento para a 

direita os achados serão semelhantes só que encontrados do lado direito da cavidade e 

nesses casos o diagnostico diferencial deve ser feito com peritonite, fisiometra, 

timpanismo cecal e mesmo os vólvulos intestinais. O mais comum são as patologias 

cecais que podem ser confirmadas pela palpação retal. Animais com quadro agudo de 

deslocamento para direita e torção, normalmente ficam deitados 24 horas após o 

episódio e a morte ocorre entre 48-96 horas devido ao choque e desidratação. A ruptura 

do abomaso pode ocorrer e ocasionar morte súbita. 

No hemograma de animais com deslocamento de abomaso para esquerda não existe 

uma alteração drástica nos valores normais. Pode haver leve hemoconcentração 

elevação dos valores para hemoglobina e proteína total. Leve alcalose metabólica com 

hipocloremia e hipocalemia pode estar presente. Em animais com deslocamento de 

abomaso para direita ou vólvulo ocorre hemoconcentração e alcalose metabólica, 

hipocloremia e hipocalemia. A gravidade do vólvulo, e prognóstico, podem ser 

avaliados através da quantidade de fluído no abomaso, da concentração de cloreto no 

fluído e da freqüência cardíaca. Animais com os níveis pré-cirúrgicos de cloreto iguais 

ou menor que 79 mEq/L (79 mmol/L) ou freqüência cardíaca igual ou maior que 

100/min têm um prognóstico ruim.  
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Tratamento 

O principal objetivo do tratamento do deslocamento de abomaso para esquerda, direita 

ou vólvulo é: devolver o abomaso à sua posição original ou aproximada, criar uma 

ligação permanente nesta posição, corrigir o balanço eletrolítico do animal e 

desidratação, além de providenciar tratamento apropriado para doenças associadas. 

Ambas as etapas devem ser cumpridas, mas não necessariamente nessa ordem. 

Dentre as técnicas cirúrgicas de correção do deslocamento de abomaso, nas fechadas, o 

animal é colocado em decúbito dorsal e o abomaso é identificado por auscultação com 

percussão. As suturas são colocadas através da parede abdominal com agulhas curvas 

em “C” ou dois “toggles” de plástico auto-retentores no lúmen do abomaso através de 

uma agulha em forma de trocater. Essas técnicas não permitem a identificação exata do 

local de fixação do abomaso e existe a possibilidade de vazamento de líquido abomasal 

no abdômen com riscos de peritonite, além de comprometerem a motilidade do mesmo. 

O acesso paramediano ventral proporciona uma fixação excelente do abomaso com 

invasão mínima do abdômen. Os inconvenientes estão na posição de decúbito dorsal e 

nas complicações da ferida pelo acesso ventral que podem comprometer a ventilação do 

animal. 

Como a ênfase da clínica de produção é recuperar o animal o mais rápido possível com 

menor impacto sobre o sistema, as técnicas com o animal em estação tornam-se as 

melhores opções. A abomasopexia pelo flanco esquerdo é utilizada para visualizar uma 

porção do abomaso no animal em estação. É uma técnica rápida que facilita o acesso e 

reposicionamento do abomaso. A colocação das suturas na região paramediana ventral 

direita deve ser feita cuidadosamente para evitar a fixação de outras estruturas ao 

mesmo tempo na sutura. Também limita um pouco a motilidade e há riscos de peritonite 

caso o ponto lacere. Embora um pouco mais trabalhosa, a omentopexia pelo flanco 

direito é uma técnica melhor indicada, com menores efeitos sobre a motilidade 

abomasal, riscos diminuídos de peritonite e que permite simultaneamente melhor 

exploração da cavidade abdominal. Deve-se ter cuidado com excesso de força sobre o 

omento no momento da sutura para não rotacionar o duodeno. A variação na posição da 

omentopexia pode permitir um deslocamento de abomaso para direita. Nos casos de 

deslocamento e/ou torção para direita a técnica utilizada é a abomasopexia pelo flanco 

direito. 
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A fluidoterpia é extremamente importante e em muitos casos deve ser iniciada antes 

mesmo da cirurgia, uma vez que todos os animais com deslocamento de abomaso 

apresentam algum déficit eletrolítico. As soluções orais com combinações diferentes de 

NaCl, KCl e CaCl podem ser oferecidas. Nos casos em que o grau de desidratação for 

igual ou maior que 8%, deve-se recorrer a associação com a administração endovenosa. 

Soluções isotônicas salinas e Ringer são comumente utilizadas e funcionam com grande 

eficiência.  

A utilização de antimicrobiano fica a critério do médico veterinário, o qual deve levar 

em consideração o tempo do procedimento, a sepsia no procedimento cirúrgico, 

manipulação que foi realizada no procedimento e a presença de doenças concorrentes.  

Mais recentemente a técnica de eltroacupuntura foi descrita sendo considerada uma 

técnica segura, barata e prática para a correção desta patologia em bovinos leiteiros 

(Kwang-ho, 2003). 

 

Considerações finais 

O deslocamento de abomaso é um problema cada vez mais presente no dia-a-dia dos 

profissionais da atividade, principalmente leiteira, destacando a importância de sua 

prevenção, diagnóstico e tratamento. 

O diagnóstico de deslocamento de abomaso e a simples realização da cirurgia não são 

suficientes para controlar o problema. Um animal doente indica que o sistema de 

produção está inadequado. Neste caso, outros animais da propriedade estarão propensos 

a desenvolver a enfermidade, levando a altos custos com procedimentos cirúrgicos, 

grande queda na produção de leite, nos índices reprodutivos e maior descarte 

involuntário de animais. Nestas propriedades com alta incidência de deslocamento de 

abomaso, mais importante do que só tratar o problema, é preveni-lo. Para isso, se faz 

necessário o entendimento de seu desenvolvimento e seus fatores predisponentes. 
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