
➢ O protocolo com uso da auto-hemoterapia associada ao

clorobutanol (Verruclin®) e Fosfosal® permitiu aferir:
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O objetivo do trabalho foi avaliar a resposta terapêutica ao uso da

auto-hemoterapia associada à terapia medicamentosa em bovinos.
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O estudo foi realizado com três animais de uma propriedade rural no

extremo Oeste/SC, com idade entre 7 e 8 meses, entre março e

abril/2020. O tratamento visou eliminar e/ou reduzir papilomas

cutâneos em formato de couve-flor que os animais apresentavam na

região da face e pescoço, principalmente próximo aos olhos.

➢ A região Oeste de Santa Catarina tem na pecuária leiteira

atividade predominante de pequenas propriedades rurais, e

tornando a sanidade do rebanho fundamental na sustentabilidade

destas. Das enfermidades risco à atividade, tem-se a

papilomatose cutânea:

Doença viral que afeta o tecido epitelial com proliferação de

células hiperplásicas (1), alterações que podem ser de origem

benigna, mas podem evoluir a malignas, como neoplasias (1;2).

Auto-hemoterapia: aplicação autóloga de sangue venoso

induzindo a uma resposta potencializada das células de

defesa aumentando o número de anticorpos circulantes (3).

➢ O estudo demostrou resultados positivos parciais: dos

animais tratados dois não apresentaram resultados positivos

= escore 0;

➢ Um animal apresentou redução dos papilomas com 95% de

redução e eliminação = escore 3.

➢ 33% dos animais responderam positivamente ao tratamento,

com redução clínica visível dos papilomas.

A regressão dos papilomas 

começou a ser observada 

após 25 dias de tratamento 

em um dos animais. 

A associação medicamentosa à auto-hematoterapia diminuiu o

intervalo de espera no resultado clínico comparado com outros

estudos de diferentes protocolos. A suplementação com Fosfosal®

gera um aumento dos níveis de citocinas, aumentando a expressão

de macrófagos e, como consequência, aumento da imunidade dos

animais.

➢ Amostragem é necessário mais estudos, com número amostral

maior de animais para afirmar sua eficácia.

➢ Resposta positiva ao uso do tratamento proposto;

Sangue 

venoso: veia 

coccígea IM 

(glúteos)

Fosfosal®: 

via IM 

(glúteos)

Verruclin®: 

via SC 

Tabela 1: Protocolo aplicado no tratamento da papilomatose bovina.

➢ Escore de eficácia do tratamento por nível de regressão dos

papilomas: 0 sem regressão; 1 regressão até 50%; 2 regressão >

de 50%; e 4 regressão total dos papilomas.

Auto-

hemoterapia
Fosfosal®: Na, 

K, Mg, Cu

Verruclin®: 

Clorobutanol 50g
Tratamento


