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1 – INTRODUÇÃO 
 

 As fazendas que se dedicam à produção de carnes têm como objetivo 
principal maximizar essa produção, aumentando a rentabilidade e a 
redução de custos. Os fatores básicos para aumentar a produtividade 
estão relacionados com a melhoria de pastagens, genética, manejo, etc. A 
associação desses fatores ao uso de anabolizantes, que são substâncias 
que aumentam o anabolismo ou a retenção de nutrientes fornecidos aos 
animais na alimentação, pode resultar em melhor performance produtiva e 
retorno econômico.  
Os anabolizantes são substâncias com capacidade de incrementar a 
retenção de nitrogênio fornecido pela alimentação e, com isso, aumentar o 
teor de proteínas no metabolismo dos animais.  
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Também pode ser considerado anabolizante qualquer substância de 
natureza hormonal ou não, que favoreça a transformação de nutrientes via 
alimento em tecidos no corpo animal. A regulação hormonal do 
crescimento animal depende da integração de vários hormônios, sendo os 
principais: o hormônio do crescimento, esteróides gonadais, hormônios 
tireoidianos, insulina e glicocorticóides. Portanto, qualquer alteração no 
balanço desses hormônios implica em mudanças na taxa de crescimento e 
mesmo na composição do animal.  
O surgimento de compostos sintéticos permitiu uma ampliação na 
utilização de hormônios como anabolizantes, pois estes, além de serem 
mais potentes, tem custo inferior. Alguns desses compostos foram 
proibidos na maioria dos países por resultar no acúmulo de resíduos em 
determinados órgãos dos animais, com conseqüente risco à saúde do 
consumidor.  
Os hormônios naturais e os compostos sintéticos  (xenobióticos), quando 
utilizados corretamente, não oferecem perigo ao consumidor. Em alguns 
países como os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e mesmo a 
Argentina, cuja produtividade de carne é alta, e, cujos mercados são 
exigentes em qualidade, o uso de anabolizantes é permitido legalmente. 
 

Por outro lado, países como Holanda, Itália, Dinamarca e Bélgica proíbem 
a utilização desses compostos. Os riscos que podem ser causados pelos 
anabolizantes são devido ao uso indiscriminado de substâncias proibidas 
no que se refere às dosagens, forma de utilização e prazo de carência 
(tempo necessário para eliminação do produto entre o último implante e o 
abate) não respeitado. Esses aspectos podem culminar na contaminação 
da carne por anabolizantes.  
  
  

2 - CASOS IMPORTANTES DE 
CONTAMINAÇÃO EM ALIMENTOS 

  
 
 
Na Europa, os recentes casos de contaminação de alimentos ocasionados 
pela presença de altas doses de dioxina (uma substância cancerígena) em 
frangos, e a presença de fungicida nas embalagens metálicas da bebida 
Coca-Cola na Bélgica e França (onde pelo menos 200 pessoas foram 
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hospitalizadas com dores de estômago e de cabeça, náuseas e diarréia), 
têm colocado a população mundial em estado de alerta.  
As medidas adotadas pelos governos da França, Bélgica, Holanda e 
Luxemburgo para contornar o problema foram a suspensão das vendas de 
todos os refrigerantes dessa empresa e a retirada de mais de 50 milhões 
de garrafas e latas dos supermercados. No caso da dioxina, a Bélgica, 
origem da carne contaminada, sacrificou 8,5 milhões de aves. Nos Estados 
Unidos, 9 mil pessoas morrem por ano em decorrência do consumo de 
alimentos contaminados. Na América Latina, as estatísticas são 
imprecisas; no entanto a Secretaria de Saúde do Paraná estima que 1,6 
milhão de pessoas sofreram algum tipo de contaminação veiculada por 
alimentos nos últimos 20 anos.  
  
  

3 - A CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS 
PODE SER QUÍMICA OU 

MICROBIOLÓGICA 
  
 
 
Os tipos de contaminação por alimentos cárneos podem ser do tipo:  
a) QUÍMICO: resultado do uso indiscriminado de medicamentos em 
animais de açougue ou pelo consumo de rações contaminadas com 
fungicidas, pesticidas ou toxinas;  
b) MICROBIOLÓGICO: ocasionado pela contaminação da carne durante 
os processos de abate, transporte, distribuição, ou no momento do preparo 
para o consumo. Considerando os possíveis tipos de contaminação, os 
países desenvolvidos tentam adotar medidas para evitar esse risco como:  
 

1. As Boas Práticas de Manejo e Manufatura (GMP)  
  
2. Sistema de Análise de Riscos e Controle de Pontos 

Críticos  (HACCP), nos processos de abate e 
industrialização da carne.  
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Esses programas são efetivos no controle e redução de microorganismos. 
Por outro lado, as contaminações químicas são de difícil identificação e 
controle. A detecção desses agentes, em sua maioria, são dispendiosos e 
exigem tecnologias avançadas. Para exercer o controle de contaminantes 
químicos, todo o setor produtivo deve ser conscientizado e assumir a 
responsabilidade da produção de carne livre de riscos à saúde do 
consumidor.  

  

  

  

4 - OS PRODUTOS CÁRNEOS 
BRASILEIROS GANHAM MERCADO 

  
   

Em decorrência da repercussão mundial dos atuais casos de 
contaminação na Europa, os produtos nacionais, como carne de frango (na 
qual não é detectada dioxina) e bovina (livres do uso anabolizantes), 
ganham espaço no mercado mundial. Entretanto, os países que 
suspenderam as importações de produtos europeus passaram a importar a 
carne brasileira. No contexto atual, a posição do governo brasileiro em 
proibir o uso de anabolizantes nas espécies de açougue pode ter um 
efeito positivo na imagem da carne nacional. No entanto, as autoridades 
brasileiras sabem extra-oficialmente do uso de anabolizantes em 
rebanhos bovinos.  
  
  

5 - TIPOS DE ANABOLIZANTES 
Os hormônios classificam-se, quanto à estrutura química, em dois grupos: 
proteínas e esteróides. As proteínas possuem como unidade estrutural os 
aminoácidos e são secretadas pela glândulas hipófise, tireóide, 
paratireóide e pâncreas; enquanto que os esteróides, caracterizados por 
apresentarem o ciclopentanoperiodrofenantreno na sua estrutura química, 
são secretados pelas gônadas e córtex da adrenal.   
Muitos hormônios participam do processo de crescimento e 
desenvolvimento dos animais, como o hormônio do crescimento (GH) e a 
somatotropina; entretanto, a ação desses hormônios fica prejudicada pela 
ausência de outros, como os hormônios tireoideanos e gonadais. 
Didaticamente, os anabolizantes podem ser divididos em três grupos:  
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5.1 HORMÔNIOS NATURAIS (Grupo 1) 
São substâncias fabricadas em larga escala pelos laboratórios e 
funcionam como os hormônios existentes naturalmente em organismos 
animais. Deixam pouco resíduo na carne, pois se mostram altamente 
metabolizáveis pelo fígado, sendo logo excretado pela urina ou pelas 
fezes; além disso, não tem efeito oral. São eles:  
Estradiol - Semelhante ao hormônio de mesmo nome - apresenta 
atividade estrogênica. O produto, vendido na forma de bastões de 2cm de 
comprimento, é permitido nos EUA e parte da Europa (até 1988). Seu 
nome mais comum é Compudose.  Proibido no Brasil.  •  
Testosterona - Igual ao homônimo de mesmo nome - é um andrógeno 
(masculinizante) e por isso é usado em fêmeas. Seu nome mais comum: 
Sinovex H (estradiol + testosterona).  Proibido no Brasil.  
Progesterona - Igual ao hormônio de mesmo nome, que apresenta 
atividade estrogênica, é usado em machos castrados, misturado ao 
estradiol. Proibido no Brasil. Nome mais comum: Sinovex (estradiol + 
progesterona).  

  
5.2 Xenobióticos (Grupo 2)  
  
São substâncias químicas com atividade hormonal androgênica ou 
estrogênica sintetizadas a partir de precursores naturais. Neste grupo são 
encontrados:  
• Zeranol – Esse produto, que é proveniente de um fungo  (Zibberella 
zeae) que cresce no milho úmido, é considerado semi- sintético, com 
atividade estrogênica, produzido em escala comercial. Proibido na Itália, 
Alemanha e Bélgica. Proibido no Brasil desde outubro de 1986. Nome 
mais comum: Ralgro.  
• Acetato de trenbolona - Também é produzido em laboratório - 
apresenta atividade androgênica, é mais efetivo quando combinado ao 
estradiol. Foi descoberto na França e atualmente é usado também na 
Inglaterra. Proibido no Brasil.  
 

   

5.3 SEMI-SINTÉTICOS (Grupo 3)  
  
• Estilbenos é o grupo de anabolizantes que mais riscos traz à saúde; no 
entanto são os mais utilizados, pois (mesmos contrabandeados no Brasil) 
são três vezes mais baratos que o zeranol; além disso, podem ser 
injetados tanto em comprimidos, atrás da orelha, quanto em soluções 



 7 

oleosas. Geralmente, para apressar o crescimento, o implante líquido é 
aplicado diretamente no lombo do boi, numa injeção intramuscular, 
aumentando ainda mais o risco. Proibido no Brasil.  
• Dietil-estil-bestrol (DES) - O anabolizante mais potente. Proibido em 
quase todo o mundo, mas largamente usado. Proibido no Brasil. 
Acusado de provocar câncer. O DES, com atividade estrogênica, é 
termoestável e tem efeito via oral, resiste aos sucos digestivos, podendo 
ser colocado diretamente na ração, economizando o trabalho de aplicar 
todo mês.  
• Hexo-estrol - Muito usado no Brasil. Acredita-se que venha da Inglaterra, 
onde era permitido e muito usado. Apresenta atividade estrogênica. 
Costumava-se aplicar junto com o DES, pois sozinho não é tão eficaz no 
ganho de peso. Nomes mais comuns: Vi-gain (DES), Hexettes (DES + 
hexoestrol), Impells (DES + hexo-estrol) e Stimplants (DES). Proibido no 
Brasil.  
 

  6 - FORMAS DE USO E MODO DE AÇÃO  
  
Os anabolizantes são aplicados por via subcutânea, através de implante 
na face posterior da orelha, entre a pele e a cartilagem. Esses agentes são 
absorvidos lentamente, passando para a corrente circulatória e ali 
permanecendo durante todo o período de ação para os quais foram 
concebidos. Esses agentes exercem grande influência no metabolismo do 
nitrogênio e na síntese protéica. Resultando no aumento de peso do 
animal e uma maior quantidade de gordura na carne.  
O efeito anabólico é confirmado pela observação tanto de uma diminuição 
na concentração da uréia eliminada do organismo, como no aumento do 
nível dos aminoácidos circulantes. A redução da excreção da uréia e do 
total de nitrogênio na urina, observada em animais tratados, resulta de 
uma maior retenção do nitrogênio pelo organismo, determinando a maior 
eficiência no ganho de peso.  
Em resumo, a ação dessas substâncias traduz-se em melhor 
aproveitamento protéico, produzindo maior massa muscular, em 
detrimento do tecido adiposo. Isso significa diminuição do tempo de 
engorda e redução dos gastos com alimento. Nos animais anabolizados, 
ocorrem ganhos de peso em torno de 10 a 20% superiores aos ganhos 
daqueles animais não anabolizados.  
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Também a conversão alimentar é aumentada em 8 a 10% nos animais 
submetidos a implantes do que em bovinos não implantados. Nessas 
avaliações, os animais foram submetidos a condições de manejo 
semelhante.  
Na Tabela 1 são apresentados alguns hormônios utilizados como 
anabolizantes em bovinos de corte, sua composição, dosagem e prazo de 
carência.  
  
Tabela 1 – Alguns anabolizantes utilizados em bovinos de corte Produto 

Composição (dose) Carência 
  
Hormônios naturais  
COMPUDOSE Estradiol 17-β (45mg) 60 dias  
Implixa-Bf Estradiol 17-β (20mg) + testosterona (200mg) 60 dias  
Implixa-Bm Estradiol 17-β (20mg) + testosterona (200mg) 60 dias  
Synovex-S Benzoato de estradiol (20mg) + progesterona (200mg) 60 dias  
SYNOVEX-H Benzoato de estradiol (20mg) – proprionato de testosterona 
(200mg) 60 dias  
  
Hormônios exógenos  
MGA Acetato de Melegestrol (0,5mg) 02 dias  
RALGRO Zeranol (36mg) 65 dias  
FINAPLIX Acetato de trembolona (300mg) 100 dias  
STIMPLANT dietil-estil-bestrol DES (30mg) 120 dias  
REVALOR Estradiol (20mg) + acetato de trombolona (140mg) 60 dias  
 

7 - ESPÉCIES EM QUE SÃO UTILIZADOS 
OS ANABOLIZANTES 

  
   
7.1 BOVINOS (categorias) O princípio que determina o tipo de hormônio a 
ser usado, para que se possa obter maior eficiência, é a necessidade de 
suplementar um tipo de hormônio que seja deficiente no animal a ser 
tratado. As melhores respostas são obtidas quando as fêmeas recebem 
andrógeno, os machos inteiros estrógenos, e os machos castrados 
estrógenos ou a combinação desses com andrógenos, sendo que esta 
última combinação é necessária para se atingir a taxa máxima de 
crescimento.   
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7.1.1 Bezerros O anabolizante utilizado comumente em bezerros, para 
estimular seu desenvolvimento, tem sido o zeranol. No entanto, alguns 
estudos condicionam a eficácia do zeranol em bezerros a fatores como: 
produção de leite da mãe, condições de pasto e alimentação adicional.  
No Brasil, os poucos trabalhos realizados com bezerros, principalmente 
com o zeranol, mostraram resultados pouco consistentes, demonstrando a 
inviabilidade dessa utilização nesta categoria animal, levando em conta os 
aspectos relacionados ao custo/benefício.  
 
  7.1.2 Machos inteiros Estes apresentam maiores taxas de ganho que os 
castrados  
  

(Tabela 2) 
 

Tabela 2 - Efeito da castração sobre a performance dos bovinos. 
  

Ganho de peso (kg/cab/dia) Conversão Alimentar Experimento s 
Inteiros Castrados Inteiros Castrados 

  
1 1,06 0,97 3,34 3,63  
2 1,27 1,04 6,12 7,14  
3 0,77 0,69 --- ---  
4 0,69 0,61 6,29 7,08  
5 1,26 1,07 5,36 6,06  
6 1,00 0,85  
7,29  
8,63  

Fonte: Rezende, 1998  
   
O manejo da castração resulta na perda de produção da carne, pois 
produz menores níveis de hormônios anabólicos endógenos; entretanto 
isso pode ser corrigido com o uso de anabolizantes, como mostra a  
 
 
 
 

Tabela 3 
 

Tabela 3: Efeito de anabolizantes sobre o ganho de peso em bovinos 
castrados.  
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Tratamento (tipo de anabolizante) Ganho de peso (kg/cab/dia) 

A. Não implantado 0,58a  
B. Implantado com zeranol 0,75b  
C. Implantado com acetato de trembolone 0,66b  
D. Implantado com zeranol e acetato de trembolone 0,85c  
  

Fonte: Rezende, 1998  
  
Os resultados do uso de anabolizantes em bovinos inteiros revelam, em 
geral, uma pequena resposta em termos de ganho de peso, mas, em 
termos de comportamento de monta, resultam em benefícios, 
principalmente em regime de confinamento. Os touros produzem grande 
quantidade de andrógenos, portanto, os estrógenos seriam os hormônios 
de eleição para serem usados nesta categoria.  
  
7.1.3 Fêmeas A utilização de anabolizantes em fêmeas é interessante, 
tendo em vista o crescente uso desta categoria em regime de 
confinamento, quer seja pelo aproveitamento de fêmeas excedentes no 
rebanho, quer seja pelo possível menor custo de sua aquisição.  
A utilização de um estrógeno (zeranol) não causa um ganho de peso 
significativo, ao contrario do andrógeno (acetato de trembolone), conforme 
a... 
 

Tabela 4. 
   

Tabela 4: Efeito do zeranol ou acetato de trembolone sobre o ganho de 
peso em novilhas. 

  
Tratamento Ganho de peso (kg/cab/dia) 

 
Não implantado 0,50 a  
Implantado com zeranol 0,53 a  
Implantado com acetato de trembolone 0,64 b  

Fonte: Rezende, 1998  
 
7.2 Peixes O uso de anabolizantes nesta espécie tem como finalidade 
proporcionar aumento no crescimento, além de controlar a diferenciação 
sexual e formar populações unissexuadas.  
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Numerosos hormônios de peixes já foram isolados e identificados. Muitos 
destes apresentam grande semelhança aos hormônios correspondentes 
em vertebrados superiores, o que tem propiciado a realização de 
investigações comparativas.  
Em peixes, o hormônio do crescimento (GH) é um anabolizante natural 
utilizado para o aumento de crescimento. Esse hormônio é formado por 
uma molécula grande de aminoácidos de difícil síntese em laboratório. 
Contudo, o GH pode ser produzido artificialmente, por via biológica, em 
fermentadores industriais, por meio de bactérias tornadas transgênicas 
para esse gene. Pequenos teores de esteróides sexuais são usados para 
controlar a diferenciação sexual e formar populações unissexuadas em 
peixes.  
   
 

 8 - ASPECTOS  
POLÍTICOS E ECONÔMICOS  

DO USO DE ANABOLIZANTES 
  
A vantagem do uso de anabolizantes utilizados como promotores de 
crescimento em bovinos, de acordo com a prescrição do médico 
veterinário, é proporcionar o aumento na taxa de ganho de peso, 
permitindo produzir animais mais pesados no mesmo período de tempo. 
Com isso, os animais implantados necessitam de menor quantidade de 
ração para produzir 1kg de carne, pois utilizam de forma mais eficiente a 
forragem consumida, resultando na produção de maior quantidade de 
carne por hectare; consequentemente, o rendimento da carcaça é 
melhorado, pois os animais implantados produzem carcaças com mais 
músculos e menos gordura.  
As substâncias idênticas aos hormônios ou às substâncias semi-sintéticas 
com efeitos hormonais, chamados de  “anabolizantes seguros", são as 
substâncias mais bem estudadas do mundo no ponto de vista toxicológico. 
No entanto, a portaria nº51/90 do MARA proíbe o uso desses 
anabolizantes, embora esteja provado que seus resíduos na carne não 
afetam negativamente o consumidor.  
O sindicato dos Pecuaristas de Gado de Corte (SINDIPEC) defende o 
uso de anabolizantes e os considera como mais um dos insumos 
indispensáveis à equiparação da pecuária brasileira com a pecuária 
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mundial. Isso porque no mercado internacional, o Brasil perde em 
competitividade para os grandes produtores, embora tenha o maior 
rebanho comercial, pois recusa-se a usar esta tecnologia. A Comunidade 
Econômica Européia (CEE), que absorve 75% das exportações brasileiras 
de carne 'in natura', exige um produto isento de resíduos anabólicos. 
Dessa maneira, a legislação brasileira procurou se adequar a essa 
proibição.  
A CEE, devido à sua alta tecnologia e ao elevado subsídio governamental 
à produção agrícola e pecuária, tem um excesso de produção de carne 
(um superávit). Os EUA, que utilizam os anabolizantes em seus 
rebanhos, ameaçam suspender as importações do Brasil; isso se deve, 
em parte, à falta de credibilidade ao sistema de controle de resíduos feitos 
aqui.  
Na Argentina, os fazendeiros que não participam com seu produto no 
mercado de exportação ficam livres para usar anabolizantes, e aqueles 
que visam à exportação ao CEE ou aos EUA, devem abster-se de usar 
anabolizantes. Nesse caso, um veterinário credenciado deve certificar, 
sob juramento, que os animais não foram tratados com anabolizantes.  
O mercado externo aceitou este sistema na Argentina; porém, no Brasil, 
isto não é visto com confiança, pois os criadores brasileiros já 
demonstraram violação da lei brasileira no caso da aftosa, comprovados 
pelos inspetores do CEE, que dizem ter encontrado irregularidades. O 
mercado interno de carnes no Brasil consome cerca de 90% da produção 
anual e nacional de carne (4300 mil ton); por outro lado, exportamos 
aproximadamente 10% desta produção  (400 mil ton.).  
Esta situação demonstra que, embora possuindo o maior rebanho bovino 
comercial do mundo, a pecuária de corte no Brasil apresenta valores 
baixos de taxa de desfrute (18%) e idade avançada de abate (4,5 anos). 
Entretanto, os resultados obtidos com o uso dos anabolizantes têm 
demonstrado uma melhoria significativa na produtividade da pecuária de 
corte. Portanto, a solução brasileira, para atender às necessidades do 
mercado interno e às exigências do mercado externo, em especial a União 
Européia, seria juntar os esforços do Governo  (Federal e Estadual), das 
Indústrias (fabricantes e frigoríficos), dos produtores e dos Centros de 
Pesquisa, para o controle eficiente do uso dos anabolizantes, com o 
conseqüente aumento de produção e melhoria da produtividade pecuária 
brasileira e a manutenção de nossas exportações de carne no mercado 
externo. 
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