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Estudos revelam que é crescente a preocupação 
dos consumidores de alimentos de origem animal 
sobre o sistema de criação e as práticas associadas 
ao bem-estar adotadas nas fazendas. No entanto, 
diferentemente da percepção dos consumidores, 
o conceito de bem-estar animal já é amplamente  
difundido entre produtores e profissionais envolvidos 
na produção animal. 

De acordo com a World Organization for Animal Health 
(2008), o animal se encontra em estado de bem-estar 
quando está “saudável, bem nutrido, confortável, 
seguro, livre para expressar seu comportamento 
natural e não submetido ao sofrimento resultante 
de dor ou estresse”. Cientes disso, percebemos que 
fornecer bem-estar vai muito além de prover um 
ambiente confortável aos animais, já que também 
envolve  alimentação e água em quantidade e qualidade 
suficientes, manejo adequado e proteção contra 
situações de dor e estresse. 

A rotina de uma propriedade leiteira é intensa e 
envolve manejos que podem representar estresse 
aos animais, o qual gera impactos que, muitas vezes, 
passam despercebidos por produtores e técnicos, mas 
determinam prejuízos na produtividade e desempenho 
do rebanho. 

De maneira geral, o estresse pode ser caracterizado 
como qualquer situação que tira o animal de sua 
zona de conforto ou homeostase ( Moberg, 2000). 
As vacas leiteiras, durante todas as etapas da vida, 
são submetidas a condições e fatores que podem 
desencadear resposta inflamatória por estresse, como: 
variações de temperatura (fator ambiental); mudança 
de ambiente/lotes/sistemas de ordenha ou hierarquia 
(fatores sociais) e desaleitamento, mochação e 
casqueamento (fatores operacionais). Em outras 
palavras, a energia que seria destinada para produção, 
crescimento e manutenção do metabolismo, é revertida 
para atenuar os processos inflamatórios resultantes 
do estresse, tornando o animal menos eficiente no 
sistema de produção. 
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Fruto da parceria entre Nutricorp e Integral 
Certificações, o projeto é só sucesso na missão 
de propagar a importância da produção leiteira 
baseada nas premissas do bem-estar animal. 
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No período de transição, por exemplo, tanto vacas quanto novilhas sofrem com mudanças 
de ambiente/lotes, dieta e adaptação ao sistema de ordenha, no caso das novilhas. Você 
consegue imaginar o quanto o estresse causado por esses manejos impacta esse período 
que já é fisiologicamente crítico? A literatura apresenta evidências de que manejos de 
reagrupamento ou condições de isolamento e superlotação causam estresse social, bem 
como predispõem doenças aos animais de produção (Proudfoot e Habing, 2015). Partindo 
dessa premissa, o maior risco à incidência de doenças no pós-parto imediato é capaz de 
determinar amplos prejuízos na produção de leite e saúde durante a fase de lactação. 

Em contrapartida, a adoção de manejos e tecnologias que conferem bem-estar 
contribuem significativamente com a produtividade do rebanho, à exemplo das 
estratégias: sombra, resfriamento, aspersão, cama de qualidade, nutrição, sanidade, 
pouca troca entre lotes, entre outros. As práticas e tecnologias associadas ao bem-estar 
do rebanho devem ser aplicadas de forma combinada, visto que, um recurso, por si só, não 
é capaz de abranger todos os gargalos da produção animal.

BLITZ DO BEM-ESTAR

A Nutricorp, em parceria com a Integral Certificações, idealizou e estreou a “Blitz do 
Bem-Estar” por todo o país. O projeto tem o objetivo de apresentar os impactos negativos 
do estresse e ressaltar a importância da produção baseada nas premissas do bem-estar 
animal às fazendas que possuem algum dos selos conferidos pela Integral Certificações: 
“VACAS A2A2”, que certifica o leite proveniente de animais com genótipo A2A2 para a 
produção de β-caseína A2 e “BEM-ESTAR ANIMAL”, que certifica propriedades nas quais 
os animais são criados de acordo com normais internacionais de bem-estar em rebanhos 
leiteiros, adaptadas à realidade brasileira.

ANÚNCIO

Foto 1. Nathaly 
Carpinelli e Anna 
Julia Tavernaro 
(Equipe Nutricorp), 
na Blitz do Bem-
Estar realizada 
na Fazenda Nova 
Alvorada de Goiás 
(Santa Cruz de 
Goiás/GO), com o 
proprietário Gustavo 
Fabiano Alonso.
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MENOS ESTRESSE, MAIS SAÚDE 
MENOS ESTRESSE, MAIS PRODUÇÃO 

SecureCattle®  é composto por moléculas 
de comunicação análogas às naturais produzidas 

pelas vacas no momento do parto. 
Por impactar positivamente a percepção natural do animal 

aos manejos, reduz os efeitos negativos do estresse.
www.nutricorp.com.br

O CONTROLE DO BEM-ESTAR ANIMAL   
ESTÁ EM SUAS MÃOS

+ 
SAÚDE    

+ 
PRODUÇÃO    

As visitas previstas no calendário do projeto foram 
divididas em etapas, de acordo com as categorias dos 
animais envolvidos nos sistemas leiteiros: período de 
transição (pré e pós-parto), cria, recria e vacas em 
lactação. Dessa forma, durante os meses de setembro 
a novembro, a equipe técnica e comercial da Nutricorp 
iniciou a primeira etapa da Blitz do Bem-Estar em 
propriedades certificadas nos estados de Goiás, Minas 
Gerais e São Paulo. O foco das visitas foi contribuir 
com os proprietários, gerentes e colaboradores 
das fazendas, por meio do compartilhamento de 
conhecimento técnico, estratégias de manejo e novas 
tecnologias que podem minimizar os efeitos negativos 
do estresse e aumentar o bem-estar dos animais no 
crítico período de transição.

A receptividade nas fazendas não poderia ter sido 
melhor e a troca de informações foi valiosa para 
aprimorar a compreensão dos impactos do estresse 
em diferentes realidades e sistemas de produção. Com 
tamanho sucesso, a missão de difundir bem-estar 
animal ganha fôlego para seguir com as próximas 
etapas e abraçar mais fazendas certificadas em todo o 
Brasil.

ANÚNCIO

NATHALY CARPINELLI 
Médica Veterinária, Equipe Nutricorp

Foto 2. Nathaly 
Carpinelli (Equipe 
Nutricorp), na Blitz do 
Bem-Estar realizada 
nas Fazendas 
Reunidas ACP (Carmo 
do Rio Claro/GO), 
com o proprietário 
Leonardo Pereira.

O PROJETO TEM 
O OBJETIVO DE 
APRESENTAR OS 
IMPACTOS NEGATIVOS DO 
ESTRESSE E RESSALTAR 
A IMPORTÂNCIA DA 
PRODUÇÃO BASEADA 
NAS PREMISSAS DO 
BEM-ESTAR ANIMAL 
ÀS FAZENDAS QUE 
POSSUEM ALGUM DOS 
SELOS CONFERIDOS 
PELA INTEGRAL 
CERTIFICAÇÕES
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