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RESUMO: O descarte ou venda de bovinos pode ser dividido em voluntário ou involuntário. 

Quando deseja vender o animal com valor agregado, visando lucro, então a comercialização é 

da vontade do produtor. Entretanto, o descarte involuntário (indesejável) ocorre por causa de 

doenças nos animais, comprometendo a produção e reprodução, valor de venda aquém do 

potencial genético ou valor de abate ou preço menor para o intermediário e consequentemente 

prejuízo à atividade leiteira. O objetivo deste estudo é identificar as principais causas de 

descarte involuntário em vacas leiteiras. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, 

artigos científicos e livros, associada a experiência dos autores sobre o tema. Enfermidades 

reprodutivas, locomotoras e da glândula mamária são as principais causas de descarte 

involuntário de vacas leiteiras, principalmente aquelas de alta produção. Os problemas 

reprodutivos, tais como, anestro, repetição de cio, reabsorção embrionária precoce e aborto 

provocam maior intervalo entre partos, maior porcentagem de vacas secas, menor produção de 

leite e menor rentabilidade.  A intensa seleção das características produtivas nas últimas décadas 

foi responsável pelo declínio na fertilidade de vacas leiteiras. As doenças locomotoras, entre 

elas, úlcera de sola e talão, pododermatite necrosante, hiperplasia interdigital e laminite, 

provocam muita dor e claudicação, a vaca anda menos, diminui o apetite e produz menos leite 

e frequentemente são descartadas devido a reincidência das lesões e insucesso no tratamento. 

A mastite é uma inflamação da glândula mamária e afeta negativamente a quantidade e 

qualidade do leite. Os prejuízos são oriundos do gasto com medicamentos, descarte de leite, 

menor preço do leite com alta contagem de células somáticas (CCS) e eventualmente a morte. 

Outro motivo de descarte atribuído a mastite é o descarte das vacas com “teta perdida” ou perda 

da função da glândula mamária por causa da persistência da infecção (recidiva e crônica). 

Conclui que para amenizar as causas de descarte involuntário deve-se enfatizar as medidas de 
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controle e prevenção destas enfermidades, higiene do ambiente, boa alimentação, manejo 

adequado e controle sanitário com antibióticos e vacinas. 
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