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MOCHAÇÃO EM BEZERROS: BOAS PRÁTICAS 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A mochação em bezerros é uma prática comum nas fazendas em todas as regiões do Brasil. Essa 

prática é realizada com o objetivo de facilitar o manejo de bovinos na fase adulta, uma vez que 

animais com os cornos podem oferecer maior risco à segurança dos trabalhadores e de outros 

animais, podendo até mesmo ter o seu valor comercial reduzido. 

A mochação pode ser feita com ferro candente ou "ferro quente" (o mais comum no Brasil), pastas 

cáusticas ou ferro elétrico específico ou "mochador elétrico". Independentemente do método, a 

mochação causa dor intensa no animal e em grande parte das propriedades não utiliza anestésicos e 

analgésicos, afetando o bem-estar desses animais. A preocupação com as boas práticas e cuidados 

com os animais em sistemas de produção é uma realidade presente e crescente na sociedade. 

Propriedades com práticas que promovem o bem-estar animal em toda sua cadeia produtiva agregam 

valor ao produto e são bem aceitos pelo consumidor, que cada vez tem mais acesso à informação. 

DIFERENÇA ENTRE MOCHAÇÃO E DESCORNA 

 

A mochação é um procedimento realizado no botão cornual, com o intuito de causar a sua destruição. 

O botão cornual é uma estrutura formada por células queratogênicas que ainda não se fundiram ao 

crânio (A). A partir dos 2 meses de idade essas células começam a se fundir ao crânio (B), devido a 

este fato recomenda-se a mochação em bezerros com até 2 meses de idade. 

Em contrapartida, a descorna é um procedimento cirúrgico invasivo, em que há a retirada do corno 

que já está fundido no crânio. 

 

 
Livestock Australia (MLA),2007. (Adaptado) 

 

 

A: Ilustração mostrando o botão cornual em animais mais jovens, juntamente com estruturas 

anatômicas adjacentes. 



 

B: Ilustração mostrando o corno em animais mais velhos, juntamente com estruturas anatômicas 

adjacentes. 

 

POR QUE DIMINUIR A DOR DO BEZERRO? 

Muitas experiências vividas pelo bezerro (ex.: cura do umbigo, castração, mochação, desmame e 

manejo em geral) interferem na sua vida adulta, podendo afetar o seu comportamento, saúde e 

produtividade. De acordo com a Resolução n°877, de 15 de fevereiro de 2008 do Conselho Federal 

de Medicina Veterinária (CFMV), o uso de anestesia em procedimentos como a mochação tornou-

se obrigatório. 

A dor provoca a diminuição do apetite, queda da imunidade e diminuição da produtividade, causando   

impacto no sistema de produção a curto e longo prazo. A mochação com ferro candente provoca   

queimadura de terceiro grau e dor intensa. A dor da mochação não ocorre apenas no momento em 

que o ferro quente é colocado no botão cornual, mas permanece depois de horas e até dias. 

 Retirar ou reduzir a dor de bezerros na mochação é de extrema importância pois melhora a 

cicatrização da ferida, permite que o bezerro se alimente nas quantidades adequadas, previne o 

estresse e assim promove a sua reabilitação precocemente (Imagem 1). Além disso, a falta do manejo 

da dor atrapalha a relação de confiança entre o bezerro e o ser humano. Se o contato com o ser 

humano causa dor e estresse na maioria das vezes, o bezerro tende a sentir medo do ser humano, o 

que dificulta o manejo e isso se estende até a vida adulta. 

O bezerro, independente do sexo ou raça, é sensível a dor desde o momento do seu nascimento e a 

demonstra de maneira diferente de outras espécies. Alguns sinais de dor nos bezerros durante e após 

a mochação são (Imagem 2):  

• Balançar a cabeça; 

• Manter a cabeça baixa 

• Letargia 

• Movimentos de orelha; 

• Esfregar a cabeça contra superfície; 

• Deitar-se e levantar-se com frequência; 

• Ficar deitado imóvel; 

• Berrar; 
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Imagem 1: Bezerro após a mochação com uso de anestesia, analgésico e anti-inflamatório 

se mostrando alerta e sem sinal de dor. (Hvet-UnB). 

 

Imagem 2: Bezerro após a mochação com uso de anestesia, analgésico e anti-inflamatório 

apresentando leve apatia. (Hvet-UnB). 

 

 

 

 

 



 

TRIAGEM DOS BEZERROS ADEQUADOS PARA MOCHAR 

 

Deve-se realizar a seleção de bezerros para a mochação levando em consideração a idade e o seu 

estado geral. A mochação, independente da forma que é realizada causa estresse nos animais, que 

consequentemente provoca queda da imunidade. A triagem dos bezerros deve levar em consideração 

o estado geral de saúde e a idade, selecionando animais aparentemente saudáveis. A mochação deve 

ser realizada a partir do momento em que há a boa visualização do botão cornual, (Imagem 6) e em 

animais com até 2 meses de idade. Após esse período o botão cornual vai ter fundido no osso do 

crânio, sendo necessário a realização da descorna cirúrgica para a retirada dos cornos. 

Os bezerros doentes devem ser tratados e por isso recomenda-se o atendimento médico veterinário. 

Depois de tratados e com a melhora do estado geral, a mochação pode ser realizada de acordo com 

a avaliação do médico veterinário que atendeu o animal. 

 

Características de bezerros saudáveis (Imagem 7): 

 

*Bom estado de escore corporal; 

*Apetite bom; 

*Estado alerta; 

*Hidratado; 

*Interage com o ambiente e brinca com os demais; 

*Alterna entre caminhar e deitar; 

*Pelagem saudável (brilhante e lisa); 

*Fezes normais; 

 

Características de bezerros doentes (Imagens 8,9,10 e 11): 

 

*Bezerro muito magro, onde é possível ver as costelas; 

*Não tem o apetite bom; 

* Apatia; 

*Sinais de dor; 

* Pelagem eriçada e fosca; 

*Desidratado; 

*Presença de diarreia (cauda e pernas sujas de fezes); 

*Tosse; 

 

 

*Secreção purulenta em narinas (“catarro”); 
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*Infestação por carrapato; 

*Mucosas aparentes de cor pálida; 

 

 

COMO REDUZIR A DOR NA MOCHAÇÃO? 

 

O ideal é realizar a terapia multimodal, utilizando anestesia local, anti-inflamatório e sempre que 

necessário a sedação. Esse conjunto de medidas agem de forma conjunta no controle da dor durante 

e após a mochação com ferro candente. 

• ANESTESIA LOCAL 

A anestesia é realizada ao redor do nervo cornual (Imagem 3), situado em região (linha imaginária) 

entre a comissura lateral dos olhos e o botão cornual e está localizado no espaço subcutâneo. Existe 

uma fossa nessa região (fossa temporal) (Imagem 4) facilmente detectada quando palpada, sendo 

esse local a região a ser injetado o anestésico, no subcutâneo (Imagem 5). 

O anestésico mais utilizado é a lidocaína 2%, que começa a agir 10 minutos após a sua aplicação. 

Ao introduzir a agulha deve-se aspirar para ter certeza de que não atingiu um vaso sanguíneo (se 

voltar sangue, reposicionar a agulha e fazer o teste novamente). A dose máxima de lidocaína 2% é 

de até 7 mg/kg, sendo acima disso uma dose tóxica. Normalmente se injeta 5 mL de lidocaína por 

corno. 

 

 

Imagem 3: Localização do nervo cornual em peça anatômica. (Ashdown et al.,2011). 



 

 
Imagem 4: Em amarelo observa-se a localização no nervo cornual em um bovino adulto mocho. A 

elipse preta indica o local da infiltração do anestésico local, tendo como referência a fossa temporal 

(Hvet-UnB). 
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Imagem 5: Aplicação do anestésico local próximo ao nervo cornual, tendo como referência a fossa 

temporal. 

 

• ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANALGÉSICOS 

 

Recomenda-se o uso de meloxicam (0,5 mg/kg), flunixin meglumine (2,2 mg/kg), fenilbutazona (4,4 

mg/kg) ou cetoprofeno (3mg/kg). De preferência utilizar o meloxicam, durante 3 dias seguidos, não 

mais do que isso, pelo risco em causar úlcera de abomaso ou insuficiência renal aguda. A dipirona 

também pode ser utilizada junto com o anti-inflamatório, potencializando o controle da dor. 

 

• SEDATIVOS 

 

O sedativo só pode ser utilizado pelo médico veterinário e geralmente apresenta também efeito 

analgésico. Para a sedação é necessário fazer jejum dos animais de pelo menos 12 horas.  

 
SUGESTÃO DE ORGANIZAÇÃO 

 

Mochação com anestesia local e anti-inflamatório 

• Separar os animais em pequenos lotes e deixá-los em um curral de espera com 

sombreamento; 

• Observar se existem   bezerros doentes nesse lote (diarreia, pneumonia, tristeza parasitária, 

etc) e caso tenha, o mais indicado é tratar esse animal e esperar melhorar para realizar a 

mochação, uma vez que é um evento estressante e causa queda da imunidade, podendo piorar 

o estado de saúde do animal; 

• Deixar equipe responsável por fazer a tricotomia ao redor do botão cornual de todos os 

animais; 



 

• No próprio curral de espera fazer a anestesia de todos os animais dos pequenos lotes, 

lembrando que o efeito do anestésico (lidocaína 2% sem vasoconstritor) começa após 10 

minutos; 

• Aplicar o anti-inflamatório e analgésico; 

• Fazer assepsia do local (botão cornual) com antisséptico, retirando as sujidades; 

• Antes da mochação testar com uma agulha a região do botão cornual, onde se espera que não 

tenha manifestação de dor. Se houver, aplicar mais anestésico no local, até perder a 

sensibilidade dolorosa; 

• Em seguida, prosseguir com o processo da mochação como de costume, evitando sempre que 

a cauterização com ferro candente e o corte do botão cornual seja feito em regiões em que 

não há a ação do anestésico; 

• Para finalizar aplicar spray ou pomada repelente e cicatrizante; 

• De preferência deixar os animais em curral de observação pelo menos nas primeiras horas 

após a mochação; 

EQUIPE, LOCAL E FERRAMENTAS  

• Ter equipe treinada por médico veterinário para as boas práticas de mochação; 

• Ter equipe bem preparada, que saiba manejar os bezerros de maneira gentil e que tenha 

experiência em realizar mochações; 

• De preferência ter a presença de um médico veterinário; 

• Realizar em local arejado, limpo, sem interferência de outros animais; 

• Preferir realizar em horários de temperatura mais amena e durante o dia, para observar os 

bezerros após a mochação; 

• Providenciar anestésico local, anti-inflamatório, analgésico, agulhas e seringas; 

• Agulhas e seringas devem ser descartáveis e de uso individual;  

• Utilizar solução antisséptica (álcool, clorexidine alcóolico, etc); 

• Utilizar superfície acolchoada para conter o bezerro (colchão, saco de ração com feno 

dentro ou outro material similar); 
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Imagem 6: Boa visualização do botão cornual (delimitado pelo círculo amarelo) em bezerro após a 

tricotomia. 

 

 
Imagem 7: Bezerro com aparência saudável, com bom escore corporal, pelagem brilhante 

e lisa, alerta, manifestando o seu comportamento natural. (Hvet-UnB). 

 
 



 

 
Imagem 8: Bezerro com aparência doente, magro, orelhas caídas, apático e com o dorso 

curvado. (Hvet UnB). 

 

 

Imagem 9: Bezerro com diarreia, com cauda e região perianal sujas.(Hvet-UnB). 
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Imagem 10: Bezerro com diarreia,.(Hvet-UnB). 

 

 

Imagem 11: Bezerro com pneumonia, apresentando narina suja de secreção.(Hvet-UnB). 



 

 

PASSO A PASSO DA MOCHAÇÃO

 
Imagem 12: Deixar o lote de animais no piquete de espera com sombreamento. (Hvet-UnB). 
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Imagem 13: Contenção correta e gentil do bezerro. Não agarrar pelas orelhas e não derrubar no chão 

de forma bruta, pois há o risco de fratura e contusões. (Hvet-UnB). 

 

 



 

 
Imagem 14: Contenção com cordas e decúbito lateral em superfície acolchoada. (Hvet-UnB). 

 
Imagem 15: Uso de corda para contenção dos membros. Também pode ser utilizado saco de ração 

para realizar a amarração dos membros. O procedimento deve ser o mais rápido possível para evitar 

garroteamento dos membros (Hvet-UnB). 
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Imagem 16: Identificação da fossa temporal para aplicação do anestésico local. (Hvet-UnB). 

 
 

 
Imagem 17: Aplicação do anestésico local. (Hvet-UnB). 

 



 

 
Imagem 18: Aplicação de analgésico e anti-inflamatório na veia jugular. (Hvet-UnB). 

 

 
Imagem 19: Realização da tricotomia. (Hvet-UnB). 

 



19 
 

 
Imagem 20: Corte do botão cornual. (Hvet-UnB). 

 
Imagem 21: Corte do botão cornual. (Hvet-UnB). 
 



 

 
Imagem 22: Cauterização com o ferro candente, na região do botão cornual, com contenção correta. 

(Hvet-UnB). 

 

 
Imagem 23: Não deve aprofundar muito o ferro e não fazer muita força, pois pode chegar ao crânio 

do animal e provocar infecções. (Hvet-UnB). 
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Imagem 24: Ferida após a mochação. (Hvet-UnB). 

 
. Imagem 25: Ferida após a mochação. (Hvet-UnB). 
 



 

 
Imagem 26: Ferida após a mochação. (Hvet-UnB). 

 
Imagem 27: Ferida após a mochação. (Hvet-UnB). 
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Imagem 28: Aplicação do spray cicatrizante e repelente prata. (Hvet-UnB). 

 

CUIDADOS APÓS A MOCHAÇÃO 

• Observar os animais nos próximos dias, atentando-se para a presença de infecções e miíase; 

• Realizar o curativo diário com gaze e soro fisiológico retirando todas as sujidades (ovos e 

larvas de mosca, secreção, etc.) que estejam presentes no local. Após isso, secar com gaze e 

aplicar spray ou pomada com propriedades repelente e cicatrizante. Fazer o curativo 

diariamente até a cicatrização da ferida; 

• Observar se os bezerros estão se alimentando bem e se estão expressando o seu 

comportamento natural. A diminuição do apetite e a apatia podem indicar dor ou início de 

alguma enfermidade. Nesses casos, recomenda-se solicitar atendimento médico veterinário; 

Observa-se que alguns estão demonstrando dor e outros não. Mesmo com o uso de anestesia 

e antinflamatório, alguns bezerros são mais sensíveis ao procedimento, é um fator 

individual. Esse fato mostra a importância de implementar o manejo da dor na 

mochação, uma vez que os bezerros mais sensíveis sofreriam mais ainda os efeitos 

negativos de não tratar a dor do procedimento, como por exemplo diminuição do 

apetite, queda da imunidade e apatia. (Imagem 29). 

 



 

 
Imagem 29: Bezerros no piquete de observação após a mochação. (Hvet-UnB). 
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