
i 

 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

Faculdade de Medicina Veterinária 

 

 

 

Planos profilácticos aplicados a populações de bovinos de carne: 
caracterização e avaliação do seu impacte nos parâmetros produtivos 

 
 
 

Hélio Fernando Parracheiro Ferreira 

Dissertação de Mestrado integrado em Medicina Veterinária 

 

 

  

 

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI: ORIENTADOR: 

Presidente: 
Doutor Carlos Manuel Lopes Vieira 
Martins 
 

Doutor Fernando Jorge Silvano Boinas 

Vogais:  
Doutor Rui José Branquinho de Bessa 

 

  

Doutor Fernando Jorge Silvano Boinas 

 

 

2010 
 

LISBOA 



ii 

 

DECLARAÇÃO 

 

Nome: HÉLIO FERNANDO PARRACHEIRO FERREIRA 

Endereço electrónico: helio.fp.ferreira@gmail.com Telefone: 918634108 

Número de Bilhete de Identidade: 12846127 

Título: Dissertação 

Planos Profilácticos aplicados a populações de bovinos de carne: caracterização e avaliação 

do seu impacte nos parâmetros produtivos. 

 

 

Orientador 

Professor Doutor Fernando Jorge Silvano Boinas 

 

 

Ano de conclusão 2010 

 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

 

 

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA TESE/TRABALHO APENAS PARA 

EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, 

QUE A TAL SE COMPROMETE. 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Medicina Veterinária da UTL, __/__/__ 

 

Assinatura:___________________________________________________________ 

 
 H  

  

mailto:helio.fp.ferreira@gmail.com


iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para ser grande, sê inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive” 

 

Odes de Ricardo Reis, 

 Fernando Pessoa, 14/02/1933. 

  

 

 

 

À minha família, a todos os que me ajudaram a tornar na pessoa que hoje sou. 

 H 

 H 

H

é

l

i

o 

 
 H  

 
 H  

 
 H  

  

  



iv 

 

 



v 

 

Agradecimentos 
 

Ao professor Doutor Fernando Boinas, pelo incentivo, disponibilidade para o esclarecimento 

de dúvidas, proposta de ideias para melhoria da presente dissertação e também pelo seu 

contributo enquanto docente para a minha formação. 

À Dra. Ana Vieira, por toda a dedicação, transmissão de conhecimentos e gosto pela 

profissão, também pela disponibilidade e aconselhamento durante e após o estágio e ainda 

pela deposição de confiança na delegação de tarefas que me vieram a dar autonomia. 

Ao Nuno Marques, (encarregado da Rafael & Filho) que, por experiência acumulada, foi uma 

fonte inesgotável de transmissão de práticas de rotina e modos de trabalho. A Rafael Neves, 

pela disponibilidade e saber acumulado, a Jaime Frazão e a Aníbal Silva, pelo 

acompanhamento diário. 

Ao Dr. Manuel Joaquim (Pinhalgados) e ao encarregado Vitor Prates (Porto das Lãs), pela 

atenção e disponibilidade para responder aos questionários elaborados. 

Ao Sr. Abel e ao Sr. João Silva (Assentiz, Torres Novas), pela simpatia e disponibilidade 

para testar os questionários elaborados. 

Ao professor Doutor George Stilwell, pelas suas visitas à unidade de produção, pela 

disponibilidade, aconselhamento e transmissão de conhecimentos enquanto docente. 

À professora Maria Isabel Neto, pela ajuda no tratamento estatístico dos dados do estudo de 

caso. 

Ao Dr. Luís Fragoso (Lusopecus, Porto Alto), pela atenção, transmissão de ensinamentos e 

pela oportunidade que me proporcionou de acompanhar temporariamente o seu trabalho. 

Ao Professor Vicente Jimeno Vinatea (Universidad Politécnica de Madrid), Doutor Victor 

Cortese (Pfizer, EUA), Doutor Paulo Domingues (FMVZ/Unesp, Botucatu- Brasil), Dr. Luís 

Pinho (ICBAS, Universidade do Porto) e Dr. Miguel Matos (Pfizer, Portugal), pela atenção e 

fornecimento de bibliografia para a elaboração da presente dissertação. 

À minha família pelo apoio financeiro e emocional prestado nestes anos de formação, em 

especial no período de estágio. 

À minha irmã, Nicolina Brites, e ao meu cunhado, Nuno Brites, por tudo. 



vi 

 

Aos meus colegas de curso pela cooperação em trabalhos de curso, apoio em épocas de 

exame, amizade e companheirismo. Destaco, de entre outros, pela importância que tiveram 

nos bons e maus momentos: Adriana Alberto, Daniel Murta, Helena Ribeiro e João Dinis. 

À Maria Braz, Maria Carreira e Tânia Rodrigues, pela cooperação na elaboração de um 

poster para as XIV Jornadas da Buiatria. 

À Carolina Santos, pela revisão pormenorizada da presente dissertação e pelo exemplo que 

tem sido para mim, ao longo destes anos. 

Aos colegas de residência FMH1, os quais transmitiram valores importantes para o meu 

desenvolvimento pessoal. Realço a camaradagem, amizade e apoio de Cátia Cruz, Francina 

Moreira, Gabriel Ramos, José Gandarez, José Riachos, Rodolfo Silva e Samuel Sousa.  

 

A todos, o meu sincero Obrigado. 

 



vii 

 

Resumo 

Planos profilácticos aplicados a populações de bovinos de carne: 

Caracterização e avaliação do seu impacte nos parâmetros produtivos 

O sector da carne bovina é, na União Europeia, um dos mais importantes, correspondendo a 

cerca de 10% do total da produção agrícola. A profilaxia baseia-se na prevenção de 

introdução de doenças a nível populacional e aplica-se tanto a doenças transmissíveis como 

a não transmissíveis, considerando os três elementos fundamentais responsáveis pela 

caracterização de doenças: o agente, o hospedeiro e factores ambientais. O 

desenvolvimento de um plano profiláctico requer o conhecimento da proveniência dos 

animais e dos seus mecanismos de resposta imunitária, da prevalência de doenças em cada 

unidade de produção e agentes envolvidos e dos cuidados a tomar para potenciar os efeitos 

benéficos dos imunoprofilácticos. Estes efeitos podem ser avaliados nos bovinos por 

parâmetros produtivos como o Ganho Médio Diário (GMD), Ingestão Diária de Alimento, 

Índice de Conversão Alimentar, Morbilidade e Mortalidade. A Doença Respiratória Bovina é 

a causa de morbilidade que ocasiona maior impacto económico negativo em qualquer fase 

da produção primária de bovinos com perdas associadas a diminuição na produção, 

elevadas taxas de mortalidade e custos em tratamentos. 

Visando a protecção e satisfação do consumidor, começam a ser implementados sistemas 

de gestão de qualidade no sector de produção de carne bovina que, no sector primário 

passam pela descrição de procedimentos e implementação de princípios do HACCP 

(Hazard analysis and critical control points) e ainda por elaboração de manuais técnicos 

como Manuais de Biossegurança ou Sistemas de avaliação de fornecedores. 

Este trabalho procurou comparar dois fornecedores de animais vivos de uma unidade de 

engorda de bovinos no concelho de Ourém, tendo em conta os planos profilácticos 

aplicados na origem, conhecidos por intermédio de questionários de avaliação de 

fornecedores. Não se verificaram diferenças significativas nos parâmetros produtivos dos 

animais de ambos os fornecedores, mas constatou-se uma menor dispersão de GMD e uma 

tendência para menor morbilidade no fornecedor com plano vacinal mais abrangente e que 

apresentou maiores cuidados de biossegurança adaptados aos planos vacinais. O trabalho 

visou ainda a elaboração de Manuais Técnicos para a referida unidade de produção, com 

formulação de Questionários de avaliação de fornecedores e Manual de Biossegurança. 

 

Palavras-chave: profilaxia, parâmetros produtivos, Doença Respiratória Bovina, Qualidade 
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Abstract 

Prophylactic plans applied at beef cattle populations: Characterization and 

estimate of their impact on productive parameters 
 

The beef cattle sector is in the European Union, one of the most important, accounting for 

about 10% of total agricultural production. Prophylaxis is based on prevention of disease 

introduction at the population level and applies both to contagious diseases such as non-

contagious, considering the three key elements responsible for disease characterization: 

agent, host and environmental factors. The development of a prophylactic plan requires 

knowledge of the origin of animals and their mechanisms of immune response, the 

prevalence of diseases in each production unit and agents involved and the precautions to 

take to maximize the beneficial effects of prophylactics. These effects can be evaluated in 

cattle from production parameters such as average daily gain (ADG), daily intake of food, 

food conversion ratio, Morbidity and Mortality. The Bovine Respiratory Disease is a disease 

that causes major negative economic impact at any stage of primary production, while cattle 

losses associated with decreased production, high rates of mortality and treatment costs.  

For the protection and consumer satisfaction, it is starting to be implemented quality 

management systems in beef production chain which, in the primary sector consists on the 

description of procedures and implementation of HACCP (Hazard analysis and critical control 

points) principles and also by preparing technical manuals such as Biosafety Manuals or 

supplier evaluation systems. 

This study attempted to compare two suppliers of live animals from a cattle finishing unit 

localized in Ourém, Portugal, taking into account the prophylactic plans applied at the origin, 

known by application of questionnaires for supplier evaluation. There were no significant 

differences in production parameters of the animals from both suppliers, but found a lower 

dispersion of ADG and a trend toward lower morbidity in vaccine supplier with more 

comprehensive plan and that showed more biosafety cares associated with prophylactic 

plans. The work aimed to further the development of technical manuals for the production 

unit, with development of questionnaires for evaluating suppliers and Biosafety Manual. 

 

Keywords: prophylaxis, production parameters, Bovine Respiratory Disease, Quality 
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I. Introdução 
 

A presente dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária debruça-se sobre o 

estágio curricular decorrido nas unidades de produção de bovinos de carne pertencentes a 

Rafael & Filho, S.A.  

As recentes crises do sector alimentar conduziram a alterações legislativas que vieram 

exercer pressão sobre os produtores, responsabilizando-os junto do consumidor. Com a 

implementação da rastreabilidade dos produtos, os produtores viram-se forçados a tomar 

medidas de controlo das operações, de modo a reduzir a introdução de perigos na cadeia 

alimentar e, assim, poder continuar a produzir num mercado cada vez mais competitivo. 

Cedo no decorrer do estágio se foi notando que um dos factores mais importantes, para 

atingir este objectivo, nas unidades de produção de engorda é a aquisição de animais em 

boas condições higio-sanitárias, que vão ditar as suas performances produtivas e a 

rentabilidade da produção. A selecção de fornecedores que antecede o acto de compra nas 

unidades de produção de bovinos é quase sempre baseada na disponibilidade de animais 

no mercado, o que nem sempre garante a aquisição de animais sãos e capazes de 

expressar o seu máximo potencial zootécnico.  

A escolha do tema: Planos Profilácticos aplicados a populações de bovinos de carne: 

caracterização e avaliação do seu impacte nos parâmetros produtivos, justifica-se pois, pela 

constatação da importância vital que assume a aquisição de animais imunocompetentes 

para o sector de engorda, e do estabelecimento de medidas profilácticas a adoptar 

consoante a proveniência dos animais e o estado sanitário dos lotes, à chegada. 

Sendo dinâmica e evolutiva, a profilaxia baseia-se na prevenção de introdução de doenças a 

nível populacional, e aplica-se tanto a doenças transmissíveis como a não transmissíveis. A 

profilaxia tem maior campo de acção e maior probabilidade de êxito nas doenças 

transmissíveis, considerando os três elementos fundamentais responsáveis pela 

caracterização de doenças: o agente ou fonte de infecção, o hospedeiro susceptível e os 

factores ambientais.  

As medidas profilácticas abrangem acções inespecíficas e específicas. As acções 

inespecíficas incluem operações de maneio ambiental e alimentar, que podem ser 

incorporadas em manuais de biossegurança nas unidades de produção e consistem na 

adopção de boas práticas destinadas a reduzir a introdução e a disseminação de doenças. 

As medidas específicas dirigem-se a determinada doença, por meio de vacinação a qual 

tem vindo a assumir enorme relevância na prevenção e erradicação de doenças, nos últimos 

anos. Segundo Carlos Agrela Pinheiro (2009), a utilização de vacinas é uma ferramenta 

importante para a erradicação de doenças como a Língua Azul, em que um período de 4 
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anos de vacinação levou à ausência de detecção de focos em Portugal, ou a Brucelose que, 

apesar de ainda não estar erradicada, tem hoje uma prevalência muito menor. 

Para além da importância notável que tem na erradicação de doenças infecciosas, a 

vacinação é uma estratégia fundamental para os produtores, na medida em que, bem 

planeada, se revela num investimento com retorno ao nível da maximização da produção, 

avaliada através dos parâmetros produtivos, contribuindo assim para a qualidade do sector 

de produção.  

Este trabalho teve, como principais objectivos, descrever as actividades desenvolvidas 

durante o estágio curricular, a revisão bibliográfica relacionada com os planos profilácticos 

referentes à espécie bovina e, por fim, estudar o impacte da adopção de estratégias de 

profilaxia dos fornecedores de animais vivos de uma unidade de engorda de bovinos, 

localizada no concelho de Ourém, nomeadamente ao nível da utilização de vacinas e 

aplicação de medidas de biossegurança associadas aos actos vacinais. 
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II. Estágio curricular na Rafael & Filho 

A) Rafael & Filho 

A empresa Rafael & Filho (RF) dedica-se à produção de carne de bovino, nas categorias 

vitela, vitelão e novilho. Abastece grandes superfícies, sendo uma referência no nosso país, 

no que respeita a condições produtivas e a volume de negócios. Foi criada em 1977 por 

Rafael Neves e o seu filho, Leonel Pereira e, inicialmente sediada em Chainça-Fátima, 

movimentava cerca de 40 animais por semana, principalmente a partir de feiras de gado 

nacionais. Em 2007 criou-se o Grupo RF, enquadrando-se o negócio nas suas várias 

vertentes funcionais: a produção animal, a comercialização de carne, a distribuição e a 

consultoria de gestão e de qualidade. 

Em 2009, o núcleo de produção localizado na Lagoa do Furadouro/Ourém (Núcleo de 

produção 1), juntamente com o situado em Chainça/Fátima (Núcleo de produção 2), tinham 

capacidade para cerca de 1500 animais em engorda, em regime intensivo. Os volumes de 

chegadas e saídas variavam consoante a disponibilidade de animais no mercado e as 

encomendas da distribuição, respectivamente. O sector de produção primário do grupo 

constava ainda, de outra unidade de produção, localizada no concelho de Beja, a Sociedade 

Agro-Pecuária João Urbano (SAPJU). 

Entre Outubro de 2009 e Fevereiro de 2010 chegaram, em média, aos núcleos de produção 

1 e 2, cerca de 40 animais semanalmente, enquanto as saídas para o matadouro rondaram 

os 50 animais por semana. 

Os animais adquiridos provinham de dois fornecedores nacionais, com os quais havia 

acordos comerciais estabelecidos, e chegavam com cerca de 4 meses, desmamados e em 

grupos homogéneos, em idades e tamanhos. Eram quase na sua totalidade machos inteiros 

cruzados de raça Frísia ou tipo frísia, com origem em unidades de produção de leite, das 

quais saíam para unidades de recria a que se seguia a engorda (RF), de onde só voltavam a 

sair para o matadouro. 

B) Breve descrição de actividades desenvolvidas 

O estágio em questão teve a duração aproximada de 4 meses, com início a 12 de Outubro 

de 2009 e final a 26 de Fevereiro de 2010, tendo sido orientado pelo Professor Doutor 

Fernando Boinas, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa 

(FMV/UTL), e acompanhado no local, pela Dra. Ana Vieira, que vinha desempenhando a 

sua actividade profissional na implementação de sistemas de qualidade nas unidades de 

produção do Grupo RF, efectuando a prevenção e a terapêutica adequada das doenças que 

surgiam nos núcleos de produção 1 e 2 e também na SAPJU. 
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À chegada às unidades de produção, os animais eram colocados nos parques e, após 

repouso de 48h, eram passados à manga para identificação, pesagem e vacinação, 

consoante o plano profiláctico previamente estabelecido. Durante o período de estágio 

foram intervencionados profilacticamente 877 animais, 783 no núcleo de produção 1 e 94 no 

núcleo de produção 2. 

As actividades diárias passaram pela entrada nos parques para observação dos animais em 

produção, retirada de animais potencialmente doentes para proceder ao diagnóstico e 

tratamento na manga e eventual transferência para a enfermaria.  

Foram sujeitos a tratamento neste período, 147 animais consoante os planos terapêuticos 

em vigor na RF, tendo 14 deles sido submetidos a dois ou mais tratamentos (Figura 1).  
 

Figura 1- Motivos de tratamento durante o período de estágio. 

 

O papel do estagiário na RF passava inicialmente pela observação de métodos de trabalho 

e da rotina diária, com participação auxiliar nas actividades, para, numa fase mais avançada 

do estágio, adquirir autonomia para a realização das mesmas, sempre sob supervisão 

médico-veterinária.  

Diariamente procedia-se também à observação e cooperação com os operadores nas 

actividades exteriores, o que permitiu a aquisição de um conjunto de boas práticas de 

maneio e medidas de biossegurança, essenciais ao bom funcionamento das unidades de 

produção, bem como a detecção de insuficiências, e propostas de melhoria, descritas no 

Manual de Biossegurança do núcleo de produção 1, entretanto elaborado pelo autor (anexo 

3). 

Uma das principais actividades desenvolvidas no decorrer do estágio, foi a elaboração de 

questionários de avaliação de fornecedores de animais vivos para o Grupo RF, nos quais se 

propõe fazer a classificação dos fornecedores em função de determinados requisitos de 

qualidade, considerando parâmetros de identificação, biossegurança, medidas profilácticas, 

entre outros que caracterizam o sistema de produção típico de cada um. Estes questionários 
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pretendiam ser uma ferramenta de apoio à selecção de fornecedores de animais vivos, 

procurando facilitar ainda a adaptação das condições de maneio alimentar e profilácticas a 

realizar na RF para a recepção de animais. Os questionários de avaliação de fornecedores, 

o respectivo Manual de operações, e os questionários de avaliação periódica, constam dos 

anexos (anexo 1) da presente dissertação.  

Uma vez que a identificação animal é um dos problemas mais evidentes das unidades de 

produção de engorda, as actividades diárias passaram também pelo controlo de 

passaportes de animais e guias de movimentação, pela sua introdução no programa 

informático de gestão de efectivos e ocorrências (Genbeef base®/ Pfizer) e inspecção de 

quedas de marcas auriculares.  

A actividade do estagiário, teve também uma forte componente associada à organização  e 

manutenção de registos de ocorrências e dados relativos à performance produtiva, à 

administração de medicamentos, de vacinações/revacinações, de limpezas e desinfecções 

de materiais e equipamentos, bem como a gestão de stocks de matérias-primas (alimento e 

composto e forrageiro ou equipamento de uso veterinário), com elaboração de inventários, e 

ainda a preparação de notas de encomenda. Uma das operações executadas durante o 

período de estágio consistiu no registo de mortalidades e morbilidades. 
 

Figura 2- Animais mortos nos núcleos de produção 1 e 2 durante o período de estágio. 

 

A taxa de mortalidade média do ano de 2009, calculada com base nos registos, foi para 

ambos os núcleos de produção, 1,15%, sendo para o núcleo de produção 1, 1,19% e, para o 

núcleo de produção 2, 0,87%. 

Em relação à morbilidade média no 2º semestre de 2009, esta foi, no conjunto dos dois 

núcleos de produção, 3,4%, assumindo o valor 3,5% para o núcleo de produção 1 e 2,9%. 

para o núcleo de produção 2.  

Morreram no período de Outubro de 2009 a Fevereiro de 2010, 47 animais, tendo a causa 

maioritária das mortes ocorridas sido atribuída à Doença Respiratória Bovina (DRB) (Figura 

3). 
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Figura 3- Causas de Mortalidade nos núcleos de produção 1 e 2 durante o período de estágio. 

 

Quando, após o segundo tratamento, os animais não apresentavam melhorias do seu 

estado de saúde, por motivos éticos e económicos, era equacionada a decisão pela 

eutanásia. Esta, bem como a decisão de transferência de animais doentes para a 

enfermaria, eram opções tomadas na RF apenas depois de deliberação médico-veterinária.  

Durante o período de estágio, procedeu-se, ainda, ao controlo de Ingestões Diárias de 

Alimento (IDA) de vários grupos de animais, para determinação dos Índices de Conversão 

Alimentar (ICA), tendo em conta os Ganhos Médios Diários (GMD) conhecidos. A análise de 

um desses grupos contendo 91 animais, desde a sua chegada (com uma média de 4 meses 

de idade), até cerca de metade do seu ciclo de produção (entre os 5 a 6 meses de idade), 

permitiu chegar aos valores constantes da Tabela 1. 
 

Tabela 1- Parâmetros produtivos de um grupo de animais acompanhado durante o período de estágio. 

 Período de  

23/11/2009 a 28/12/2009 

Período de  

28/12/2009 a 04/02/2010 

IDA (kg) 3,901 5,61 

GMD (kg) 1,124 1,42 

ICA (kg) 3,47 3,95 
 

O estudante estagiário do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária teve, na RF, a 

oportunidade de aplicar conhecimentos do âmbito de Clínica de Espécies Pecuárias, de 

Produção Animal e Medicina de Populações. Foi-lhe, ainda, dada liberdade e possibilidade 

para aprofundar temas relacionados com Nutrição, Economia e Gestão, Patologia e Clínica 

de Doenças Infecciosas e também de Qualidade ao nível do sector primário, num ambiente 

profissional, saudável e de entreajuda, de modo a assegurar o bom funcionamento da 

unidade de produção e que permitiu ao estagiário, uma aprendizagem e aquisição de 

competências que lhe irão ser úteis à futura vida profissional. 
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III. Estado da arte 

A)  O sector da carne bovina em Portugal e na União Europeia 

1. O Sector de produção  

1.1. Cenário europeu 

Na União Europeia (UE), o sector da carne bovina é um dos mais importantes, 

compreendendo cerca de 10% do total da produção agrícola, logo a seguir ao sector leiteiro, 

com 14% (Confagri, 2008a). Assume-se como a mais importante actividade económica em 

regiões montanhosas de países como a Irlanda, onde existem poucas alternativas para a 

produção agrícola (Zjalić, Dimitriadou & Rosati, 2006). Cerca de dois terços da carne bovina 

produzida na UE têm origem em raças de carne e seus cruzamentos, enquanto o restante 

provém, directa ou indirectamente, da produção leiteira (Zjalić et al., 2006). Em geral, Zjalić 

et al. (2006) consideram dois tipos de produção na Europa: 

- Sistemas extensivos, baseados em pastagens, típicos de regiões costeiras da 

Europa ocidental, onde são produzidos animais de raças de carne ou vitelos provenientes 

de unidades de produção de leite. Caracterizam-se por apresentar crescimentos lentos e 

obtenção de carcaças mais pesadas. 

- Sistemas intensivos, baseados na alimentação com concentrados, nas zonas da 

Europa central, de leste e mediterrânica, que exploram raças de carne ou cruzadas de carne 

e vitelos provenientes de unidades de produção de leite, para obtenção de carcaças mais 

leves. 

Esta divisão geográfica não é, contudo, estanque. O sistema intensivo, por exemplo, que 

está menos dependente de condições climatéricas, começa a ser largamente utilizado nos 

países da Europa Ocidental, incluindo Portugal. A dimensão das unidades de produção, 

bem como as categorias de produção ou os produtos finais, são múltiplos e variam de 

acordo com as condições naturais, o sistema de produção, as necessidades do mercado e a 

tradição. Exemplos de produtos finais no mercado europeu são vitela, vitelão, novilha, 

novilho, boi/touro e vaca (Confagri, 2009a). 

A França é o país da UE com maior efectivo bovino, e detinha, em 2007 cerca de 33% do 

total da produção na Europa comunitária. Seguia-se a Espanha, com 16% e o Reino Unido 

com 15%. A França apresenta uma grande diversidade histórica de raças e de tipos de 

unidades de produção distribuídas estrategicamente de acordo com as condições 

edafoclimáticas de cada região (Confagri, 2008a). Enquanto na UE predominam as 

unidades de produção de leite, em França aproximadamente 60% das unidades de 

produção exploram raças de carne, sendo as principais: Aubrac, Blonde d’Aquitaine, 

Charolesa, Gascon, Limousine e Salers (Confagri, 2008a). 
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Na segunda metade da década de noventa a produção comunitária de carne bovina sofreu 

um forte abalo devido, em grande parte, ao aparecimento da Encefalopatia Espongiforme 

Bovina (EEB), tendo a produção líquida anual (abates) de bovinos diminuído de 8,1 milhões 

de toneladas em 1995 para 7,3 milhões de toneladas em 2000 (Confagri, 2009a). A partir 

desse ano, verificou-se um aumento gradual da produção, tendo sido produzidos em 2008 

cerca de 8,1 milhões de toneladas de carne bovina. Para este aumento foi determinante a 

adesão de mais 12 países ao espaço comunitário, a partir do ano de 2004 (Zjalić et al., 

2006; Direcção Geral de Agricultura [CE], 2009). 

Contudo, a produção bovina europeia voltou a entrar em declínio no ano seguinte. Nos 

primeiros sete meses de 2009 os abates de bovinos tinham já diminuído 6,5%, o que 

corresponde a uma redução de 5,3% em toneladas de carne produzida (Confagri, 2009a) e, 

segundo previsões do Départment d’Économie de Institut de L’elevage (2009), no final do 

ano de 2009 não se esperaria ultrapassar as 7.985 toneladas de carne bovina, o que 

correspondia a um decréscimo na produção de 1,7% em relação a 2008.  

 

1.2. Cenário português 

A produção de bovinos em Portugal sempre foi uma actividade com grande impacto 

económico, especialmente nas regiões mais desfavorecidas. Até meados da década de 

noventa, o abastecimento de carne bovina no país resultava sobretudo do abate de bovinos 

leiteiros (Rodrigues, 1997). Os animais jovens, vitelos e novilhos, constituíram nessa 

década, a principal fonte de produção de carne bovina a nível nacional, com proveniência, 

geralmente, de efectivos leiteiros ou de raças de carne ou cruzadas de carne, em regime 

extensivo (Rodrigues, 1997). 

Na presente década, as variações nos efectivos portugueses de bovinos não têm sido muito 

significativas (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2005). As alterações na produção de 

animais adultos acompanharam quase sempre os verificados em vitelos, excepto no ano 

2004, em que houve aumento de produção de novilhos e animais adultos e decréscimo da 

produção de vitelos (INE, 2005).  

As pequenas variações que se têm verificado devem-se a vários factores tais como os 

incentivos da Comunidade Europeia à produção, que levaram ao aumento de efectivos em 

2004; a fenómenos climatéricos, como a seca severa de 2005 que fez baixar em 2006 a 

produção global; e a alterações dos custos de produção, como a subida do preço dos 

cereais e do petróleo, que conduziu, em 2007 a uma quebra da produção (Figura 4) (INE, 

2003, 2005 e 2009). 
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Figura 4- Toneladas de carne bovina produzidas entre 2000 e 2008 em Portugal (Adaptado de INE, 2003, 2005 

e 2009). 

 

Em 2008, a produção de carne bovina em Portugal teve um acréscimo significativo de 

18,3%, atingindo as 109 mil toneladas. Todas as categorias de produção registaram 

aumentos, tendo estes sido particularmente relevantes na carne de vitelo, cujo acréscimo 

chegou aos 61,8% (INE, 2009). A recuperação em 2008 justifica-se, em parte, pela criação 

de medidas excepcionais, tais como o desenvolvimento de uma linha de crédito com juros 

bonificados para a pecuária intensiva (Decreto-lei nº 190/2008; INE, 2009). Em 2008, o 

Alentejo deteve a maioria dos efectivos de bovinos (40,6%), seguido do Norte (23%) e dos 

Açores (16,8%), cabendo à Madeira a mais baixa percentagem de produção bovina (0,5%) 

(Tabela 2). Verifica-se ainda que o efectivo de vacas leiteiras e reprodutoras representou, 

naquele ano, 35,4% do total da produção bovina, enquanto a produção de vitelos de carne 

ficou nos 6,1%. 

Tabela 2- Distribuição dos diferentes efectivos de bovinos por regiões em 2008 (Adaptado de INE, 2009). 

 EFECTIVOS 

 Total Bovinos Vitelos de carne 
Vacas leiteiras 

e reprodutoras 
Outros Bovinos 

NUTS II 
Nº 

cabeças 

(x 1000) 

% 

Nº 

cabeças 

(x 1000) 

% 

Nº 

cabeças 

(x 1000) 

% 

Nº 

cabeças 

(x 1000) 

% 

Continente 1191 82,7% 76 85,3% 374 73,2% 739 88,1% 

Norte 332 23% 42 47,2% 155 30,3% 135 16,1% 

Centro 214 14,8% 19 21,3% 96 18,8% 98 11,7% 

Lisboa 51 3,5% 3 3,4% 19 3,7% 28 3,3% 

Alentejo 584 40,6% 11 12,4% 102 20% 500 59,6% 

Algarve 10 0,7% 2 2,3% 2 0,4% 7 0,8% 

Açores 242 16,8% 12 13,5% 135 26,4% 94 11,2% 

Madeira 6 0,5% 0 0% 1 0,2% 4 0,5% 

Total 1439 100% 88 100% 510 100% 839 100% 



10 

 

2. Indicadores de consumo 

A carne bovina nem sempre fez parte da alimentação corrente do cidadão europeu. No 

passado apenas as classes sociais mais elevadas tinham acesso a este tipo de alimentação 

(Zjalić et al., 2006). Com o desenvolvimento económico da segunda metade do século XX e 

o consequente aumento da produção, passou a haver maior disponibilidade de carne bovina 

e a preços mais acessíveis (Zjalić et al., 2006). O consumo aumentou bastante neste 

período e passou de 18,2kg/habitante no ano de 1960 para cerca de 25kg/habitante em 

1985 (Zjalić et al., 2006). Na década de noventa, a crise da EEB e também a Febre Aftosa 

afectaram muito o consumo de carne bovina que atingiu os valores mais baixos em 1996. 

Nos anos seguintes voltou a aumentar lentamente, tendo sido o consumo em 1999 de 

19kg/habitante (Direcção Geral de Agricultura [CE], 2000). A partir do ano 2000, esta 

tendência manteve-se, em grande parte motivada por programas europeus para promover a 

qualidade, assegurando a rastreabilidade dos produtos cárneos e devolvendo a confiança 

ao consumidor (Direcção Geral de Agricultura [CE], 2000). Porém, a entrada de novos 

países-membros na UE, fez o consumo baixar em todo o espaço comunitário, verificando-se 

em 2005 que os novos 10 membros (UE a 25) consumiram, apenas 6% do total (Zjalić et al., 

2006). Para além disso, o consumo de carne bovina da UE a 15 também tem vindo a baixar, 

tendo diminuído 2,9% em 2008 (Direcção Geral de Agricultura [CE], 2009), e parece 

acompanhar as subidas de preço dos produtos finais, com os consumidores a optarem por 

carnes mais baratas, como a de porco ou de ave (Départment d’Économie de Institut de 

L’elevage, 2009). Segundo as previsões desta entidade, no final de 2009 era esperado um 

recuo de 0,5% no consumo, em relação a 2008, fixando-se a quantidade de carne 

consumida por habitante nos 16,5kg.  

Em Portugal a variação do consumo de carne bovina parece acompanhar o que ocorre na 

UE, tendo este, igualmente diminuído nos anos 1995 e 1996 com a EEB. Para compensar 

esta diminuição, houve um aumento da procura de carne de raças autóctones (Rodrigues, 

1997) e de outras espécies (porco e ave, sobretudo), mas o consumo global de carne bovina 

voltou a aumentar no final daquela década, ao ritmo do que ocorreu na UE. A carne de 

bovino era, em 2004, a terceira mais procurada pelo consumidor português, com 16% das 

preferências, depois da carne de porco (42%) e da carne de aves (29%) (Rodrigues, 2004).  

 

3. Gestão do mercado interno 

3.1. Situação da UE 

A UE foi até finais do século XX o maior exportador mundial de carne bovina (Zjalić et al., 

2006). A situação da balança comercial inverteu-se, contudo, nos últimos anos, existindo 

actualmente um défice relativamente à produção de carne de bovino na UE, sendo esta 
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importadora (Confagri, 2009a). Entre 1999 e 2004 ocorreu uma diminuição de 59% nas 

exportações, acompanhada de um aumento nas importações de 44% (Zjalić et al., 2006). O 

recurso à importação de carne bovina continuou a aumentar e, entre Janeiro e Agosto de 

2009, subiu mais 5,9%, comparativamente com o mesmo período do ano anterior, 

perfazendo 284.978 toneladas de carne importada (Figura 5) (Direcção Geral de Agricultura 

[CE], 2009).  
 

Figura 5- Trocas comerciais de carne bovina na UE, em toneladas (Adaptado de Direcção Geral de Agricultura 

[CE], 2009). 

 

Os principais fornecedores de carne bovina da UE são países sul-americanos como o Brasil, 

que no primeiro semestre de 2009 contribuiu com 32% do total das importações, a 

Argentina, que forneceu 29% e o Uruguai, 19% (Direcção Geral de Agricultura [CE], 2009). 

Outros fornecedores de carne bovina, com menor influência no mercado da UE são a 

Austrália e a Nova Zelândia. A importação de carne do Brasil tem vindo a diminuir, ao 

contrário da Argentina e do Uruguai, que aumentaram em 2009 as exportações de carne 

bovina para a UE, respectivamente em 50% e 15% (Confagri, 2009b). O aparecimento de 

focos de Febre Aftosa no Brasil em 2005 parece ter contribuído para essa diminuição, com o 

embargo de carne bovina decretado pela UE proveniente de três estados do Brasil (São 

Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul) (Confagri, 2008b). As exportações da UE, que se 

fazem, sobretudo para a Rússia e Suíça, foram em 2008 de 291.459 toneladas, tendo 

diminuído no primeiro semestre de 2009 cerca de 17%, face a período homólogo do ano 

anterior (Direcção Geral de Agricultura [CE], 2009).  

3.2. Situação de Portugal 

Portugal não é auto-suficiente na produção de carne bovina, tendo a Espanha, em 2007, 

sido o principal abastecedor do mercado nacional com 47% das importações, seguindo-se 

os países baixos, com 21% (Confagri, 2008b). Segundo o Observatório dos Mercados 

Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares (OMAIAA), em 2007 saíram do país 671 
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toneladas de carne de bovino e entraram 96.823 toneladas, o que significou um aumento do 

défice, que se vinha a agravar desde o ano 2000 (Confagri, 2008b).  

As exportações têm aumentado muito debilmente, à excepção do ano de 2005, em que o 

seu crescimento superou as mil toneladas. A diferença entre as importações e as 

exportações de todo o sector agro-alimentar foi, em 2007, de três milhões de euros, para os 

quais a carne bovina contribuiu com 11,8% (Confagri, 2008b).  

3.3. Incentivos à produção 

Existe, na UE, mercado para os produtores de carne bovina que, para além disso dispõem 

de condições naturais adequadas à prática dos diferentes sistemas produtivos. No entanto, 

os custos de produção são bastante superiores aos que são praticados na América do Sul 

ou Oceânia (Zjalić et al., 2006). A Política Agrícola Comum (PAC), estabelecida inicialmente 

em 1962 e que conta já com numerosas reformulações, surgiu com o objectivo de obter um 

compromisso entre as necessidades de consumidores e produtores, visando a estabilização 

do mercado, a garantia de um nível de vida equitativo para os produtores e a necessidade 

de respeitar os diversos sistemas produtivos existentes (Zjalić et al., 2006). A reforma da 

PAC introduzida na UE para o período de 2005/2006 (Regulamento do Concelho Europeu 

[CE] 1782/03) procurou a redução do nível de apoio ao mercado, estabelecendo contudo, 

um regime global do reforço dos pagamentos directos aos produtores, o regime de 

pagamento único (RPU). No que diz respeito aos prémios animais, foram, no caso dos 

bovinos, assumidos prémios para a manutenção de vacas aleitantes e prémios ao abate. 

Em relação ao prémio ao abate, este é elegível para os casos seguintes: 

- Prémio ao abate de vitelos com mais de um mês e menos de oito meses de idade e peso 

de carcaça até 185kg, que se manteve ligado a 100%; 

- Prémio ao abate de vacas, novilhos e novilhas, a partir dos oito meses, que se desligou a 

60%. 

O período de retenção exigido para atribuição dos prémios é de dois meses consecutivos, 

sendo que não poderá decorrer mais de um mês entre este período e o abate. O prémio a 

atribuir, por animal elegível é de 50 Euros/animal para o ano civil de 2002 e seguintes, para 

vitelos, e de 32 Euros/animal para animais com mais de 8 meses de idade (Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas [IFAP], 2009). 

O RPU trouxe benefícios aos produtores, dando-lhes oportunidade de investimento e de 

especialização em determinado tipo de produção, consoante as exigências do mercado e as 

condições das suas unidades de produção (Zjalić et al., 2006), mas não libertou o sector de 

produção da dependência de subsídios. 

A Comissão Europeia previa, em 2005, um agravamento do défice no sector para os anos 

seguintes, que se veio a constatar, devido, principalmente à recuperação que houve no 
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consumo de carne bovina na UE, após as crises alimentares (EEB e febre aftosa), que se 

fez principalmente à custa das importações e não do restabelecimento da produção interna 

(Godinho, 2004). A Direcção Geral de agricultura (CE) estimava que, já com a UE a 27, a 

produção interna continuasse a decrescer, com as exportações a chegar perto das 100.000 

toneladas em 2012, enquanto esperava a continuação do aumento das importações para 

níveis próximos de 0,6 milhões de toneladas em 2012 (Zjalić et al., 2006). As perspectivas 

para o curto/médio prazo são incertas e dependem de vários condicionalismos. A reforma da 

PAC, que introduz o desligamento das ajudas a partir de 2013, terá implicações que são, 

neste momento difíceis de avaliar. Por outro lado, a Organização Mundial do Comércio 

(OMC) pode, através de uma diminuição na protecção das fronteiras, levar a abertura do 

mercado da UE, prejudicando a produção comunitária e nacional. Por fim, a evolução na 

produção está dependente das exigências do consumidor, no que diz respeito às 

preocupações crescentes com a Segurança Alimentar e mudanças de hábitos alimentares 

(Godinho, 2004).  

 

4. As fases do sector primário de produção de carne bovina 

A cadeia produtiva de carne bovina compreende um conjunto de componentes que 

interagem entre si, tais como diferentes sistemas produtivos (sector primário), fornecedores 

de serviços e matérias-primas, indústrias de processamento e transformação, distribuição e 

comercialização de produtos e subprodutos e os consumidores finais. O sector primário de 

produção de bovinos compreende, em geral, três fases: cria, recria e engorda (Thomé, 

Carvalho, Ribeiro & Costa, 2006).  
 

Figura 6- Fluxograma de movimentações de bovinos de engorda (Adaptado de National Agricultural Statistics 

Service, [NASS], 2006). 
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A primeira fase do processo de produção de carne é a cria, a qual tem lugar em unidades de 

produção de leite ou carne, nacionais ou internacionais (importações) (Figura 6) (Comerford, 

Greaser, Moore & Harper, 2001). Na fase de cria, a actividade básica é a produção de 

vitelos e inclui actividades como o maneio reprodutivo, a gestão de nascimentos, o 

aleitamento dos vitelos ou o seu desmame (Thomé et al., 2006). No caso de unidades de 

produção de leite os vitelos são retirados das mães prematuramente, sendo o aleitamento 

feito, normalmente, através de leite de substituição, na unidade de cria ou já na recria, até 

cerca dos quatro meses. Nas unidades de produção de carne, geralmente, o aleitamento é 

feito na pastagem, até idades mais tardias (5 ou 6 meses).  

A recria é uma fase intermédia, que reúne animais de múltiplas origens (essencialmente de 

várias unidades de produção de leite), para uma fase de crescimento que os prepara para o 

acabamento nas engordas (McElfresh, 2003). Os animais estão, em geral, alojados em 

viteleiros individuais ou colectivos onde são sujeitos a transição alimentar, com adaptação a 

alimento concentrado e forrageiro (Thomson & White, 2006).  

A engorda consiste na fase final da produção primária, cujo objectivo é, partindo do animal 

desmamado, promover o seu crescimento em curto espaço de tempo e a baixos custos, 

recorrendo-se a concentrados ricos em energia e a alimento forrageiro, como acontece nos 

sistemas intensivos. Nos sistemas extensivos os animais têm acesso a pastagem, podendo 

ou não ser suplementados com alimento concentrado ou forrageiro (Neimann-Sorensen & 

Tribe, 1992). 

Há unidades de produção que praticam simultaneamente duas das fases produtivas 

(cria/recria ou recria/engorda) ou todas elas (cria/recria/engorda) (Comerford et al., 2001). A 

associação cria/recria ou recria/engorda torna-se economicamente interessante, já que 

liberta a unidade de recria das flutuações do mercado a que está mais susceptível pois esta 

está dependente do preço dos vitelos adquiridos e do preço pago pela unidade de engorda 

pelos animais que lhe são vendidos. Pelo contrário, a associação cria/recria/engorda pode 

não ser lucrativa, devido ao grande número de animais na unidade de produção, e à menor 

retribuição do capital investido (Corrêa, Veloso, Lima, Cota & Neto, 2009). 

4.1. Os fornecedores das engordas 

A aquisição dos animais para as engordas pode efectuar-se em feiras, mercados ou leilões 

de gado, por compra a unidades de recria, por compra a agrupadores de gado, ou 

directamente às unidades de produção de cria. A compra em feiras, mercados ou leilões 

teve, em Portugal, bastante peso nas trocas comerciais de animais entre unidades de 

produção até finais do século XX. Foi, aliás, uma forma importante de escoar os excedentes 

da produção, de promoção de raças autóctones e de fixação do comércio local. No entanto, 

o agrupamento de animais de diversas proveniências sempre esteve associado ao aumento 
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do risco de transmissão de doenças infecciosas, o qual está directamente relacionado com o 

padrão de contactos entre animais (Baptista, Nunes, Almeida, & Louzã, 2008). As 

imposições comunitárias, programas de erradicação de doenças e o despertar da 

consciência social motivada pelas crises alimentares e epidémicas, vieram tornar a 

regulamentação desta prática de troca de animais mais rigorosa, que assim tem vindo a 

perder influência no mercado. 

Segundo o Decreto-lei 338/99 de 24 de Agosto, aos centros de agrupamento (feiras, 

mercados, exposições, leilões de gado), é exigido licenciamento formalizado pelas 

autarquias, as quais são também responsáveis por assegurar um local com as condições 

adequadas para a concentração de gado e por disponibilizar um médico veterinário para 

controlar as entradas e saídas dos animais. Ainda com o objectivo de erradicação de 

zoonoses como a Brucelose e a Tuberculose, actuando no sentido de responsabilizar os 

detentores de animais, a Direcção Geral de Veterinária (DGV) determinou a realização de 

testes de pré-movimentação, a todos os animais com mais de 12 meses a movimentar de, e 

para, centros de agrupamento com objectivo de posterior encaminhamento para reprodução 

(Direcção de Serviços de Saúde e Protecção Animal [DSSPA], 2009). A realização prévia 

dos testes de pré-movimentação assegura sempre a concretização de movimentação a 

partir de feiras, mercados ou leilões de gado, independentemente da unidade de produção 

de destino, sendo que apenas os destinos para unidades de produção de recria ou engorda 

e para abate decorrem sem qualquer restrição adicional (DSSPA, 2009). 

As exigências referidas conduziram rapidamente à aplicação de contra-ordenações a 

produtores e organizadores de feiras, mercados e leilões e, consequentemente, ao 

encerramento de muitos destes. Contudo, os centros de agrupamento que persistiram 

aumentaram o volume de comercializações. Estas são realizadas actualmente por 

associações de produtores, no sentido de promover as raças e regiões, como por exemplo, 

os leilões semanais realizados pela Apormor (Associação de produtores de bovinos, ovinos 

e caprinos da região de Montemor-o-Novo). 

O método mais praticado, actualmente em Portugal, para obtenção de bovinos para 

unidades de produção de engorda parece basear-se na compra de animais a unidades de 

recria. Esta prática assegura a aquisição de animais desmamados e já com a transição 

alimentar adequada às condições praticadas na engorda. Os principais problemas na 

obtenção dos animais por esta via, estão relacionados com a incerteza do estado sanitário 

dos animais adquiridos e com a forma como os lotes de animais são formados e 

recepcionados, factores que influenciam a garantia de qualidade da cadeia produtiva. A não 

adequação qualitativa dos animais pode obrigar a renegociações com o fornecedor, o que 

pode originar conflitos (Souza & Pereira, 2004). Para assegurar a qualidade dos animais 

adquiridos, as preocupações dos produtores das unidades de engorda parecem estar a 
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aumentar, e passam pelo conhecimento das condições produtivas dos animais nas unidades 

de recria e pelo estabelecimento de contratos com as mesmas, estreitando relações. As 

boas relações entre unidades de recria e engorda permitem acordar os preços, gerir as 

encomendas e o transporte dos animais, podendo ainda contemplar situações como a 

entreajuda no maneio profiláctico e alimentar dos animais, e contribuir assim para a melhoria 

da qualidade no sector primário e na cadeia de produção de carne bovina. 

 

5. A avaliação de parâmetros produtivos 

Entende-se por parâmetro produtivo, qualquer característica mensurável na prática de 

campo que permite obter indicações do crescimento ou desenvolvimento dos animais em 

produção. O conhecimento dos níveis de cada parâmetro produtivo e o seu 

acompanhamento permitem estimar as perdas produtivas globais e orientar esforços no 

sentido de as contrariar, ao mesmo tempo que possibilitam o estabelecimento de objectivos 

de performance nos grupos de animais (McDermott, Alves, Anderson & Martin, 1991).  

A escolha dos parâmetros produtivos a medir cabe a cada produtor e depende dos 

objectivos de produção, das características produtivas dos animais (raça, sexo, idade), das 

limitações do sistema produtivo (Bergmann, 2001), sendo ainda influenciada por factores 

económicos e de bem-estar animal (Rushen, Passillé, Keyserlingk & Weary, 2008). 

A medição de parâmetros produtivos permite conhecer a produtividade dos animais na 

unidade de produção, ou avaliar as consequências metabólicas e fisiológicas de alterações 

nas operações de maneio alimentar e profiláctico (Nkrumah et al., 2006). 

No passado, devido às limitações logísticas das unidades de engorda, não era possível 

obter medições rigorosas de parâmetros produtivos (McDermott et al., 1991). Hoje em dia, 

contudo, a evolução dos métodos de apoio à produção como a informatização vieram 

facilitar a monitorização e obtenção de registos da produção (Frost et al., 1997) permitindo 

medir parâmetros produtivos como o Ganho Médio Diário (GMD), Ingestão Diária de 

Alimento (IDA) e calcular Índices de Conversão Alimentar (ICA), taxas de Morbilidade e 

Mortalidade.  

5.1. Ganho Médio Diário (GMD) 

O rendimento final dos sistemas produtivos de bovinos depende, em grande parte, do 

período decorrido na unidade de engorda e do ritmo de crescimento (Sañudo, Jimeno & 

Cerviño, 2008).  

O GMD é um parâmetro indicador do potencial de ganho de peso, em quilograma, e 

crescimento médio diário do animal e relaciona o seu ganho de peso total com os dias de 

engorda (Wright & Lackey, 2008). Para sua medição são necessárias, no mínimo duas 

pesagens, obtendo-se o valor através da seguinte fórmula (Schunicht et al., 2003):  
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GMD = [(Peso final do Animal) - (Peso inicial)] / (nº de dias entre as duas pesagens) 
 

A determinação de GMD depende de vários factores, sendo os principais, a quantidade de 

alimento administrado e a sua composição nutricional (Sañudo et al., 2008). Depende 

também da raça, sendo que geralmente, quanto maior é o tamanho adulto de uma raça 

maior é o seu GMD; do sexo, obtendo os machos maiores GMD; da idade, sendo que o 

ritmo de crescimento é maior do desmame até à puberdade; de factores 

imunossupressores, que utilizam energia necessária ao crescimento; e de factores 

climáticos, contribuindo as condições climáticas adversas para a redução do crescimento 

(Sañudo et al., 2008). 

5.2. Ingestão Diária de Alimento (IDA) 

Corresponde ao alimento ingerido, em quilograma, por animal ou grupo de animais, durante 

um dia e depende da disponibilidade de alimento e de factores imunossupressores que 

limitem o acesso aos comedouros, tais como animais doentes ou stress. Obtém-se por 

diferença de peso entre o alimento fornecido e aquele que não foi ingerido em cada parque 

de animais, e o valor individual médio obtém-se, dividindo o total de alimento ingerido pelo 

número total de animais nesse parque (Corneli, 2004).  

A monitorização da quantidade de alimento consumida representa uma forma efectiva de 

optimizar a quantidade de alimento a administrar e minimizar os custos associados à 

alimentação e permite, ao mesmo tempo, gerir os stocks de alimento e as encomendas 

(Bach & Ahedo, 2008). 

5.3. Índice de Conversão Alimentar (ICA) 

Determina o aumento de peso corporal, em quilograma, por cada unidade de alimento 

ingerido (Lamb & Maddock, 2009). Traduz a quantidade total de alimento que é depositada 

nos tecidos corporais e é um parâmetro usado frequentemente para avaliar o crescimento 

de animais nos parques e determinação de custos de produção (Lamb & Maddock, 2009). 

Obtém-se pela relação entre a IDA e o GMD, segundo a fórmula (Schunicht et al., 2003): 
 

ICA = IDA / GMD 
 

Um aumento do valor do ICA significa que o animal necessitará de ingerir maior quantidade 

de alimento para aumentar uma unidade de peso corporal. A sua determinação é 

influenciada pelos mesmos factores que afectam o GMD e a IDA, sendo os mais 

importantes a raça, a idade e factores imunossupressores (Sañudo et al., 2008). 
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5.4. Morbilidade 

Este parâmetro é avaliado nas unidades de produção através da medição da prevalência e 

incidência dos casos em que há alteração do estado de saúde dos animais (Rushen et al., 

2008). Enquanto a prevalência de uma doença se refere ao número de animais afectados 

por essa doença num determinado período de tempo, a incidência diz respeito ao número 

de novos casos que surgem em determinado período de tempo (Thrusfield, 1995). Existem 

vantagens e desvantagens em determinar só a prevalência ou apenas a incidência, na 

análise da morbilidade (Tabela 3).  
 

Tabela 3- Incidência e Prevalência (Adaptado de Thrusfield, 1995; Rushen et al., 2008). 

 Vantagens Desvantagens 

P
re

v
a

lê
n

c
ia

 

Ideal para avaliar a percentagem global 

de animais doentes, incluindo os casos 

crónicos. 

Torna-se demasiado simplista e 

generalista, não tendo em conta as 

flutuações de doenças ao longo do tempo. 

A recolha de dados é mais rápida, ideal 

para examinadores sem acesso 

contínuo à unidade de produção. 

Probabilidade de não inclusão de casos 

de doenças de curta duração.  

In
c
id

ê
n

c
ia

 

Método mais completo, envolvendo a 

análise de casos de doença num 

determinado período de tempo. 

Dificuldades na recolha dos dados por 

parte dos examinadores. 

Ideal para estudar o curso de uma 

doença numa população. 

Mais propenso a introdução de variáveis 

como sejam erros de diagnóstico ou de 

tratamento dos dados. 

 

Na altura da escolha do método de registo e avaliação de morbilidade, deve atender-se a 

aspectos relacionados com o examinador, como a sua disponibilidade para a recolha de 

dados (Rushen et al., 2008), e das condições do sistema de produção (Thrusfield, 1995). 

Para examinadores com maior disponibilidade de tempo, recomenda-se o estudo da 

incidência de doenças numa unidade de produção, enquanto para aqueles cuja 

disponibilidade é menor, adequa-se melhor a prevalência (Rushen et al., 2008). No entanto, 

nos casos em que é exequível, devem manter-se registos da prevalência e incidência de 

doenças numa unidade de produção, para análise mais completa e detalhada (Rushen et 

al., 2008). 

O diagnóstico e reconhecimento de doença estão dependentes em grande parte da destreza 

do observador. Apesar de os registos dos tratamentos veterinários instituídos serem a parte 

visível e avaliável pelos examinadores, a qualidade desses registos, dependente da 
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exactidão dos procedimentos de diagnóstico e da consistência com que são aplicados, pode 

levar a subestimação da incidência de muitas doenças (Rushen et al., 2008).  

A execução sistemática de diagnósticos definitivos nas unidades de produção permite 

determinar as taxas de morbilidade (incidência ou prevalência) associadas à doença, de 

acordo com a fórmula seguinte (Schunicht et al., 2003): 
 

Taxa de morbilidade associada à doença X = 
   nº total de animais afectados pela doença X   

nº total de animais da unidade de produção. 
 

Nas unidades de produção que não possuem Médico Veterinário permanentemente, as 

decisões sobre as alterações do estado de saúde dos animais, dependem do diagnóstico 

feito pelo responsável das mesmas. O rigor deste, por sua vez, é função da sua destreza, 

consistência, da quantidade de tempo dispendido e da forma como são feitos e mantidos os 

registos (Rushen et al., 2008). A análise dos registos da morbilidade e mesmo da 

mortalidade requer, portanto, a colaboração dos proprietários, que frequentemente se 

mostram relutantes ou selectivos no registo e exposição de dados (Ducrot, Cavalas, 

Sabatier & Faye, 1998). Em todo o caso, estes parâmetros são mais facilmente avaliáveis 

em sistemas de produção intensivos, comparativamente aos extensivos (Rushen et al., 

2008). 

5.5. Mortalidade 

Um dos mais fortes indicadores da qualidade do maneio numa unidade de produção prende-

se com a sua taxa de mortalidade, que depende em grande parte, da prevalência de 

doenças (Rushen et al., 2008). 

As taxas de mortalidade elevadas após o nascimento estão associadas a problemas no 

maneio dos recém-nascidos, tais como a inadequada ingestão de colostro, e às condições 

de transporte e recepção nas unidades de recria (Thomson & White, 2006).  

A informação retirada da análise da mortalidade torna-se mais útil quando se conhecem as 

causas de morte, o que é mais difícil em unidades de produção em extensivo em que o 

contacto com os animais não é tão frequente (Rushen et al., 2008). Uma forma de obter 

indicações acerca das causas de morte passa pelo recurso a exames anatomo-patológicos 

post-mortem de rotina (Thomson & White, 2006). Pode assim, à semelhança da morbilidade, 

determinar-se a taxa de mortalidade global da unidade de produção, ou a taxa de 

mortalidade associada a cada doença (Thrusfield, 1995; Schunicht et al., 2003): 
 

Taxa de mortalidade associada à doença X =  nº total de animais mortos devido à doença X   

nº total de animais da unidade de produção. 
 

 

Elevadas taxas de mortalidade podem também dever-se a doenças epidémicas em que 

ocorre a morte de um elevado número de animais em curtos períodos de tempo, ou ao 
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refugo, o qual poderá efectuar-se por questões sanitárias, humanitárias ou produtivas. Por 

estes motivos, e também porque nem todos os casos de doença culminam em morte, os 

registos de mortalidade não se devem correlacionar directamente com a incidência de 

doenças numa unidade de produção, o que requer alguns cuidados na interpretação deste 

parâmetro (Rushen et al., 2008).   
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B) Mecanismos de defesa imunitária 
 

O desenho de planos profilácticos requer o conhecimento dos mecanismos de defesa dos 

animais e dos factores que interferem com o pleno desenvolvimento de resposta imunitária. 

Distinguem-se três tipos fundamentais de resposta imunitária: Imunidade inata, Imunidade 

passiva e Imunidade adquirida. 

 

1. Imunidade inata 

A protecção no interior do útero é assegurada pelo sistema imunitário inato (Chase, Hurley & 

Reber, 2008), o qual se baseia em respostas inespecíficas imediatas, destinadas à 

contenção de agentes patogénicos e ao combate de infecções, até que sejam activados os 

mecanismos de resposta da imunidade adquirida contra o agente agressor (Kogut & Klasing, 

2009). Inclui barreiras físicas como a pele, secreções das mucosas, lágrimas, urina ou 

secreções gástricas, microrganismos comensais do tracto digestivo ou respiratório. Os 

componentes celulares envolvidos neste tipo de resposta incluem células fagocitárias 

(neutrófilos, monócitos, macrófagos e células dendríticas), linfócitos NK (Natural Killer) e 

células libertadoras de mediadores inflamatórios (basófilos, mastócitos e eosinófilos) (Carroll 

& Forsberg, 2007). Este tipo de resposta desenvolve-se, no feto, até cerca de alguns dias 

antes do parto, altura em que regride, sobretudo devido ao aumento sérico do cortisol fetal 

(Barrington & Parish, 2001). 

A existência de um cordão mucoso placentário protege também o feto contra a colonização 

de microrganismos, dificultando a sua penetração (Tizard, 2008). O facto de as células do 

sistema imunitário inato se desenvolverem prematuramente, ainda no útero, significa que o 

vitelo nasce com imunocompetência para muitas doenças. O melhor exemplo é a 

capacidade de resposta ao Vírus da Diarreia Bovina (BVD), quando ocorre infecção nos 

primeiros dias de vida (Cortese, 2009). 

 

2. Imunidade passiva 

Ao nascimento, o sistema imunitário dos vitelos encontra-se bastante deficitário, por várias 

razões (Chase et al., 2008): 

- O ambiente protector do útero, associado à presença de placenta do tipo sindesmocorial, 

impede a passagem de imunoglobulinas e células fagocitárias da mãe para o feto; 

- Factores hormonais maternos e fetais, responsáveis pela indução do parto, provocam 

redução da imunidade inata. 

Torna-se, portanto, essencial a aquisição de defesa imunitária ao nascimento, que proteja 

os vitelos no período neonatal, e que perdure durante as primeiras semanas de vida. Isto é 



22 

 

conseguido mediante a correcta ingestão de colostro, o qual resulta da acumulação de 

secreções nas glândulas mamárias nas últimas semanas de gestação (Godden, 2008). 

2.1. Composição do colostro 

A ingestão de colostro nos primeiros dias de vida assegura a transferência de imunidade da 

mãe ao recém-nascido, uma vez que este é rico em imunoglobulinas (Ig): IgA, IgE, IgG e 

IgM, sendo a IgG a de maior concentração, chegando a representar entre 65% e 90% do 

total de imunoglobulinas (Gomes, 2007). O colostro é constituído ainda por citoquinas, 

células somáticas, proteínas de acção antibacteriana, leucócitos, factores de crescimento e 

nutrientes com elevado valor energético para o vitelo recém-nascido (Godden, 2008).   

As citoquinas são hormonas que ajudam no desenvolvimento da resposta imunitária fetal e a 

sua secreção parece depender da acção conjunta da glândula mamária e dos leucócitos 

colostrais. Alguns exemplos incluem interleuquinas (IL-1 e IL-6), factor necrosante tumoral 

(FNT) e interferão que, para além de incluídos na resposta pró-inflamatória, ajudam na 

mobilização de linfócitos para o intestino, no recém-nascido (Chase et al., 2008). 

O colostro contém ainda células, principalmente leucócitos, sendo a maioria macrófagos 

(40%-50%), existindo também neutrófilos (25%-37%) e linfócitos (22%-25%), sobretudo 

linfócitos T (Chase et al., 2008). As células presentes no colostro estimulam os mecanismos 

de defesa no recém-nascido de várias formas: por activação da imunidade celular, por 

aumento da absorção de imunoglobulinas do colostro ou por acção bactericida ou fagocítica 

local no tracto digestivo (Cortese, 2009). Animais que recebem colostro rico em leucócitos 

desenvolvem células apresentadoras de antigénios mais rapidamente, desencadeando uma 

rápida resposta imunitária na presença de agentes patogénicos ou vacinais (Barrington & 

Parish, 2001). 

As diferenças imunológicas entre vitelos correctamente alimentados com colostro e vitelos 

que não ingerem colostro são notórias e têm vindo a ser estudadas desde há bastante 

tempo (Bradley, Niilo & Dorward, 1979). Em relação aos vitelos que não ingerem colostro, 

Chase et al. (2008), salientam que: 

- Os níveis séricos de IgM só são detectados aos quatro dias de idade e não atingem 

concentrações capazes de desencadear resposta imunitária (1 mg/mL) antes dos oito dias; 

- Concentrações séricas apreciáveis de IgA e IgG só são atingidas entre os dezasseis e 

trinta e dois dias de vida; 

- Os níveis de anticorpos aproximam-se dos níveis dos adultos apenas quatro meses após o 

nascimento. 

 

À função imunológica do colostro associa-se a nutricional. Comparativamente com o leite 

inteiro de vacas Holstein-Frisia, o colostro apresenta mais 11% de sólidos totais e mais 3,1% 
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de gordura bruta, essencial para a termogénese e regulação da temperatura corporal 

(Godden, 2008). Contém ainda maiores concentrações de vitaminas e minerais em relação 

ao leite (Godden, 2008). 

2.2. Administração de colostro 

As práticas de maneio nas vacarias de leite procuram assegurar a ingestão de 3 a 4 litros de 

colostro aos vitelos recém-nascidos, nas primeiras horas de vida (Kehrli & Harp, 2001). No 

entanto, o volume ideal de colostro administrado depende da concentração de IgG e de 

proteínas, as quais devem ser superiores a 1000mg/dL e 5000mg/dL, respectivamente 

(Kehrli & Harp, 2001). 

Uma vez que os produtores desconhecem frequentemente as concentrações de IgG no 

colostro, cuja medição requer o recurso a laboratórios e pode atrasar a sua administração 

(Barrington & Parish, 2001), é recomendada a administração de volumes equivalentes a 

10%-12% do peso corporal do vitelo o que, para um vitelo com 40 kg de peso, irá 

corresponder a cerca de 4 litros de colostro (Godden, 2008). 

A absorção das imunoglobulinas ocorre por pinocitose não selectiva, a partir das células 

intestinais (Barrington & Parish, 2001), sendo a transferência de imunidade passiva máxima 

durante as primeiras 4 horas após o nascimento (Kehrli & Harp, 2001). A capacidade de 

absorção do colostro diminui bruscamente, sendo às 6 horas de vida, aproximadamente, 

50%, às 8 horas 33% e nula às 24 horas de vida (Cortese, 2009). A capacidade de absorção 

intestinal de colostro é influenciada pelos níveis séricos de corticosteróides no recém-

nascido. Factores que inibem a libertação de cortisol por parte do vitelo ao nascimento 

(stress, partos prematuros, cesareanas e distócias) irão diminuir a absorção de colostro. 

Nestas situações Chase et al. (2008) recomendam a administração de corticosteróides ao 

vitelo recém-nascido. 

A administração de colostro após as 24 horas de vida ainda confere, contudo, imunidade 

local ao nível do tracto digestivo (Chase et al., 2008). Uma vez que os vitelos recém-

nascidos parecem não ingerir naturalmente a quantidade ideal de colostro neste período, 

Chase et al. (2008) aconselham a separação dos vitelos das mães, uma ou duas horas após 

o nascimento, e a alimentação individual de colostro, através de biberão ou tubo esofágico.  

Para além do teor em imunoglobulinas a qualidade da imunidade passiva transmitida pelo 

colostro parece depender também da raça e idade da mãe, da vacinação durante o período 

de gestação e da duração do período de secagem (Godden, 2008). 

Novilhas, vacas primíparas ou vacas que tiveram tempos de secagem inferiores a 30 dias, 

apresentam colostro de pior qualidade, com menores concentrações de imunoglobulinas, 

comparativamente com vacas multíparas e com períodos de secagem mais elevados (Kehrli 

& Harp, 2001). Nestes casos deverá usar-se colostro de outras vacas ou colostro congelado 
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(Guimarães, 2008). Na tabela 4, podem ser analisadas as vantagens e os inconvenientes da 

administração de colostro congelado. 
 

Tabela 4 – Vantagens e inconvenientes do uso de colostro congelado (Adaptado de Leadley & Sojda, 

2004). 

Vantagens Inconvenientes 

- Não há desenvolvimento bacteriano 

quando são atingidas as temperaturas de 

congelação. Separando o colostro em 

pequenas quantidades, acelera-se o 

processo de congelação; 

- A congelação destrói componentes celulares, 

sobretudo os leucócitos; 

- O colostro congelado pode ser 

armazenado por longos períodos de tempo, 

sem que ocorra diminuição na 

concentração de anticorpos, sobretudo 

importante quando há grandes intervalos 

entre partos;  

- É necessária a aquisição de congeladores 

para a unidade de produção, sendo que a 

congelação acarreta gastos energéticos 

maiores que a simples refrigeração de colostro 

fresco; 

- Estudos demonstram que os níveis de 

anticorpos são semelhantes em vitelos com 

dois dias de idade que ingeriram colostro 

descongelado comparativamente a vitelos 

alimentados com colostro fresco.  

- Apesar de o crescimento bacteriano estar 

inibido durante a congelação, as operações de 

congelação e descongelação podem aumentar 

a carga bacteriana. 

 

3. Imunidade adquirida 

 

3.1. Desenvolvimento de imunidade adquirida 

A imunidade adquirida consiste na defesa específica do organismo, montada para cada 

agente que o invade, sendo os linfócitos o seu principal componente. Classifica-se em 

imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral baseia-se na produção de 

anticorpos pelos linfócitos B dirigidos contra um antigénio específico (microrganismos 

extracelulares e suas exotoxinas) e com capacidade de memória imunológica, que permite 

desencadear resposta mais rápida e intensa, em exposições futuras ao mesmo antigénio 

(Carroll & Forsberg, 2007). A imunidade mediada por células, desencadeada pelos linfócitos 

T, ocorre quando há sobrevivência e proliferação no interior de fagócitos ou noutras células 

do hospedeiro de vírus ou bactérias, inacessíveis aos anticorpos circulantes. Os linfócitos T 

promovem a destruição dos fagócitos ou a lise das células infectadas (Carroll & Forsberg, 

2007). 
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A síntese dos linfócitos ocorre na medula óssea a partir de células pluripotentes, as quais 

não têm elevada capacidade mitótica, mas possuem auto-renovação (Tizard, 2008). Estas 

originam a linhagem linfóide, diferenciando-se em células pluripotentes linfóides e também a 

linhagem mielóide e eritróide (Junqueira & Carneiro, 1999). As células pluripotentes linfóides 

vão originar células percussoras, os linfoblastos, os quais têm grande actividade mitótica e 

que, através da corrente sanguínea, atingem os órgãos linfóides (Junqueira & Carneiro, 

1999). Na medula óssea os linfoblastos diferenciam-se em pré-linfócitos B, os quais 

estimulados pela IL-7 se convertem em linfócitos B, ainda na medula óssea, ou em órgãos 

linfóides como as placas de Peyer ou linfonodos; no timo ocorre diferenciação de pré-

linfócitos T em linfócitos T (Junqueira & Carneiro, 1999). Para poder reconhecer antigénios, 

os linfócitos T necessitam de maturação nos órgãos linfóides (baço, linfonodos), 

diferenciando-se em linfócitos Thelper, linfócitos Tcitotóxicos, linfócitos Tsupressores e 

linfócitos de memória (Junqueira & Carneiro, 1999). Ainda nos órgãos linfóides, adquirem os 

epítopos CD (Cluster Identification), que lhes conferem capacidade de identificar antigénios, 

quando estimulados por citoquinas (IL-12, IL-23, FNT e interferão) segregadas pelas células 

apresentadoras de antigénios como as células dendríticas e o complemento (figura 7) 

(Tizard, 2008). 
 

Figura 7- Maturação e diferenciação de linfócitos (Adaptado de Tizard, 2008). 

 

 

A imunidade humoral é operada pelos linfócitos B, que correspondem a 5 a 15% do total de 

linfócitos circulantes, os quais, após estimulação por interleuquinas (IL-1 e IL-4), se 

diferenciam em plasmócitos, células efectoras responsáveis pela produção de anticorpos 

(Tizard, 2008). O principal marcador de superfície, que participa no complexo receptor de 

antigénios, é a IgM monomérica. Após interacção do antigénio (de natureza lipídica, 
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polissacárida ou glucídica) com o receptor de superfície IgM, ocorre activação e proliferação 

de linfócitos B e síntese de imunoglobulinas específicas para o antigénio. No caso de 

antigénios de natureza proteica a activação de resposta humoral depende não só da 

interacção antigénio-IgM monomérica, mas também do envolvimento de linfócitos Th2, pelo 

que se denominam linfócitos timo-dependentes (Tizard, 2008). A interacção entre linfócitos T 

e linfócitos B é, de resto, muitas vezes necessária para uma resposta humoral específica 

(Morein, Abusugra & Blomqvist, 2002). 

Consoante o isotipo ou classe (IgM, IgA, IgG ou IgE) os anticorpos, ou imunoglobulinas, 

realizam diversas funções, tais como a opsonização, facilitando a fagocitose por células 

inespecíficas, a activação do complemento e neutralização de antigénios e substâncias 

tóxicas, por inibição da ligação de agentes bacterianos, virais ou toxinas aos receptores da 

membrana das células (Tizard, 2008). 

Em relação à imunidade celular, o linfócito Thelper apresenta receptores CD4+ e tem como 

função interagir com os macrófagos, reconhecendo o epítopo que lhe é apresentado. A 

interleuquina IL-1 estimula a expansão de linfócitos Thelper monoclonais em linfócitos Th1 e 

linfócitos Th2 que, por sua vez, secretam interleuquinas específicas. O linfócito Th1 secreta 

IL-2 e interferão, relacionados sobretudo com a imunidade celular. O linfócito Th2 produz IL-

4, IL-5, IL-6 e IL-10, interleuquinas relacionadas com a resposta humoral (Waters, 2001). A 

função do linfócito Thelper é, portanto reguladora, sendo as suas principais funções (Tizard, 

2008): 

- Estimulação do crescimento e proliferação de linfócitos Tcitotóxicos e linfócitos 

Tsupressores contra determinado antigénio; 

- Estimulação do crescimento e diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos para produzir 

anticorpos contra o antigénio; 

- Activação de macrófagos; 

- Auto-estimulação, podendo um Thelper estimular o crescimento de uma população de 

Thelper.  

O linfócito Tcitotóxico possui receptores CD8+ e a sua função principal é, por estimulação da 

IL-2, reconhecer o complexo maior de histocompatibilidade (MHC) de classe 1, cuja 

expressão é alterada em células estranhas ao organismo ou por células do organismo 

invadidas por antigénios, e proceder à sua destruição directa (Waters, 2001). Participa 

também nas reacções de hipersensibilidade tardia, tipo IV, como as reacções que 

caracterizam os testes intradérmicos (Tizard, 2008). 

O linfócito Tsupressor apresenta receptores CD3+ e CD8+, e actua modulando a resposta 

imunitária, inibindo-a, por inactivação de linfócitos Tcitotóxicos e linfócitos Thelper. Os 

linfócitos Tsupressores participam ainda na tolerância imunológica, mecanismo pelo qual o 
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sistema imunitário impede que os leucócitos ataquem as próprias células do organismo 

(Tizard, 2008). 

Os linfócitos T de memória surgem quando ocorre contacto do antigénio com linfócitos Th1. 

Este contacto origina dois tipos de linfócitos: um efector que produz interferão, que é de vida 

curta, sendo eliminado por apoptose por efeito do interferão e da IL-2 ou pelo óxido nítrico 

secretado pelos macrófagos, e outro que não secreta interferão, sendo resistente à 

apoptose vindo a converter-se em linfócito T de memória. Este é funcionalmente 

heterogéneo e pode permanecer nos órgãos linfóides secundários aguardando contacto 

com antigénios, ou permanecer na corrente sanguínea, preparado para ataque imediato a 

microrganismos (Tizard, 2008). 

Aquando do nascimento, o sistema imunitário encontra-se totalmente desenvolvido, embora 

imaturo (Cortese, 2009). Os componentes de imunidade humoral estão presentes no vitelo 

recém-nascido em quantidades reduzidas e quase não funcionais (Morein et al., 2002), 

sendo que ao nascimento, quase não há anticorpos em circulação, excepto em situações 

em que ocorreu infecção fetal (Barrington & Parish, 2001). Ao final da primeira semana de 

vida, os linfócitos B circulantes representam apenas 4% do total de linfócitos, muito aquém 

da proporção de 20% a 30% apresentada pelos adultos (Chase et al., 2008). A imunidade 

celular também se desenvolve precocemente no feto, sendo que os níveis sanguíneos de 

células T começam a decrescer um mês antes do nascimento, à medida que incorporam os 

tecidos linfóides do feto (Chase et al., 2008). A libertação de cortisol ao nascimento vai 

contribuir para diminuir dramaticamente a resposta imunitária na primeira semana de vida, 

que é mínima ao dia 3, começando a aumentar a partir do dia 5, essencialmente devido ao 

efeito da imunidade passiva (Cortese, 2009). 

Apesar dos principais componentes do sistema imunitário estarem presentes no recém-

nascido, muitos deles necessitam de, no mínimo, 2 a 4 semanas para se tornarem 

funcionais, sendo que até à puberdade o sistema imunitário se encontra em 

desenvolvimento (Chase et al., 2008). Cortese (2009) refere que a maturidade do sistema 

imunitário de vitelos é atingida entre os 5 e os 8 meses de vida, altura em que os níveis de 

linfócitos T atingem o seu pico na corrente sanguínea. Isto não significa, contudo, que, 

durante o período de maturação, o vitelo não seja capaz de responder a antigénios. O 

sistema imunitário neste período tem a capacidade de retardar a ocorrência de doença, mas 

a resposta desencadeada é mais lenta, fraca e mais facilmente superada pelo agente, 

contra o qual não garante uma protecção total (Cortese, 2009). 
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3.2. Vacinação 

De modo a acelerar o processo de maturação imunitária dos vitelos e a protegê-los da sua 

grande susceptibilidade a contraírem doenças infecciosas, é prática comum e 

recomendável, o recurso a estratégias de vacinação. Está provado que a vacinação é, de 

longe, o método mais eficaz e económico de controlar a maioria das doenças nos animais 

domésticos (Tizard, 2008). Os principais objectivos da vacinação são estimular o sistema 

imunitário, prevenir a disseminação de antigénios e aumentar a performance produtiva dos 

animais (Thomson & White, 2006). A vacinação não permite, por si só, a erradicação dos 

agentes infecciosos, mas garante a activação de uma resposta capaz de proteger o 

organismo dos efeitos desses agentes (Tizard, 2008). Confere uma protecção mais 

duradoura, porque há produção de “células memória” por parte do sistema imunitário, mas 

demora mais tempo a estabelecer-se a protecção, relativamente à imunidade passiva 

(Tizard, 2008). A vacinação consiste na administração do antigénio ao animal na forma de 

toxóide (exotoxina bacteriana inactivada), bacterina (estrutura da periferia de uma bactéria) 

ou vírus. Procura-se, deste modo, desencadear uma resposta imunitária primária, de modo 

a que, quando ocorra contacto do animal com o agente infeccioso, o sistema imunitário 

responda com a produção rápida de anticorpos para debelar a doença (resposta imunitária 

secundária). A imunidade para um antigénio específico conferida por uma vacina demora 

geralmente 7 a 14 dias a estabelecer-se (Thomson & White, 2006). 

Uma vacina deverá, idealmente (Tizard, 2008): 

- Estimular as células apresentadoras de antigénios, conduzindo a libertação de mediadores 

de resposta imunitária; 

- Estimular linfócitos B, Thelper e Tcitotóxicos, constituindo ainda um pool de células 

memória; 

- Estimular células Thelper e Tcitotóxicas para diferentes epítopos, especialmente 

importante no caso dos vírus, os quais sofrem alterações na conformação; 

- Garantir a persistência do antigénio no tecido linfóide, de modo a produzir uma resposta 

prolongada.  

Em produção animal, o objectivo principal da vacinação não é aumentar as defesas 

individuais dos animais, mas sim a da população, promovendo aumentos nas performances 

produtivas. Os produtores avaliam assim a eficácia da vacinação numa perspectiva custo-

benefício (Meeusen, Walker, Peters, Pastoret, & Jungersen, 2007). 

Nesta perspectiva surge o conceito imunidade de rebanho que traduz a resistência de uma 

população de animais à doença, como resultado da existência de uma proporção de 

indivíduos imunizados naquela população. A imunidade de rebanho atrasa ou diminui a 



29 

 

disseminação de doenças numa população ao reduzir a probabilidade de um animal 

susceptível contactar com animais infectados (Tizard, 2008).  

O objectivo secundário da vacinação em animais de produção é, segundo Meeusen et al. 

(2007), reduzir o impacto na saúde pública do uso excessivo de antibióticos e hormonas nas 

unidades de produção. 

3.2.1. Tipos de vacinas 

Um factor a ter em conta na elaboração de um programa vacinal diz respeito à escolha do 

tipo de vacinas. Infelizmente, dois dos pré-requisitos de uma vacina ideal, a elevada 

virulência e ausência de efeitos adversos, são incompatíveis (Tizard, 2008). Há que optar, 

portanto, por um esquema que seja o mais seguro e eficaz para cada animal, grupo de 

animal ou situação. As vacinas classificam-se, geralmente, quanto ao tipo de imunidade 

conferida em vacinas vivas e vacinas inactivadas e em relação à valência, em vacinas 

monovalentes e polivalentes. 

Relativamente ao tipo de imunidade: 

- Vacinas vivas: Consistem na administração de antigénios iguais ou semelhantes ao agente 

etiológico, pelo que há persistência prolongada no tecido linfóide e produção de elevado 

título de anticorpos. Os agentes vivos administrados estimulam a imunidade humoral e 

celular, e apenas uma administração é suficiente para originar resposta imunitária efectiva 

(Thompson & White, 2006). A administração de agentes vivos pode ser, contudo perigosa, 

podendo causar doença ou infecção persistente. Para redução da virulência, as vacinas 

vivas atenuadas são sujeitas a processos de atenuação, baseados na indução de alterações 

metabólicas e bioquímicas, através do calor (promovendo a desnaturação de algumas 

proteínas, sem contudo matar o agente), quimicamente ou por crescimento e adaptação a 

um meio de cultura diferente do ideal (Tizard, 2008). Os animais imunizados com vacinas 

vivas devem ser separados de animais não vacinados durante algumas semanas, pois 

podem disseminar a doença (Radostits, Gay, Blood & Hinchcliff, 2002). 

- Vacinas inactivadas: São as vacinas mais seguras, consistindo na administração de 

antigénio previamente inactivado através do calor ou por inactivação química, a qual é 

conseguida, por exemplo, pelo formaldeído (confere rigidez estrutural às proteínas), álcool 

ou acetona (desnaturam de forma subtil as proteínas), ou ainda por compostos como o 

óxido de etileno ou a β-propiolactona, (formam ligações cruzadas entre as cadeias de ácidos 

nucleicos) (Tizard, 2008). A inactivação não deve recorrer a métodos muito invasivos para 

não ocorrer alteração radical da estrutura do microrganismo (Tizard, 2008). Os organismos 

inactivados actuam como antigénios endógenos e normalmente estimulam o sistema 

imunitário humoral, necessitando quase sempre de reforço (Thomson & White, 2006). 

Assim, e devido à sua fraca capacidade de distribuição e de persistência no organismo e às 
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diferenças estruturais em relação ao agente etiológico, são necessárias doses mais 

elevadas e revacinações mais frequentes (Tizard, 2008). 

De modo a aumentar a virulência das vacinas inactivadas, adicionam-se substâncias 

químicas, os adjuvantes, os quais induzem a produção de células pré-estimulatórias, pelas 

células apresentadoras de antigénios (Tizard, 2008). Os adjuvantes retardam a libertação de 

antigénio no organismo, prolongando e aumentando assim a resposta imunitária (Roth & 

Henderson, 2001). A sua adição às vacinas permite ainda reduzir a quantidade de antigénio 

e a dose a administrar. Distinguem-se vários tipos, consoante o mecanismo de acção: 

- Adjuvantes de libertação prolongada: protegem os antigénios da degradação rápida, 

prolongando as respostas imunitárias. Exemplos: Hidróxido de alumínio e fosfato de 

alumínio. O alumínio, sob a forma de sais ou de emulsões, é o adjuvante mais utilizado na 

tecnologia farmacêutica. Estimula uma reacção inflamatória local potente e persistente, ao 

mesmo tempo que reduz a taxa de eliminação do antigénio, que se dispõe estruturalmente 

em redor das partículas de alumínio, retardando a sua libertação (Parker, Deville, Dupuis, 

Bertrand & Aucouturier, 2009). 

- Adjuvantes microbianos: aumentam a eficácia de apresentação do antigénio às células 

apresentadoras de antigénio, mediando a sua libertação. Exemplos: Corinebactérias 

anaeróbias, Bacilo Calmete-Guérin (BCG), Muramil Dipéptido, Bordetella pertussis e 

lipopolissacáridos (Tizard, 2008); 

- Adjuvantes imunoestimulantes: Aumentam a produção de citoquinas, estimulando 

selectivamente a resposta imunitária celular ou humoral ou os macrófagos. Exemplos: 

saponina, lisolecitina, glucanos e sulfato de dextrano (Tizard, 2008).  

Recentemente estão a desenvolver-se adjuvantes sob a forma de polímeros que se revelam 

seguros para os animais (Parker et al., 2009).  

A administração de adjuvantes pode originar reacções adversas no local de injecção ou 

toxicidade sistémica e, uma vez que estes aumentam a virulência da vacina, podem também 

induzir reacções de hipersensibilidade. As reacções adversas estão descritas para os sais e 

emulsões de alumínio, principalmente em animais imunodeprimidos (Parker et al., 2009). 

Outro inconveniente da adição de adjuvantes relaciona-se com os aumentos dos custos da 

vacina (Tizard, 2008). 

Um bom adjuvante deve conduzir ao aumento da segurança e eficácia na utilização das 

vacinas, preservando as suas propriedades e, se possível, aumentar a sua virulência. 

Apesar de não haver adjuvantes universais (Aucouturier, Dupuis & Ganne, 2001), estes 

devem permitir a sua utilização em diferentes espécies o que aumenta a sua rentabilidade 

no campo e acresce os níveis de confiança na sua utilização (Parker et al., 2009).  

Na tabela 5 encontram-se resumidas as principais diferenças entre vacinas vivas e 

inactivadas. 
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Tabela 5 - Propriedades das vacinas vivas e inactivadas (Adaptado de Radostits et al. (2002), Stilwell & 

Matos (2004) e Tizard (2008)). 

 Vacinas vivas Vacinas inactivadas 
V

a
n
ta

g
e

n
s
 

Indução de imunidade humoral e celular. Seguras, com probabilidade reduzida de 

provocar doença por virulência residual. 

Estabelecimento de imunidade local. Menor interferência com anticorpos 

maternos. 

Provocam resposta imunitária mais rápida 

e duradoura, mesmo com doses baixas e 

apenas com uma aplicação. 

Estáveis durante o armazenamento. 

Ausência de perigo de disseminação de 

doença a animais não vacinados. 

Não é necessário adicionar adjuvantes. 

Menor probabilidade de 

hipersensibilidade. 

In
c
o
n

v
e
n

ie
n
te

s
 

Interferência de imunidade de origem 

materna limita a sua utilização. 

Menor eficiência na estimulação de 

imunidade celular. 

Possibilidade de provocar doença, devido 

a virulência residual. 

Estabelecimento de imunidade mais lenta 

e de menor duração. 

Possibilidade de disseminação de doença 

a animais não vacinados. 

Não induz imunidade local. 

Necessidade de adicionar adjuvantes. 

Necessidade de 2 aplicações na 

primovacinação. 

 

A indústria farmacêutica tem vindo a desenvolver tecnologias de modo a criar alternativas às 

convencionais vacinas vivas e inactivadas, procurando maior eficácia e segurança. Alguns 

exemplos são: vacinas compostas de subunidades do agente infeccioso, vacinas de genes 

delectados, vacinas recombinantes de vectores vivos e vacinas de DNA (Roth & Henderson, 

2001). Alguns destes tipos de vacinas revelam-se promissores, principalmente para doenças 

em que as vacinas vivas e inactivadas não têm sido eficazes. Os principais obstáculos ao 

seu uso corrente passam pelos elevados custos de fabrico e, consequentemente de 

aquisição pelos produtores, e também pelas incertezas acerca do uso de organismos 

geneticamente modificados nos animais de produção, que não reúne aceitação por parte 

dos produtores e consumidores (Roth & Henderson, 2001).  

 

Em relação à valência das vacinas, distinguem-se: 

- Vacinas monovalentes: protegem apenas contra um agente etiológico, sendo 

recomendadas para as situações em que há conhecimento do agente. Parecem provocar 
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uma resposta imunitária menos intensa mas mais específica do que a causada pelas 

vacinas polivalentes (Stilwell & Matos, 2004).  

- Vacinas polivalentes: conferem protecção contra vários agentes. São de uso mais 

frequente, devido às limitações económicas e logísticas da pesquisa de agentes na prática 

de campo e também porque a maioria das doenças que afectam os bovinos se caracteriza 

pela actuação sinérgica de vários microrganismos, constituindo síndromes ou complexos 

(Stilwell & Matos, 2004). O uso de vacinas polivalentes diminui o número de contenções 

efectuadas, bem como os custos associados à profilaxia. Como inconvenientes, este tipo de 

vacinas aumenta o risco de reacções adversas, para além de que é desaconselhável nos 

casos em que se pretende protecção contra um único agente (Tizard, 2008). 

3.2.2. Reacções adversas das vacinas 

A vacinação continua a ser o método mais seguro, fiável e efectivo de protecção contra 

doenças infecciosas (Tizard, 2008), embora actualmente nenhuma vacina garanta 100% de 

eficácia nessa protecção.  

Apesar de os efeitos adversos relacionados com a vacinação serem pouco frequentes e 

quase sempre transitórios, esta prática não está livre de perigos, sendo os mais comuns: a 

toxicidade local ou sistémica, reacções anafilácticas, virulência residual e o risco de 

provocar doença em animais imunodeprimidos e ainda complicações neurológicas (Tizard, 

2008). Mais do que as propriedades intrínsecas das vacinas, as principais causas das 

reacções adversas das vacinas estão associadas à falta de cuidados no seu 

armazenamento, manuseamento e administração (Rashid, Rasheed, Asim & Hussain, 

2009).  

As vacinas normalmente induzem reacções inflamatórias transitórias, sob a forma de uma 

tumefacção no local de injecção que pode ser firme e edematosa, e que é essencial para 

desencadear a resposta imunitária. No entanto, quando acompanhada por falta de higiene 

no local de administração e do equipamento usado na vacinação, essa reacção persiste por 

períodos superiores a uma semana e pode ser prejudicial e levar à formação de abcessos 

(Tizard, 2008). Deve ter-se especial atenção na administração de vacinas veiculando 

bactérias Gram negativas inactivadas, pois as suas endotoxinas podem provocar a 

libertação de citoquinas, conduzindo a choque, febre e leucopénia, podendo culminar em 

aborto nas fêmeas em gestação (Tizard, 2008).  

As reacções anafilácticas são raras, mas de vários tipos, estando mais frequentemente 

associadas à administração de vacinas polivalentes veiculando antigénios inactivados. 

Podem ser reacções de hipersensibilidade de tipo I, quando há secreção exagerada de IgE 

em resposta aos vários antigénios vacinais (Gershwin, 2001); reacções de 

hipersensibilidade de tipo III que, embora não estejam descritas em bovinos, podem 
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manifestar-se por inflamação local intensa ou em vasculite generalizada; ou reacções de 

hipersensibilidade de tipo IV, traduzidas frequentemente pela formação de granulomas ou 

abcessos no local de injecção, consequência de adjuvantes de libertação prolongada, como 

o hidróxido de alumínio (Tizard, 2008). Os sinais clínicos associados à ocorrência de 

reacções anafilácticas em bovinos são dispneia, tosse, ansiedade, espasmos musculares, 

hipersalivação, corrimento nasal, prurido e diarreia. À auscultação poderão estar presentes 

murmúrios vesiculares, evidenciando enfisema pulmonar (Gershwin, 2001). A detecção 

destes sinais, 15 a 20 minutos após administração de vacinas requer o tratamento imediato 

com adrenalina (Gershwin, 2001).  

Os animais imunodeprimidos são mais susceptíveis de desenvolver doença em resposta a 

vacinas pois o comprometimento da resposta imunitária torna mais fácil a sua superação 

pelos agentes vacinais, sobretudo no caso de vacinas vivas atenuadas. 

As alterações neurológicas associadas à vacinação estão pouco estudadas, mas pensa-se 

que se devem à indução da síntese de citoquinas estimulada pela activação de toxinas após 

a administração de antigénios vacinais. À citoquina IL-1, por exercer a modulação dos 

neurotransmissores inibitórios a nível do sistema nervoso central, está atribuída a 

responsabilidade na ocorrência de alterações neurológicas que se podem traduzir em 

comportamentos agressivos, incoordenação, ataxia, febre, espasmos, e, muito raramente 

em encefalite, encefalopatias e morte (Donnelly, Loscher, Lynch & Mills, 2001). 

As vantagens da vacinação estão amplamente documentadas, porém, os riscos de efeitos 

adversos são muitas vezes hipotéticos. Por norma, os efeitos adversos resultantes da 

administração de uma vacina, como de qualquer outro fármaco, são voluntariamente 

notificados por veterinários aos fabricantes ou directamente ao Sistema Nacional de 

Farmacovigilância Veterinária (SNFV), através do preenchimento do modelo 207/DGV. É 

publicado um relatório anual pela DGV onde constam as notificações do ano anterior, 

revelando o relatório de 2008 que as notificações de suspeitas de reacções adversas a 

vacinas são as mais frequentes e têm vindo a aumentar (Costa, 2009). A DGV tem ainda a 

função de comunicar as notificações nacionais à Agência Europeia do Medicamento (EMEA) 

que, através de publicações, também elas anuais, divulga a nível europeu, as notificações 

efectuadas durante determinado período.   

Este sistema de notificação de reacções adversas não transmite, contudo, uma análise real 

da ocorrência no campo dos efeitos adversos associados às vacinas, por dois motivos 

principais (Tizard, 2008): 

- A voluntariedade das notificações não garante a comunicação de todas as ocorrências. A 

notificação pode ser incómoda para o veterinário que, ao mesmo tempo, pode considerar 

insignificante a ocorrência de determinado efeito adverso. 
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- A existência de poucos dados disponíveis, relativamente aos animais vacinados raramente 

permite determinar a prevalência de efeitos adversos associada à vacinação. 

De modo a minimizar a probabilidade de ocorrência de reacções adversas deverão seguir-

se as recomendações do fabricante para cada vacina, antecipando qualquer resposta 

anómala e prevendo a sua gravidade (Tizard, 2008). Não obstante, devem ter-se em conta 

os efeitos fisiológicos na vacinação causados por factores como a interferência de 

anticorpos maternos, stress e estados nutricionais e ponderar todos os riscos em oposição 

aos possíveis benefícios da vacinação dos animais.  

3.3. Impacto dos anticorpos maternos na imunidade adquirida 

Um dos maiores desafios no desenvolvimento de imunidade consequente à vacinação 

prende-se com a interferência dos anticorpos maternos. Menanteau-Horta, Ames, Johnson e 

Meiske (1985), por determinação do título de anticorpos consequente à vacinação de vitelos 

recém-nascidos na presença de níveis elevados de anticorpos maternos, comprovaram que 

não ocorria aumento significativo de anticorpos pós-vacinais. A decisão de qual o momento 

ideal para administração de vacinas por via parenteral requer, portanto, o conhecimento da 

altura em que os níveis de anticorpos maternos estão suficientemente baixos de modo a que 

vacina induza resposta imunitária adequada (Chase et al., 2008).  

A maioria dos anticorpos maternos tem um tempo de semi-vida em circulação de 16 a 28 

dias. Frequentemente os decréscimos de concentração ocorrem até níveis ainda capazes 

de bloquear as respostas vacinais, mas não suficientemente elevados para evitar ocorrência 

de doença, criando assim uma janela de oportunidade para os microrganismos (figura 8) 

(Chase et al., 2008). Esta janela de oportunidade é particularmente grave no caso do Vírus 

Respiratório Sincicial Bovino (BRSV), em que os anticorpos maternos podem persistir até 

aos 40 dias, sendo que mesmo na presença de baixos títulos de anticorpos maternos, há 

interferência com vacinas vivas atenuadas, de administração parenteral (Chase et al., 2008). 
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Figura 8- Desenvolvimento do sistema imunitário em vitelos (Adaptado de Chase et al., 2008). 

 

 

A interferência de imunidade materna não é, contudo, tão linear quanto se chegou a pensar. 

Estudos recentes, usando vacinas vivas atenuadas, demonstraram a formação de células de 

memória e de imunidade mediada por células, mesmo na presença de anticorpos maternos 

(Cortese, 2009). No desenho de estratégias de vacinação, de modo a contornar a 

problemática da interferência dos anticorpos maternos, dever-se-á contemplar: 

- O(s) antigénio(s) para o(s) qual(is) se vacina: Para vírus, como o Herpesvírus Bovino 

(BHV) e BVD, é aconselhável a vacinação aos 3 – 4 meses de idade com vacinas vivas 

atenuadas. Para as bactérias o tempo de interferência dos anticorpos maternos é 

geralmente inferior, ocorrendo seroconversão, no caso da Manheimia haemolytica entre as 2 

e 4 semanas de vida (Chase et tal, 2008). Além disso, a vacinação contra agentes que 

estimulam inicialmente, no hospedeiro, mecanismos de imunidade celular parecem 

desencadear mais facilmente resposta imunitária na presença de anticorpos maternos, que 

aqueles que provocam em primeiro lugar uma resposta humoral (Tizard, 2008). 

- O estado imunitário do animal, particularmente contra aquele(s) antigénio(s): deve evitar-se 

vacinar animais doentes ou imunodeprimidos, pois a administração de antigénios sob a 

forma de vacinas vivas atenuadas só irá agravar a sua condição e as vacinas inactivadas 

não irão ter os efeitos desejados. Isto ocorre em qualquer animal, mas parece ser mais 

evidente nos animais sob influência de anticorpos maternos (Chase et al., 2008). 

- Via de administração ou forma de apresentação do antigénio: A maioria das vacinas 

administra-se por via injectável, intramuscular ou subcutânea. Há também a possibilidade de 

inocular o imunoprofiláctico por via intranasal (IN), através de aerossóis ou através da 

comida ou água de bebida, sendo estas vias mais comuns noutras espécies animais, 

aplicadas em grandes populações. A forma como é administrado o agente condiciona a 
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absorção, a duração da resposta imunitária e a resposta à interferência de anticorpos 

maternos (Tizard, 2008).  

O desenvolvimento biotecnológico das vacinas tem procurado ultrapassar o problema da 

interferência dos anticorpos maternos. Recorre-se, actualmente a duas estratégias:  

1. Uso de vacinas intranasais contra os principais tipos de vírus respiratórios: BHV, BRSV, 

BVD e Parainfluenza 3 (PI-3) e também, mais recentemente, contra bactérias como 

Pasteurella multocida. Os antigénios vacinais administrados por via IN têm capacidade 

de se replicar na mucosa nasal e de estimular as defesas imunitárias, ao nível das 

mucosas, quase sem interferência dos anticorpos maternos. Além disso, induzem 

formação de interferão até 40 horas após administração (Todd, Volenec & Paton, 1972) 

e a resposta pode prolongar-se durante alguns meses (Chase et al., 2008). Desta 

forma, a administração de vacinas por via IN permite a redução da janela de 

oportunidade entre o momento em que os vitelos perdem a influência da imunidade 

passiva e a altura em que desenvolvem imunidade baseada na vacinação parenteral 

(Ellis et tal, 2007). Torna-se, contudo, difícil de avaliar este tipo de resposta através de 

provas serológicas, uma vez que origina reduzidos títulos de anticorpos sistémicos 

(Chase et al., 2008). 

2. Adição de adjuvantes às vacinas parenterais: O uso de adjuvantes em vacinas vivas 

atenuadas e vacinas inactivadas está descrito em três estudos com vírus respiratórios 

como um método eficaz para ultrapassar os efeitos da interferência dos anticorpos 

maternos (Chase et al., 2008).  

3.4. Impacto do stress na imunidade adquirida 

O stress, seja ele de origem psicológica (de maneio, repressão ou de mudança de 

ambiente) ou física (fome, sede, cansaço, calor ou de maneio) (Grandin, 1997), tem efeitos 

contraditórios na função imunitária, podendo reforçá-la ou suprimi-la, quer se trate de stress 

agudo ou crónico, respectivamente (Carroll & Forsberg, 2007). Em certas situações 

causadoras de stress agudo, como mordidas ou feridas, os glucocorticóides despoletados 

pelo stress, vão auxiliar o sistema imunitário a montar a resposta à invasão de agentes 

patogénicos e à consequente infecção. No entanto, quando o animal é sujeito a stress 

prolongado (desmame, transporte, agrupamento, castração) o efeito das hormonas do 

stress passa a desencadear supressão do sistema imunitário, inicialmente a nível da 

resposta celular e, numa fase mais tardia, sobre todo o sistema imunitário. Neste caso, os 

glucocorticóides são constantemente estimulados e preparados para uma resposta 

imunitária de larga escala, induzindo a produção de células imunitárias (Lu et al., 2000), as 

quais, ao segregarem citoquinas pró-inflamatórias, vão estimular ainda maior produção de 

glucocorticóides, conduzindo a uma hiperestimulação imunitária (Carroll & Forsberg, 2007). 
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Nesta situação, as células do sistema imunitário podem perder a capacidade para 

reconhecer o que é próprio do organismo e atacar os seus tecidos (Carroll & Forsberg, 

2007). Por este motivo, deve-se evitar vacinar durante períodos ou situações de stress, que 

fragilizem o sistema imunitário, tais como castração, descorna, desmame, períodos em torno 

de movimentações e mudança ambiental ou agrupamentos animais (Cortese, 2009). 

Richeson et al. (2008) compararam a vacinação para a DRB, usando vacinas vivas 

atenuadas, à chegada a uma unidade de engorda e 14 dias depois e concluíram que os 

GMD foram maiores nos vitelos vacinados aos 14 dias, ao mesmo tempo que a 

seroconversão para o vírus BHV foi também maior, o que indica que houve maior 

estimulação do sistema imunitário nos vitelos vacinados fora do período de stress. 

O stress provocado pelo acto de vacinação pode provocar reactivação de infecções latentes, 

estando descrito o desenvolvimento de doença das mucosas em vitelos, consequente à 

vacinação contra BVD (Tizard, 2008). 

3.5. Impacto da nutrição na imunidade adquirida 

Os principais momentos em que a nutrição afecta o sistema imunitário no vitelo 

correspondem à fase de pré-desmame, em que ocorrem frequentemente deficiências 

nutricionais, e às diminuições de ingestão de alimento causadas pelo stress, associado ao 

transporte ou agrupamento (Galyean, Perino & Duff, 1999). Foote, Nonnecke, Beitz e 

Waters (2007), procuraram estabelecer os efeitos da taxa de crescimento na imunidade 

adquirida após vacinação de vitelos a receber leite de substituição e concluíram que os 

estados nutricionais extremos (que causam perda de peso ou elevadas taxas de aumento 

de peso) deprimem o desenvolvimento normal da imunidade adquirida. 

Num animal subnutrido, a falta de disponibilidade de nutrientes para a divisão celular e 

síntese proteica, vai suprimir a resposta imunitária (Rashid et al., 2009). Existem inúmeros 

nutrientes, que em deficiência, acarretam alterações na imunidade. Universalmente, a 

insuficiência em proteína e energia é considerada a maior causa de imunodeficiência (Foote 

et al., 2007), mas estão também implicados no desenvolvimento de resposta imunitária 

vitaminas (A, B6, B12, C e E) e minerais (zinco, cobre, ferro e selénio) (Galyean et al., 

1999). As deficiências de cada um destes elementos estão associadas a alterações do 

sistema imunitário, bem descritas, sobretudo em não ruminantes (Carroll & Forsberg, 2007). 

Por outro lado, a ingestão exagerada de alimento está também associada a alterações na 

função imunitária, levando a diminuição na produção de linfócitos T e de citoquinas (Lu et 

al., 2000). O aumento imunomediado de óxido nítrico, em vitelos sujeitos a elevadas taxas 

de crescimento, provavelmente associado ao excesso de metabolitos em circulação, pode 

conduzir a destruição dos tecidos (Foote et al., 2007). Deve, portanto, evitar vacinar-se os 

animais em situações de subnutrição ou de ingestão exagerada de alimento, cabendo aos 
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nutricionistas a formulação de dietas apropriadas a vitelos recém-chegados à unidade de 

produção, ou animais em stress nutricional, de modo a corrigir eventuais deficiências ou 

desequilíbrios (Galyean et al., 1999). 
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C) Impacto da DRB nas engordas e o seu controlo 

A DRB é a causa de morbilidade que ocasiona maior impacto económico negativo em 

qualquer fase da produção primária (Callan & Garry, 2002), estando as perdas associadas a 

diminuição na produção, elevadas taxas de mortalidade e custos em tratamentos (Snowder, 

Van Vleck, Cundiff & Bennett, 2006). Van der Fels-Klerxi, Martin, Nielenj e Huirnei (2002), 

referem que os riscos de mortalidade de bovinos podem aumentar até seis vezes, na 

sequência de surtos de DRB, enquanto as reduções no aumento de peso nos primeiros seis 

meses de vida podem superar os 10 kg/animal.  

Apesar de se referir a um complexo conjunto de doenças do tracto respiratório dos bovinos, 

o termo DRB é aplicado, geralmente, a animais que sofrem de febre indiferenciada, 

apresentando um número variado de sinais clínicos associados ao tracto respiratório 

(Schaefer et al., 2007). A etiologia da DRB é multifactorial, contribuindo para o seu 

estabelecimento, uma complexa interacção entre hospedeiro, agentes infecciosos e factores 

ambientais (Radostists et al., 2002), o que torna complexa a compreensão e abordagem aos 

mecanismos de defesa imunitária (Ellis, 2001). Existe, actualmente, uma elevada 

dependência de antibióticos e vacinas no sector primário de carne bovina, na abordagem à 

DRB (Jericho & Kozub, 2004), cujo uso não é, por vezes racional, negligenciando o controlo 

de outros factores. Devido à multiplicidade de factores causais, é comum designar a DRB 

também por Complexo Respiratório Bovino ou Síndrome Respiratória Bovina. 

 

1. Factores do hospedeiro 

A domesticação e selecção genética conduziram a um aumento da predisposição anatómica 

e fisiológica dos bovinos à ocorrência de DRB, enunciada pelas seguintes particularidades 

(Stilwell & Matos, 2004): 

- Reduzido tamanho da traqueia relativamente ao tamanho do animal e suas necessidades; 

- Reduzida capacidade inspiratória pulmonar; 

- Fraca elasticidade dos septos interlobulares; 

- Reduzido número de capilares dos septos alveolares, sendo os alvéolos pequenos, e sem 

comunicação entre si; 

- Diafragma constantemente sujeito a compressão abdominal, o que pode levar a 

comprometimento da respiração. 

Estas particularidades, ao concorrerem com factores de natureza ambiental e também 

infecciosos, vão potenciar o comprometimento dos mecanismos de defesa (fisiológicos ou 

não fisiológicos (Stilwell & Matos, 2004). 

Para além da predisposição anatomo-fisiológica da espécie, a ocorrência de DRB depende 

ainda da idade, sexo e raça do hospedeiro. Radostits et al. (2002) referem que o período 
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crítico para os vitelos contraírem DRB é entre as duas e quatro semanas de idade, período 

em que a concentração de imunoglobulinas nas secreções nasais é mais baixa. 

Factores genéticos, a ocorrência de outras doenças concomitantes (Van der Fels-Klerxi et 

al., 2002) e ainda a ocorrência de partos prematuros (duração inferior a 270 dias de 

gestação) (Bleul, 2009), estão também associados ao aumento de risco dos animais para 

contrair DRB. 

 

2. Factores ambientais 

Embora muitas vezes desvalorizados em detrimento dos factores infecciosos, os factores 

ambientais são de grande importância, na medida em que podem ser causadores de stress 

e imunossupressão nos animais. Radostits et al. (2000) consideram mesmo que os factores 

ambientais são os principais responsáveis pela manifestação clínica da DRB. O stress é 

responsável pela libertação de corticosteróides com consequente redução de capacidade 

fagocitária pulmonar, e redução de produção de anticorpos (Tizard, 2008). As situações 

causadoras de stress que predispõem os bovinos de produção à ocorrência de DRB são, 

por exemplo, as épocas de transição alimentar (vitelos de leite na primeira fase de recria e 

vitelos de carne separados das mães), o elevado encabeçamento (Van der Fels-Klerxi, 

2002), a junção de animais de idades e origens diferentes (Radostits et al., 2002), as 

intervenções de rotina e o transporte (Stilwell & Matos, 2004). 

O desenho das instalações e os factores climáticos como a temperatura, humidade e 

ventilação, devem ser também alvo de atenção. Temperaturas extremas (baixas ou 

elevadas), associadas ou não a humidades relativas elevadas e fraca ventilação, conduzem 

a uma elevada concentração de microrganismos no ambiente, stress e consequente 

imunossupressão (Radostits et al., 2002). Deve assegurar-se um adequado agrupamento 

com boa circulação de ar e, se possível, aplicar-se o sistema all-in/ all-out, para prevenir a 

circulação de agentes de animais mais velhos para animais novos na unidade de produção 

(Nicholas & Ayling, 2003). 

A sazonalidade parece também ser um factor muito importante. A chegada de animais às 

unidades de produção no Outono acarreta maiores riscos de ocorrência de febre associada 

ao transporte e possibilita mais falhas terapêuticas (Thomson & White, 2006). 

 

3. Factores infecciosos 

Um largo número de agentes infecciosos (virais e bacterianos), têm sido implicados nas 

diferentes formas, subclínica, aguda e crónica (Poulsen & McGuirck, 2009), de DRB. Os 

agentes virais incluem: Herpesvirus bovino de tipo 1 (BHV-1), Virus respiratório sincicial 

bovino (BRSV), Virus Parainfluenza de tipo 3 (PI-3), BVD e Coronavírus Respiratório Bovino. 

As bactérias comummente isoladas são Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella 



41 

 

multocida e Haemophylus somnus. Outros agentes capazes de conduzir a DRB são 

Mycoplasma bovis e Chlamydia spp. Muitos autores defendem que as infecções primárias 

são causadas por agentes virais e micoplasmas, enquanto as bactérias invadem o 

organismo numa fase mais tardia, quando as defesas estão gravemente comprometidas 

(Potter, 2007). Os métodos de transmissão dependem do agente infeccioso em causa, mas 

os mais frequentes e comuns a todos eles são a transmissão por contacto directo com 

secreções e excreções e a transmissão via aerógena, por dispersão de aerossóis (Radostits 

et al., 2002). 

 

4. Diagnóstico 

A epidemiologia, sinais clínicos, quadros lesionais e formas de protecção passiva e activa 

estão bem estudados para cada um destes agentes, mas a abordagem da DRB como um 

complexo é a que faz mais sentido na prática de campo. Os factores que apoiam esta 

abordagem são vários e baseiam-se na dificuldade e impraticabilidade de execução de 

diagnóstico etiológico, principalmente porque (Stilwell & Matos, 2004): 

- Existe uma grande variedade de estirpes com diferentes virulências, dentro de cada 

espécie de agente patogénico; 

- Os sinais clínicos das doenças provocadas por cada agente são bastante similares; 

- As infecções causadas por um único agente (infecções unifactoriais) são bastante raras; 

- Os factores ambientais e de maneio, bem como a imunidade prévia de cada animal, 

exercem uma influência muito marcada no desencadear da doença. 

Os sinais clínicos associados a DRB incluem: depressão, hipertermia, inapetência, anorexia, 

dispneia, tosse, corrimento nasal e/ou ocular mucopurulentos (Potter, 2007). Podem ainda 

estar associadas alterações da pelagem e atrasos de crescimento, sendo a morte súbita 

uma possível consequência (Stilwell & Matos, 2004). À auscultação estão presentes ruídos 

pulmonares de crepitação, que podem ser moderados ou graves (Schaefer et al., 2007).  

A depressão é, geralmente, o sinal que se manifesta em primeiro lugar, acompanhada por 

hipertermia (Apley, 2006). A febre indiferenciada é muitas vezes encarada como sinónimo 

de DRB (Schunicht et al., 2003; Schaefer et al., 2007). Quanto mais precocemente estes 

sinais forem detectados, maior a probabilidade de sucesso dos protocolos terapêuticos 

instituídos (Apley, 2006). Os sinais respiratórios ocorrem, normalmente, mais tarde no 

processo de doença, e podem significar que já ocorreu comprometimento pulmonar, o que 

diminui a probabilidade de obter sucesso na terapêutica (Apley, 2006). 
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4.1. Recolha de material para diagnóstico laboratorial 

Apesar de o diagnóstico clínico de DRB ser geralmente óbvio, não permite a determinação 

dos agentes etiológicos (Radostits et al., 2002). Na abordagem ao diagnóstico laboratorial, 

há a distinguir métodos para isolamento de bactérias e outros para pesquisa de vírus. 

Para o diagnóstico bacteriológico de DRB são praticadas, segundo Poulsen e McGuirck 

(2009), essencialmente duas técnicas de recolha de amostras: a lavagem trans-traqueal e a 

lavagem broncoalveolar. Estas técnicas permitem a aspiração de cerca de 40 a 50 mL de 

fluído espumoso e turvo ao nível da traqueia ou dos brônquios, após injecção de soro 

fisiológico aquecido, para posterior cultura bacteriana ou citologia (Poulsen & McGuirck, 

2009). As culturas efectuadas permitem o diagnóstico do agente e a realização de testes de 

sensibilidade a antibióticos.  

A selecção da técnica deve obedecer a alguns pressupostos práticos. A técnica trans-

traqueal evita a contaminação com agentes das narinas, faringe e laringe, uma vez que a 

punção para recolha de líquido é geralmente feita a nível cervical, entre duas cartilagens 

traqueais e não nas narinas, como ocorre na lavagem broncoalveolar. É, contudo, mais 

propensa à ocorrência de traumatismos (Stilwell & Matos, 2004). Além disso, Thomas, 

Dizier, Trolin, Mainil e Linden (2002), comprovaram que a recolha de amostras por lavagem 

broncoalveolar é o método mais conclusivo da existência de agentes patogénicos nas vias 

respiratórias inferiores (brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares).  

Para isolamento bacteriano, pode ainda recorrer-se a zaragatoas nasofaríngeas ou nasais 

(Potter, 2007). 

Para diagnóstico virulógico, os métodos serológicos são os mais extensamente utilizados 

(Radostits et al., 2002). O material recolhido, é sujeito a pesquisa de agentes virais de DRB, 

por métodos de serologia simples ou comparada. 

A serologia simples requer uma amostragem aleatória de, normalmente a 20% dos animais 

do grupo, à chegada a uma unidade de produção (Cortese, 2009). Os resultados são difíceis 

de avaliar em animais vacinados, mas são óptimos indicadores de ocorrência de exposição 

a um agente patogénico em animais não vacinados (Cortese, 2009), permitindo construir um 

programa profiláctico adequado ao estabelecimento de imunidade de rebanho. 

A serologia comparada consiste na recolha de duas amostras de sangue a animais 

afectados, uma no início de surto de DRB e a segunda 14-21 dias após, para pesquisa de 

seroconversão (Potter, 2007). O resultado é considerado positivo se ocorrer um aumento 

significativo dos títulos de anticorpos em mais de 30% dos casos analisados (Potter, 2007). 

Um aumento significativo ocorre quando o valor da titulação na segunda amostra for, pelo 

menos quatro vezes superior à primeira (Potter, 2007). O resultado da serologia comparada 

só é válido se, entretanto, não tiver ocorrido vacinação dos animais seleccionados e tenha 

sido o mesmo laboratório a efectuar as contagens (Stilwell & Matos, 2004). Deve ainda ter-
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se em atenção a interferência de anticorpos maternos, evitando seleccionar-se animais com 

menos de 3 meses (BRSV e PI-3) ou até 6 meses (BHV-1) (Stilwell & Matos, 2004).  

A recolha de material para diagnóstico laboratorial (bacteriológico ou serológico), deverá 

incidir, preferencialmente, em animais com doença aguda, sem dispneia severa e não 

deverá abranger animais tratados com antimicrobianos, uma vez que o crescimento 

bacteriológico em laboratório pode ficar inibido (Stilwell & Matos, 2004). Para o exame 

bacteriológico, o material de eleição para recolha de amostras é o pulmão, enquanto para 

diagnóstico virulógico a recolha deve, idealmente incidir na traqueia e pulmão, no qual deve 

abranger vários lobos (Radostits et al., 2002). A excepção deve ser feita quando se 

pesquisa BVD, para o qual é preferível a recolha de sangue total ou baço, uma vez que este 

vírus tem como alvos preferenciais glóbulos brancos e o tecido linfóide (Stilwell & Matos, 

2004).  

 

4.2. A importância da necrópsia 

A realização sistemática de necrópsias nas unidades de produção assume uma grande 

importância, permitindo tomar futuras decisões sanitárias, baseadas na identificação de 

doenças presentes na unidade de produção (Thomson & White, 2006). Permite ainda criar 

um histórico, cuja consulta permitirá ao médico veterinário adoptar medidas preventivas de 

modo a diminuir as perdas associadas à mortalidade (Thomson & White, 2006). No caso 

particular da DRB, a simples análise morfológica das lesões macroscópicas encontradas 

poderá dar indicações preciosas quanto à etiologia de um determinado surto, podendo vir a 

apoiar as decisões terapêuticas e/ou profilácticas para o combater (Stilwell & Matos, 2004). 

Além disso, a observação e registo de lesões pulmonares permitirá diagnosticar a 

prevalência de casos subclínicos de DRB na unidade de produção, responsáveis por 

diminuições significativas nos GMD (Epperson, 1999). Num estudo, Wittum, Woollen, Perino 

e Littledike (1996), concluíram que apesar de, num grupo de novilhos, apenas 35% terem 

sido diagnosticados e tratados para DRB, 72% apresentaram lesões pulmonares ao abate.  

Os tipos de pneumonia encontrados na DRB resumem-se a Pneumonia Fibrinosa, 

Pneumonia Intersticial e Broncopneumonia, que se caracterizam por diferentes lesões 

macroscópicas e histopatológicas (Stilwell & Matos, 2004). 

 

5. Controlo dos agentes infecciosos 

A imunidade passiva varia bastante com o agente considerado, sendo importante e 

protectora no caso do BVD e BHV-1, mas fugaz e incapaz de evitar a doença para infecções 

por BRSV e PI-3 (Stilwell, Matos & Carolino, 2007). No caso das bactérias, a imunidade 

conferida pelo colostro não tem qualquer influência no desenvolvimento da doença, mas 

pode interferir na resposta vacinal.  
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O controlo da DRB é efectuado, sobretudo através da vacinação, cujo objectivo não é a 

erradicação dos agentes infecciosos, mas sim o aumento da capacidade de resposta 

imunitária do animal a esses agentes (Radostits et al., 2002). Simultaneamente, devem-se 

conhecer e reduzir as oportunidades para a doença se manifestar, eliminando factores 

ambientais que deprimam a função imunitária do hospedeiro (Thompson & White, 2006). A 

resposta do sistema imunitário à vacinação é específica para cada agente envolvido. 

5.1. Herpesvirus Bovino (BHV-1) 

As infecções por BHV-1 são pouco prováveis em vitelos jovens (Chase et al., 2008). A 

resposta imunitária contra o vírus compreende uma associação entre imunidade celular 

(mediada por linfócitos Tcitotóxicos, células NK e citoquinas, como o interferão) e humoral, 

com a produção de anticorpos a nível local ou sistémico (Ellis, 2001).  

O tempo de semi-vida dos anticorpos maternos para o BHV-1 é de 21 dias, e os animais só 

apresentam seronegatividade por volta dos 122 dias de vida (Fulton et al., 2004). 

Os anticorpos produzidos pelas várias vacinas disponíveis são altamente eficazes, mas a 

vacinação dos animais em unidades de produção de engorda não é comum em Portugal 

(Stilwell & Matos, 2004). Podem usar-se vacinas vivas ou inactivadas, embora as primeiras 

possam provocar latência, a qual se traduz pela capacidade de reactivação do vírus no 

organismo (Chase et al., 2008). As vacinas vivas de aplicação IN são interessantes porque 

permitem uma rápida imunização e não são afectadas pela interferência dos anticorpos de 

origem materna (Thomson & White, 2006). Por provocarem replicação limitada e localizada 

no epitélio nasal, tornam os animais menos propensos a desenvolver imunossupressão, 

comparativamente às vacinas parenterais (Chase et al., 2008). No entanto, não se 

conhecem benefícios nos GMD, IDA ou morbilidade, comparativamente a vacinas vivas 

administradas por via intramuscular (Thomson & White, 2006).  

O uso de vacinas monovalentes para o BHV-1 não se tem revelado mais eficaz na 

protecção da DRB, comparativamente às vacinas polivalentes. Schunicht et al. (2003), 

compararam o uso de vacinas vivas atenuadas de BHV-1 e vacinas vivas atenuadas 

polivalentes (BHV-1, BVD, BRSV e PI-3) e concluíram que os bovinos vacinados com as 

polivalentes apresentaram pesos finais, IDA e GMD mais elevados e morbilidade mais 

reduzida que aqueles vacinados com a monovalente para BHV-1. No entanto, não se pode 

atribuir a eficácia da vacina polivalente apenas aos resultados face ao BHV-1, devido à 

multiplicidade de agentes envolvidos na DRB (Thomson & White, 2006). 

5.2. Vírus Respiratório Sincicial Bovino (BRSV) 

O BRSV é um paramyxovirus que afecta bovinos de carne e de leite de todas as idades, 

mas é mais grave até aos 6 meses de vida (Radostits et al., 2002), principalmente em 
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alturas de surtos sazonais (Ellis et al., 2007), sendo frequentemente isolado na chegada às 

unidades de recria (Thomson & White, 2006).   

A infecção primária por BRSV estimula a imunidade celular a nível local (linfócitos 

Tcitotóxicos), enquanto que os animais já imunizados para o vírus, em contactos 

posteriores, desenvolvem resposta imunitária humoral associada à celular (Ellis, 2001). 

De todos os vírus associados à patogénese da DRB, a vacinação para o BRSV é 

provavelmente a mais difícil, devido à interferência dos anticorpos de origem materna, sendo 

necessária monitorização atenta e revacinação frequente dos vitelos para que não se atinja 

a janela de susceptibilidade (Chase et al., 2008).  

Segundo Fulton et al. (2004), o tempo de semi-vida dos anticorpos maternos para BRSV é 

de cerca de 36 dias, sendo detectados no organismo até aos 186 dias de vida. 

A vacinação com vírus inactivado provoca fraca produção de anticorpos e de acção curta, 

não havendo produção de interferão. Já as vacinas vivas atenuadas, para além de 

conduzirem a maior produção de anticorpos neutralizantes, resultam numa boa estimulação 

de imunidade celular e de elevados níveis de interferão (Stilwell & Matos, 2004). A 

vacinação IN parece ser a mais benéfica, pois escapa à interferência dos anticorpos de 

origem colostral, com fraca penetração na mucosa nasal (Cortese, 2009). Esta vacina, 

aplicada a vitelos na presença de anticorpos maternos, reduziu consideravelmente os sinais 

clínicos de doença após inoculação de BRSV, 66 dias depois da vacinação (Vangeel et al., 

2007). Um estudo levado a cabo por Ellis et al. (2007) revela que as vacinas vivas 

atenuadas parenterais contra BRSV podem também ser administradas por via IN, sem que 

aparentemente, ocorram reacções adversas.  

Num outro estudo, MacGregor e Wray (2004) ao vacinar um grupo para BHV-1, BRSV, BVD 

e PI-3 e outro para BHV-1, BVD e PI-3, comprovaram que, embora a vacina tetravalente não 

tenha revelado aumento de performances produtivas, diminuiu a morbilidade respiratória e a 

mortalidade em cerca de 50%, comparativamente ao grupo não vacinado para o BRSV, o 

que demonstra a importância de vacinar contra este agente (Thomson & White, 2006). 

5.3. Vírus Parainfluenza (PI-3) 

É, tal como o BRSV, um paramyxovirus e a resposta imunitária que estimula é semelhante. 

No entanto, o PI-3 atinge os macrófagos broncoalveolares e admite-se que os seus efeitos 

imunossupressores nos bovinos são maiores que os causados por BRSV (Ellis, 2001).  

Os anticorpos maternos têm uma semi-vida de cerca de 30 dias e são necessários 190 dias 

para que desapareçam da circulação no vitelo (Fulton et al., 2004).  

Tratando-se de um vírus ubiquitário, a vacinação pretende apenas aumentar a imunidade 

natural para níveis protectores. Tal como nos casos anteriores, as vacinas vivas parecem 
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conferir uma imunidade mais prolongada, sendo a protecção local a mais importante, 

sobretudo para contornar a influência dos anticorpos maternos (Stilwell & Matos, 2004). 

Vangeel, Ioannou, Riegler, Salt e Harmeyer (2009) ao administrar uma vacina viva atenuada 

IN contendo BRSV e PI-3 e inoculando posteriormente os animais vacinados com PI-3 

concluíram que, mesmo na presença de anticorpos maternos, a excreção nasal de PI-3 

diminuiu significativamente, o que prova a eficácia das vacinas IN, também na estimulação 

de resposta imunitária contra PI-3. 

5.4. Vírus da Diarreia Bovina Viral (BVD) 

Trata-se de um dos principais vírus implicados na DRB, mas o alvo preferencial do BVD nos 

animais de produção não é, contudo, o sistema respiratório (Ellis, 2001). Estão actualmente 

identificados dois biótipos, BVD não citopático e BVD citopático, e dois genótipos, BVD tipo I 

e BVD tipo II (Thompson & White, 2006), sendo o primeiro mais prevalente na Europa, 

embora o segundo esteja a emergir (Stilwell & Matos, 2004).  

Uma das fontes principais de infecção nas unidades de engorda são os animais PI 

(persistemente infectados), que contraíram o vírus ainda no útero materno e o excretam 

(McClurkin et al., 1984). Apesar de poderem não aparentar doença, os animais PI 

apresentam atrasos de crescimento e elevadas taxas de mortalidade (Wittum et al., 2001; 

Campbell, 2004). Chase et al. (2008) salientam que o maior risco de contracção de doença 

(para animais não PI) ocorre entre os 4 e os 9 meses de idade, sobretudo quando há 

agrupamento de animais.  

O mecanismo de protecção imunológica conferido pela vacinação contra BVD envolve 

maioritariamente resposta humoral sistémica mas também resposta celular local (linfócitos 

Thelper), estimulada por replicação sistémica dos vírus vacinais (Kelling, 2004).  

O tempo de semi-vida dos anticorpos maternos para o BVD é de cerca de 23 dias, enquanto 

a seronegatividade é detectada por volta dos 157 dias para o BVD tipo II, mas pode chegar 

aos 192 dias, no caso do BVD tipo I (Fulton et al., 2004). A interferência dos anticorpos 

maternos parece, contudo, não ser tão marcada no caso do BVD. Endsley, Roth, Ridpath e 

Neill (2003), demonstraram que mesmo a vacinação de animais sob influência de títulos 

elevados de anticorpos maternos contra BVD consegue estimular a imunidade humoral e 

celular. 

Actualmente, a maioria das vacinas contém o biótipo citopático e ambos os genótipos 

(Thompson & White, 2006). Dean e Leyh (1999) comprovaram que vacinas vivas atenuadas 

contendo apenas BVD tipo I podem também conferir protecção significativa para o 

desenvolvimento de sinais clínicos de doença e lesões consequentes à infecção por vírus 

BVD tipo II.  



47 

 

Chase et al. (2008) sugerem que os programas de controlo de BVD com vacinas vivas 

atenuadas devem começar entre os 2 e 3 meses de vida, seguidos de revacinação após 3 a 

4 semanas. Os programas de vacinação devem contemplar os cuidados na vacinação das 

mães gestantes, de modo a evitar a infecção transplacentária, e o nascimento de animais PI 

(Wittum et al., 2001). Está recomendada a vacinação das mães gestantes com vacinas vivas 

atenuadas seis semanas antes do parto (Bayer Animal Health, 2010). No entanto, Xue et al. 

(2009) comprovaram que a eficácia da vacinação das mães gestantes no primeiro terço de 

gestação (90%) superava os 75% de eficácia da mesma efectuada no último terço de 

gestação, na prevenção de infecção intra-uterina por BVD.  

5.5. Coronavírus Bovino 

Os mecanismos imunológicos protectores nas infecções por Coronavírus no tracto 

respiratório não estão tão bem estudados, comparativamente com os outros vírus 

envolvidos na DRB (Ellis, 2001). Da mesma forma, não existem dados da disponibilidade no 

mercado de vacinas vivas atenuadas ou inactivadas de Coronavírus, para a sua aplicação 

na prevenção da DRB. No entanto, uma infecção neonatal entérica com Coronavírus parece 

induzir a formação de anticorpos a nível das mucosas e sistémicos, que reduzem os sinais 

de doença respiratória resultante de infecções posteriores (Ellis, 2001). A aplicação de 

vacinas contra Coronavírus é prática comum na prevenção de diarreias neonatais, 

associada a rotavirus (Chase et al., 2008). A administração destas vacinas por via oral 

activa o sistema imunitário a nível do tracto gastrointestinal, combatendo a doença, 

especialmente em animais com baixos títulos de anticorpos colostrais contra Coronavírus e 

Rotavirus (Chase et al., 2008). Contudo, o efeito da vacinação oral na prevenção da DRB 

não está descrito.   

5.6. Mannheimia haemolytica 

A M. haemolytica é a principal bactéria isolada na DRB em unidades de produção de 

engorda, sendo um componente significativo da pneumonia enzoótica em vitelos (Rice et al., 

2008). Os factores de virulência mais importantes da M. haemolytica, envolvidos na 

patogénese da DRB, incluem a leucotoxina, que resiste às defesas pulmonares por lise das 

células fagocitárias, e o lipopolissacárido (LPS), que actua por lesão das células pulmonares 

e endotoxémia (Ellis, 2001). Outros factores de virulência que se pensam estar associados à 

infecção respiratória por M. haemolytica são: adesina, fímbrias, lipoproteinas, 

neuraminidase, glicoproteases e proteínas de ligação da transferrina (Rice et al., 2008).  

A utilização de vacinas inactivadas contendo bacterinas não é eficaz, porque estas 

estimulam apenas a fagocitose das bactérias, não possibilitando a neutralização da 

leucotoxina. O controlo de infecções por M. haemolytica deve, portanto, ser feito por 
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imunização activa contra antigénios da célula bacteriana, mas também, e sobretudo, contra 

a leucotoxina (Stilwell & Matos, 2004). 

Bacterinas-toxóides e vacinas vivas atenuadas são usadas frequentemente, mas as 

primeiras devem ser administradas após as seis semanas de vida, para que não ocorra 

inibição pelos anticorpos colostrais (Chase et al., 2008). MacGregor et al. (2004) 

demonstraram que a administração de bacterinas-toxóides diminui significativamente a 

mortalidade associada à doença respiratória, mas não tem qualquer efeito na morbilidade ou 

na performance dos animais. Estudos recentes demonstraram que a indução de imunidade 

local na nasofaringe pode reduzir a expressão dos factores de virulência de M. haemolytica 

(Rice et al., 2008). 

5.7. Pasteurella multocida 

Trata-se de um microrganismo menos patogénico para o tracto respiratório que a M. 

haemolytica devido ao menor número e eficácia de factores de virulência, estando 

associado a broncopneumonias subagudas e crónicas (Ellis, 2001). A imunidade protectora 

contra a P. multocida ainda não está completamente esclarecida e os resultados da 

utilização de bacterinas e vacinas de subunidades contra esta bactéria não são consistentes 

(Stilwell et al., 2007). Existem estudos com vacinas preparadas para prevenção da 

septicémia hemorrágica (forma sistémica da infecção por P. multocida), que identificaram a 

proteína de ligação à transferrina como alvo principal para futuras vacinas contra este 

microrganismo (Ellis et al., 2007). 

5.8. Haemophylus somnus 

É um dos agentes causais primários de broncopneumonia subaguda ou crónica em bovinos, 

tal como a P. multocida. Os principais factores de virulência incluem o lipooligossacárido, 

semelhante ao LPS da M. haemolytica em composição e função, e proteínas membranárias, 

como a proteína de ligação ao ferro e uma proteína de ligação a imunoglobulinas, que lhe 

confere virulência e contribui para sobrevivência no organismo (Ellis, 2001). Conhecem-se 

bacterinas-toxóides com acção contra este microrganismo em bovinos (Corbeil, 1986), mas 

em Portugal, uma vez que não é conhecida a prevalência de infecção por H. somnus, não 

sendo tomadas quaisquer medidas de prevenção da mesma (Stilwell & Matos, 2004). 

5.9. Mycoplasma bovis 

Trata-se de um microrganismo emergente que tem vindo a ser isolado em pneumonias de 

vitelos e novilhos (Chase et al., 2008) e cuja prevalência se pensa ser subvalorizada, 

devido, em grande parte, a ainda poucos laboratórios estarem preparados para o seu 

diagnóstico (Nicholas & Ayling, 2003). De facto, M. bovis foi a bactéria mais isolada 
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associada a DRB crónica num grupo de vitelos do Canadá (Haines, Martin, Clark, Jim & 

Janzen, 2001), e já foi implicado no início de surtos de DRB, conjuntamente com os vírus 

respiratórios (Arcangioli et al., 2008).  

Não se conhece muito acerca dos mecanismos de patogénese na infecção por M. bovis em 

bovinos, estando apenas descrita a capacidade de mutação de uma família de proteínas 

membranárias (vsp) (Nicholas & Ayling, 2003). No entanto, estudos indicaram que a 

protecção contra este agente está dependente da sua inactivação através de citotoxicidade 

mediada por anticorpos (Ellis, 2001).  

Não há, actualmente, vacinas disponíveis para micoplasmas na Europa, estando a sua 

aplicação envolta em controvérsia. Existem estudos que relatam o sucesso de vacinas 

contendo M. bovis na protecção da DRB. É disso exemplo o estudo de Howard et al. (1987) 

que obtiveram sucesso na prevenção da DRB usando uma vacina polivalente inactivada 

contendo BRSV, PI-3, Mycoplasma dispar e Mycoplasma bovis, ou, mais recentemente, um 

estudo em que Nicholas et al. (2002) comprovaram que uma vacina inactivada se revelou 

segura, altamente imunogénica e protectora face à exposição a M. bovis. Existem estudos, 

porém, que não atribuem sucesso à vacinação contra M. bovis, como o de Ross (1993), ou 

Bryson et al. (2002) que verificaram exacerbação da doença após aplicação de vacinas 

experimentais (Nicholas, Ayling, & McAuliffe, 2009). O controlo de M. bovis nas unidades de 

engorda deve passar pela diminuição das actividades causadoras de stress e pela 

separação dos animais recém-chegados das recrias (Maunsell & Donovan, 2009). 

A administração parenteral de antibióticos à chegada das engordas é uma opção a 

considerar e está associada a redução de taxas de morbilidade e mortalidade associadas à 

DRB (Thomson & White, 2006; Maunsell & Donovan, 2009). Para o M. bovis, a 

administração metafiláctica de enrofloxacina, em comparação com tilosina, tulatromicina e 

florfenicol, está comprovada como sendo a que traz mais benefícios, resultando em menor 

número de recaídas e menor mortalidade (Hawkins, 2006) e apresentando também menor 

incidência de casos de pneumonia após inoculação com M. bovis e M. haemolytica 

(Froyman et al., 2008) (Raposo, 2009). 

5.10. Estratégias de vacinação racional 

Devido à grande diversidade de agentes e às suas diferenças quanto a mecanismos de 

fisiopatologia, duração da imunidade materna ou disponibilidade de vacinas, torna-se muito 

difícil o desenho e implementação de um plano vacinal com sucesso para a DRB. Esta 

dificuldade é maior para os vírus, visto que os anticorpos maternos perduram por maiores 

períodos de tempo e a impossibilidade de vacinação origina janelas de oportunidade ideais 

para o estabelecimento de doença.  
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Devido à etiologia multifactorial da DRB, a maioria dos autores aconselha a utilização de 

vacinas polivalentes. Estas não obrigam ao diagnóstico diferencial dos agentes envolvidos e 

são normalmente mais económicas que as monovalentes. São, contudo, preteridas pelas 

monovalentes, quando se procura protecção contra um único agente (Stilwell & Matos, 

2004). Qualquer que seja a escolha relativa à valência das vacinas deve contemplar-se a 

protecção contra agentes virais e bacterianos, o que na prática, nem sempre acontece. Um 

estudo norte-americano refere que a maioria dos programas vacinais para a DRB, à 

chegada das unidades de engorda, inclui antigénios virais (86%-100%), contra os 50%-60% 

dos casos em que usam também vacinas bacterianas (Thompson & White, 2006).  

Em síntese, uma revisão das principais estratégias vacinais contra os principais agentes 

envolvidos na DRB, elaborada por Chase et al. (2008), compreende (Tabela 6):  
 

Tabela 6 - Estratégias de vacinação para a DRB em vitelos (Adaptado de Chase et al., 2008). 

Agente Via de 

Administração 

Tipo de 

vacina 

Idade mínima para 

desenvolver resposta  

Inconvenientes da 

vacinação 

BHV-1 - Intramuscular 

(IM),  

- Intranasal (IN),  

- Subcutânea 

(SC) 
 

- Viva 

atenuada;  

- Inactivada. 

- Intranasal Viva 

atenuada: 2 dias 

 

- Vacina viva 

atenuada pode 

provocar 

imunossupressão; 

- Longo período de 

latência 

BRSV e PI-3 - IM;  

- IN; 

- SC. 

- Viva 

atenuada;  

- Inactivada. 

- IN Viva atenuada: 2 

semanas; 

- IM inactivada: 4-5 

semanas 

- Elevada 

susceptibilidade à 

interferência de 

anticorpos (BRSV). 

BVD - IM;  

- SC. 

- Viva 

atenuada;  

- Inactivada. 

- IM com adjuvante: 5 

semanas; 

- IM Viva atenuada ou 

inactivada: 7 semanas. 
 

- Vacina viva 

atenuada pode 

provocar 

imunossupressão; 

M. haemolytica - SC - Viva 

atenuada; 

- Inactivada; 

- toxóide. 
 

- Toxóide inactivado: 6 

semanas 

 

No que diz respeito ao tipo de imunidade, as vacinas inactivadas são mais seguras, mas 

induzem uma resposta imunitária mais fraca e menos duradoura e requerem reforço 3 a 4 

semanas depois (Thompson & White, 2006). As vacinas vivas atenuadas estimulam o 

sistema imunitário mais rapidamente e por maiores períodos de tempo, mas podem causar 

doença, pois os microrganismos vivos introduzidos podem possuir elevada virulência 

residual, activar infecções latentes ou sofrer mutações (BVD não citopático pode tornar-se 

citopático), para além dos riscos em provocar imunodepressão (BRSV).  
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Em relação à altura de vacinação, um estudo elaborado por Ellis et al. (2007) demonstrou 

que a vacinação contra os principais vírus respiratórios (BHV-1, BRSV, BVD e PI-3) entre as 

3 e as 5 semanas de vida tem pouco impacto na protecção imunitária. Cortese (2009) 

também refere a ocorrência de problemas quando vacina neste período, que atribui ao 

desaparecimento da imunidade materna que ocorre naquela fase. Há estudos porém, que 

obtiveram boa resposta à vacinação até às 3 semanas de idade (Cortese, 2009). No geral, a 

vacinação para DRB deve ser executada 10 dias antes da previsão de exposição a agentes 

infecciosos (Cortese, 2009), e fora de épocas de maior stress, dando tempo e condições 

suficientes para montar uma resposta imunitária, a qual demora 7 a 14 dias a desenvolver-

se (Thomson & White, 2006). O momento ideal para primovacinação parenteral contra a 

DRB em vitelos, apontado por Stilwell e Matos (2004), é em torno das 2 semanas antes do 

desmame. Neste período, a interferência de anticorpos maternos não é tão marcada e 

preparam-se os animais para uma época de maior susceptibilidade causada pelo stress de 

operações de maneio como a transição alimentar e ambiental. Fulton et al. (2004) propõem 

a vacinação distribuída por várias doses, idealmente quatro, se as condições de maneio o 

permitirem.  

Não parece haver estudos acerca da avaliação da antecipação da vacinação contra agentes 

bacterianos, visto que essa opção parece não trazer benefícios. Apesar de a interferência de 

anticorpos maternos ser muito menor e menos prolongada, as bactérias não são, 

geralmente implicadas como iniciadoras de DRB, sobrevindo quase sempre após infecção 

viral (Potter, 2007). Além disso, a vacinação prévia com vacinas bacterianas obrigaria os 

animais a um maior número de contenções e a maior stress. Contudo, a administração 

precoce de antibióticos no caso de M. bovis, parece, teoricamente, trazer benefícios, pois 

este agente já foi implicado na iniciação de surtos de DRB, conjuntamente com vírus (Potter, 

2007).  

Em suma, as melhores alturas para proceder à vacinação para a DRB parecem, portanto, 

ser entre os dois e três meses de vida (Fulton et al., 2004), alguns dias antes do desmame e 

à chegada da unidade de engorda, segundo a maioria dos autores.   

Na elaboração de programas vacinais para a DRB nas unidades de produção de engorda, 

poderá optar-se pela vacinação de todos os animais à chegada contra todos os potenciais 

agentes patogénicos, mas uma alternativa mais racional passará pelo recurso a orientações 

baseadas na evidência, que permitam a execução de protocolos profilácticos apropriados a 

cada situação (Thomson & White, 2006). A proveniência dos animais, a eventual vacinação 

prévia nas unidades de cria ou recria, a detecção de animais clinicamente doentes à 

chegada à unidade de produção por medições de temperatura rectal, a altura do ano ou o 

tempo de transporte decorrido são factores a ter em conta na decisão profiláctica. Com base 

nestes factores, deverão ser criados grupos de risco para a DRB, sobre os quais serão 
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aplicados planos profilácticos específicos e estimadas as performances produtivas dos 

grupos (Thomson & White, 2006).  

 

6. Abordagem terapêutica da DRB 

A abordagem terapêutica não é a situação desejável nas unidades de engorda, pois a 

resposta ao tratamento de DRB é inesperada e, muitas vezes ineficaz (Radostits et al., 

2002). No entanto, o tratamento de um animal afectado pode ser uma parte essencial no 

controlo da doença dentro do grupo (Stilwell & Matos, 2004).  

O primeiro passo no tratamento da DRB consiste na detecção e terapêutica inicial de 

animais clinicamente doentes. Quanto mais precocemente os sinais de DRB forem 

detectados, maior será a probabilidade de sucesso dos programas terapêuticos e 

consequentemente, melhores serão as performances produtivas (Babcock, White, Dritz, 

Thomson & Renter, 2009). É necessária a monitorização constante dos animais para 

pesquisa de sinais como depressão e hipertermia (Apley, 2006), sobretudo na fase inicial de 

engorda em que há maior probabilidade de contrair DRB aguda e as taxas de insucesso ao 

tratamento são maiores, mas também na fase final da engorda, em que também podem 

ocorrer surtos de DRB (Thompson, Stone & Schultheiss, 2006).  

A decisão de tratar apenas os doentes numa fase inicial ou de aplicar tratamento 

metafiláctico deverá basear-se na incidência de casos no grupo, naquele momento. Potter 

(2007) aconselha o uso de antibióticos metafilácticos quando mais de 30% do grupo está 

afectado por DRB. A metafilaxia diminui o número de contenções necessárias e, ao incidir 

sobre animais com DRB subclínica, reduz a excreção de agentes patogénicos, contribuindo 

para aumentos de performance (Potter, 2007).  

No tratamento da DRB dever-se-ão incluir antimicrobianos como tilmicosina, oxitetraciclinas, 

fluorquinolonas, florfenicol ou tulatromicina (Figura 9). A escolha do antibiótico a utilizar é 

muitas vezes feita com base na experiência prévia da sua utilização naquele grupo de 

animais pelo médico veterinário (Potter, 2007) e só raramente se baseia em testes de 

sensibilidade in vitro (Rice et al., 2008).  

A escolha do antimicrobiano deverá também contemplar o tempo de acção do mesmo, o 

que permite avaliar a resposta à terapêutica e saber quando se podem aplicar novas doses 

do mesmo antibiótico ou alterar para outro. 
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Figura 9- Duração, em dias, da acção de diversos antimicrobianos com aplicação no tratamento da DRB 

(Adaptado de Apley, 2006). 

 
 

A avaliação de resposta à terapêutica faz-se pela monitorização de sinais de DRB nos dias 

seguintes ao tratamento e também através dos GMD, o que dá resultados mais fiáveis, 

sobretudo nos casos de DRB subclínica (Apley, 2006).  

Nos casos em que as concentrações de antimicrobianos baixam rapidamente na corrente 

sanguínea, como acontece com tilmicosina, danofloxacina ou espectinomicina, pode partir-

se para terapêutica adicional a animais seriamente comprometidos ou que estão a perder 

condição corporal rapidamente, logo a partir do dia em que se atinge o máximo de 

concentração sérica do antimicrobiano inicial, pois esta rapidamente entrará em declínio 

(Apley, 2006). No caso dos antimicrobianos com actuação terapêutica mais prolongada, tais 

como oxitetraciclina, ceftiofur e tulatromicina, a altura ideal para partir para iniciar terapêutica 

adicional torna-se menos clara, já que o tempo que decorre até se atingir o pico de 

concentração sérica destes antimicrobianos varia consoante o animal (Apley, 2006). O 

mesmo autor sugere como medida de maneio a separação de animais gravemente 

afectados pela doença e a aplicação de um tratamento diferenciado dos restantes. Este 

processo de avaliação permite uma melhor gestão dos tratamentos do que a actuação 

unicamente ao nível dos tempos de actuação do antimicrobiano inicial (Apley, 2006). 

Outro ponto discutível na abordagem terapêutica da DRB prende-se com a mudança ou não 

de terapêutica antimicrobiana, nos casos de doentes reincidentes ou crónicos. Apley (2006) 

defende que, nos casos em que a resposta à antibioterapia é satisfatória, não há 

necessidade de mudar, devendo optar-se por aumentar a duração da mesma nos poucos 

casos em que não se verifique resposta ao tratamento. Por outro lado, se a resposta ao 

tratamento é fraca, deve ponderar-se, para além da selecção do antimicrobiano, factores 

como a eficácia do diagnóstico ou o estado do animal aquando do diagnóstico (Apley, 2006). 
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Para os casos em que se decida associar antimicrobianos (situações em que se pretenda 

aumentar o espectro, ou em situações já referidas de mudança de terapêutica quando não 

há resposta à inicial), deve ter-se em conta a espécie isolada e aspectos de farmacocinética 

e farmacodinâmica dos diferentes fármacos em associação (Apley, 2006). 

No tratamento da DRB estão também incluídos anti-inflamatórios, importantes para diminuir 

a inflamação provocada pela resposta exacerbada dos mecanismos de defesa pulmonar. 

Podem usar-se corticosteróides, cujo uso prolongado requer prudência, pois pode provocar 

imunodepressão, ou anti-inflamatórios não esteróides (AINES), cuja acção antipirética e 

analgésica ajudam a recuperar casos de infecção grave, revertendo estados de depressão e 

anorexia graves (Potter, 2007). 

Outros fármacos como broncodilatadores, mucolíticos, diuréticos ou anti-oxidantes, são 

usados em algumas situações, sobretudo para tratamento sintomático, sendo que a sua 

aplicação em medicina de bovinos ainda não está devidamente fundamentada (Stilwell & 

Matos, 2004). 
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D) Controlo da qualidade no sector primário  

A segurança alimentar adquiriu bastante relevância na sociedade nas últimas décadas, 

principalmente nos países desenvolvidos (Cannas da Silva & Noordhuizen, 2008), 

exercendo actualmente pressão sobre governos, consumidores, comerciantes, produtores e 

processadores de alimentos (Cullor, 1997).  

Os consumidores actuais são facilmente sensibilizados pelos problemas de saúde pública e 

segurança alimentar, bem como por assuntos relacionados com o bem-estar e saúde animal 

(Cannas da Silva & Noordhuizen, 2008). Esta constatação evoluiu com o aumento de 

acesso ao conhecimento (Bernardo, 2009) e isso percebe-se pelo impacto que tiveram as 

últimas crises alimentares causadas por salmonelose, criptosporidiose e leptospirose, ou a 

contaminação de alimentos de origem animal com dioxinas ou resíduos de chumbo 

(Noordhuizen, Cannas da Silva, Boersema & Vieira, 2008). 

Os métodos de produção e processamento dos alimentos e os controlos necessários para 

assegurar a observância de normas de segurança aceitáveis registaram um aumento de 

preocupações por parte das autoridades europeias (Cannas da Silva & Noordhuizen, 2008), 

com a criação e actualização de legislação em vários domínios técnicos e científicos 

(Comissão das Comunidades Europeias, 2000). Na Europa, por exemplo, criou-se uma 

autoridade independente, a Autoridade Europeia de segurança alimentar (EFSA) que, em 

estreita colaboração com a Comissão Europeia procura melhorar e tornar transparentes 

todos os aspectos associados com a elaboração de produtos alimentares desde a unidade 

de produção até ao consumidor final (Comissão das Comunidades Europeias, 2000). Para 

zelar pela protecção do consumidor europeu, foi criado o regulamento (CE) nº 178/2002, 

que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, e ainda várias 

directivas de Higiene (852/853/854-2004). 

É, de facto, necessária uma abordagem integrada para garantir a segurança alimentar 

desde o local da produção primária até à colocação no mercado ou, inclusive, à exportação 

(Regulamento do Conselho Europeu [CE] nº 852/2004). Para isso, todos os operadores de 

empresas do sector alimentar ao longo da cadeia de produção devem garantir que a 

segurança dos géneros alimentícios não é comprometida. O sucesso dos esforços de uma 

das partes é inatingível, se a segurança não for garantida por todos os outros intervenientes 

(Buncic, 2006). 

Buncic (2006) enuncia alguns motivos para a necessidade do envolvimento de todas as 

fases do processo produtivo: 

- Existe uma enorme quantidade de perigos para a saúde que podem potencialmente 

contaminar os alimentos; 
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- Os perigos para a saúde pública podem entrar na cadeia alimentar em diferentes pontos e 

alturas da cadeia de produção; 

- Cada perigo tem uma natureza e origem específicas que devem ser identificadas e 

associadas à fase de produção respectiva; 

- Um perigo que afecte um determinado ponto da cadeia alimentar terá repercussões nos 

pontos a montante, pelo que as fases individuais da cadeia produtiva não podem ser 

encaradas isoladamente. 

A integração e coordenação de todas as fases da cadeia de produção de alimentos é 

complexa e nem sempre é a desejável, dado o número elevado de intervenientes, a que 

equivalem diferentes percepções de risco. O’Connor et al. (2010) concluiram que a 

qualidade da comunicação entre os vários intervenientes é um factor fundamental no 

desenho de programas integrados que aspirem a aumentar a segurança dos produtos e tem 

uma função motivacional para as partes envolvidas. 

Noordhuizen et al. (2008) salientam a importância do controlo ao nível do sector primário, ou 

seja, dos efectivos pecuários, de doenças de origem alimentar e apresentam três razões 

fundamentais para tal: 

- Os reservatórios para agentes patogénicos como E. coli O157, Salmonella spp., 

Campylobacter spp. e Listeria spp. estão, por vezes, presentes nas unidades de produção; 

- Os agentes referidos raramente provocam sintomatologia nos animais, embora sejam com 

frequência detectados em matadouro ou em análises microbiológicas da carne, o que 

sugere que a contaminação ocorre no sector de produção primário; 

- Através da identificação dos problemas nas unidades de produção, podem ser tomadas 

medidas de prevenção da entrada de agentes na cadeia alimentar. 

Há a considerar, a nível das unidades de produção, perigos microbiológicos, químicos e 

físicos (Liveaart, 2005). 

Dentro dos perigos de natureza microbiológica, os mais importantes para controlo numa 

unidade de produção de bovinos e que podem causar doença no Homem são: Salmonella, 

E. coli, E. coli O157:H7, Campylobacter, Criptosporidium, Clostridium difficile (Lothrop, 2007) 

e Listeria monocytogenes (Liveaart et al., 2005). Estes perigos resultam do contacto com 

animais infectados, visitantes, veículos e operadores, entre outros (Lothrop, 2007). 

Os perigos químicos englobam uma vasta quantidade de produtos ao nível do sector 

primário, como por exemplo os promotores de crescimento, os medicamentos de uso 

veterinário, os aditivos alimentares (Buncic, 2006) e ainda os desinfectantes e químicos 

usados na unidade de produção (Lothrop, 2007). Estes perigos podem ser introduzidos 

através dos tratamentos ou da alimentação e ainda pelo contacto directo com operadores ou 

visitantes (Lothrop, 2007). 
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Em relação aos perigos físicos, há a considerar as agulhas que, aquando da vacinação ou 

de tratamentos, podem partir e ficar alojadas no músculo constituindo uma ameaça para o 

consumidor (Lothrop, 2007). 

1. Sistemas de gestão de qualidade 

Aliado ao conceito de segurança, surge o da qualidade. A qualidade é um termo subjectivo 

que abarca características de ordem técnica e tecnológica, mas também aspectos éticos e 

emocionais (Noordhuizen et al., 2008), que determinam a escolha dos produtos pelos 

consumidores (Nardone, 2010).  

“Gerir a qualidade deve ser tão natural como respirarmos, ou bebermos água. É vital, logo, 

deve fazer parte do nosso dia-a-dia, das nossas rotinas, da nossa cultura” (Costa, 2003). O 

controlo de qualidade assume-se, cada vez mais, como uma imposição estratégica para o 

sucesso e competitividade das organizações, devendo estas adoptar medidas de controlo 

fundamentadas na perseguição dos seus objectivos, tanto numa perspectiva interna, através 

da gestão eficiente dos recursos, sistemas, processos e procedimentos da organização, 

como numa perspectiva externa, de validação da conformidade dos produtos e serviços, de 

acordo com os requisitos do cliente (Machado, 2006).  

Machado (2006) refere ainda que a qualidade no âmbito das organizações pode ser gerida e 

controlada através da implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), os quais 

deverão cumprir um conjunto de princípios de gestão da qualidade: 

- Focalização no cliente: deve-se procurar compreender e satisfazer as necessidades dos 

clientes e procurar exceder as suas expectativas; 

- Liderança: os líderes devem estabelecer a finalidade e orientação da organização para 

atingir os objectivos da mesma; 

- Envolvimento dos colaboradores: permite que as suas aptidões sejam usadas para 

benefício da organização; 

- Abordagem por processos: permite a implementação de um SGQ em qualquer 

organização, independentemente da sua complexidade, dimensão ou sector de actividade; 

- Abordagem sistémica da produção: interrelaciona os processos como um sistema para 

melhor compreender e atingir os objectivos da organização; 

- Melhoria contínua: deve ser entendido como um objectivo permanente do SGQ; 

- Decisões baseadas em factos: a análise de dados e informações permitirá tomar as 

decisões correctas; 

- Relações com os fornecedores: as relações de benefício mútuo com as organizações e os 

seus fornecedores potenciam as aptidões de ambas as partes.  

Morgado (2006) considera a existência de dois níveis na elaboração de qualquer SGQ 

(Figura 10):  
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- O nível 1, que descreve a política de qualidade da organização, através da definição do 

compromisso e responsabilidades perante os clientes e colaboradores (Rodrigues, 2005). 

Este nível inclui ainda os procedimentos e práticas do sistema de qualidade que, para o 

sector alimentar são definidos de acordo com a norma ISO 22000: 2005 (Morgado, 2006). 

- O nível 2, que integra documentos de trabalho detalhados, relativos a registos de 

qualidade, constituindo evidências do funcionamento do sistema (Morgado, 2006; 

Rodrigues, 2005).  

Figura 10- Estrutura de um SGQ (Adaptado de Morgado, 2006). 

 

 

Os programas de controlo de qualidade, na cadeia de produção de carne, inicialmente 

dirigidos apenas ao produto final, compreendem hoje um esforço cooperativo de toda a 

cadeia, abrangendo produtores, veterinários, nutricionistas, fornecedores e todos os 

operadores envolvidos ao longo da cadeia alimentar (Chenoweth & Sanderson, 2005).  

O objectivo de um SGQ no sector primário da carne bovina é garantir aos consumidores a 

segurança dos produtos alimentares e assegurar que a sua produção obedece a todas as 

exigências normativas e legislativas (Griffin, 2009). Para além da segurança, Nardone 

(2010) salienta outras características de qualidade dos produtos alimentares avaliadas pelo 

consumidor, tais como: a boa digestibilidade, fraco teor em gordura e boa composição 

nutricional (essencialmente vitaminas, minerais e ácidos gordos).  

O contributo dado pelas unidades de produção para a qualidade do produto final requer que 

seja tomado um conjunto de medidas estruturais que, segundo Griffin (2009), passem por: 

1 - Definir operações/procedimentos a controlar e parâmetros produtivos que possam ser 

medidos; 
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2 - Estabelecer sistemas de recolha de dados e armazenamento de registos, que cumpram 

eventuais requisitos de serviços oficiais, permitam a validação e gestão das actividades da 

unidade de produção e a realização dos objectivos do programa; 

3 - Proporcionar formação e treino a todos os participantes, de modo a cumprir os requisitos 

do programa e a tirar o máximo proveito do seu potencial; 

4 - Fornecer assistência técnica por acompanhamento do programa em prática, procedendo 

às alterações necessárias. 

Os SGQ ao nível das unidades de produção devem focar-se na monitorização regular de 

rotina dos animais em produção, do meio ambiente e do maneio, permitindo avaliar a 

performance dos animais e detectar problemas precocemente, possibilitando a sua rápida 

resolução (Noordhuizen et al., 2008). 

O Médico Veterinário assistente das unidades de produção desempenha um papel 

fundamental, conduzindo à gestão, consultoria e assessoria dos SGQ (Noordhuizen et al., 

2008). Devido à sua localização estratégica no campo, tem como principais funções o 

desenho do programa, o treino e formação dos participantes e o acompanhamento 

constante, procurando que sejam atingidos os objectivos estabelecidos (Chenoweth & 

Sanderson, 2005). 

A decisão pela adopção de SGQ é da responsabilidade do produtor (Cannas da Silva & 

Noordhuizen, 2008). Face aos novos desafios, de forma a melhorar as condições na 

unidade de produção, estes programas começam já a ser implementados, sobretudo em 

unidades de produção leiteiras (Cannas da Silva & Noordhuizen, 2008). 

2. O modelo HACCP adaptado às unidades de produção 

O modelo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) parece ser o modelo de 

controlo de qualidade mais facilmente aplicável às unidades de produção de leite (e 

previsivelmente também de carne) e, por isso, é recomendado por vários autores (Cullor, 

1997; Noordhuizen et al., 2008). Por ser um método sistemático, preventivo e baseado na 

ciência, o HACCP é o sistema de controlo de qualidade que melhor satisfaz os objectivos 

para a segurança alimentar e para os produtores (Noordhuizen et al., 2008). O HACCP é 

também o modelo recomendado pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) para 

aplicação no sector agro-alimentar (Machado, 2006).  

A respeito da segurança alimentar, o modelo HACCP foi definido, por Mayes e Jongeneel 

(1992) como uma abordagem sistemática para a identificação e gestão de perigos 

microbiológicos e riscos associados com a confecção, distribuição e uso de géneros 

alimentícios e a definição de medidas para o seu controlo. O HACCP ao nível da unidade de 

produção requer ainda uma abordagem inserida no âmbito da qualidade e integridade da 
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produção (recepção dos animais, maneio sanitário e nutricional, condições de higiene e 

bem-estar) (Lothrop, 2007). 

Os 12 passos propostos por Cullor (1995) para desenvolvimento e implementação de 

programas HACCP a nível do sector primário, e mais recentemente actualizados por 

Noordhuizen et al. (2008) para adaptação ao sistema produtivo leiteiro, consistem em: 
 

1. Reunir uma equipa multidisciplinar, baseada nos recursos da unidade de produção 

que deverá incluir o produtor, médico veterinário, nutricionista, economista, para além 

de outro pessoal especializado, se necessário; 
 

2. Descrever o produto final e o método de distribuição; 
 

3. Identificar o destino do produto final e os objectivos do comprador dos produtos; 
 

4. Desenvolver um diagrama de fluxo que descreva o processo de produção e 

distribuição. Este diagrama deverá incluir operações a todos os níveis da unidade de 

produção, de forma a individualizar e descrever cada operação; 
 

5. Verificar se o diagrama de fluxo está conforme com o que ocorre no terreno e 

proceder à sua correcção e ajustamentos, quando necessário; 
 

6. Levantamento dos passos do processo produtivo em que ocorrem riscos, identificar 

os perigos e atribuir ordens de prioridade: 
 

7. Identificar os pontos de controlo críticos (PCC), no processo produtivo, necessários 

para reduzir os perigos e riscos; 
 

8. Estabelecer limites críticos e limites – padrão ou metas específicas, de modo a poder 

implementar medidas preventivas ou correctivas associadas a cada PCC; 
 

9. Estabelecer um programa de monitorização na unidade de produção, de acordo com 

os requisitos de cada PCC. Os resultados da monitorização irão permitir ajustar os 

procedimentos e manter o controlo do processo produtivo, permitindo ainda aceder a 

informação relativa à performance produtiva dos animais; 
 

10. Determinar medidas correctivas a tomar quando os dados da monitorização 

denunciam afastamento dos limites críticos ou níveis de tolerância; 
 

11.  Estabelecer procedimentos de manutenção de registos que comprovem que o 

programa HACCP está implementado na unidade de produção, que se encontra em 

funcionamento e é eficaz; 
 

12. Efectuar operações de verificação que permitam avaliar o funcionamento do 

programa HACCP, que podem passar por revisões e validações periódicas ou 

verificações externas e auditorias. 
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Sendo um programa de análise de riscos, os 12 passos do HACCP objectivam os 

pressupostos de identificação, gestão e documentação de riscos e métodos de verificação. 

A aplicação do modelo HACCP nas unidades de produção de bovinos como sistema de 

controlo da qualidade parece fazer todo o sentido, uma vez que este modelo se direcciona 

aos riscos microbiológicos, químicos e físicos que põem em causa a saúde pública (Liveaart 

et al., 2005) e, simultaneamente, permite controlar outro tipo de alterações relacionadas, por 

exemplo, com o bem-estar animal e a sua performance.  

A importância de um SGQ, e em particular do modelo HACCP, numa unidade de produção 

de carne torna-se mais clara quando são analisados os desafios da indústria transformadora 

e distribuidora que incluem, segundo Chenoweth e Sanderson (2005) os defeitos na carne 

associados ao local de administração de medicamentos, a gordura em excesso, a 

inconsistência do tamanho dos cortes das peças de carne, a não uniformidade das carcaças 

ou o isolamento de E. coli O157. Alguns destes aspectos do produto transformado podem 

ser controlados, em parte ou por completo, ao nível do sector primário. 

Os defeitos associados ao local de administração de medicamentos, por exemplo, são 

responsáveis por perdas enormes no sector de carne bovina. Nos EUA, Chenoweth e 

Sanderson (2005), estimavam que o custo destes defeitos na indústria da carne chegasse 

aos 188 milhões de dólares, anualmente, e custasse aos produtores, aproximadamente 7 

dólares por animal.  

A adopção de boas práticas é fundamental para minimizar a introdução de riscos na cadeia 

alimentar, mas estas nem sempre se enquadram na abordagem dos procedimentos dos 

SGQ. Uma forma de integrar as boas práticas nos programas de controlo de qualidade 

numa unidade de produção passa pela construção de manuais técnicos ou programas de 

pré-requisitos operacionais (PPRO), como complementos do SGQ, seja ele HACCP ou 

outro. Estes complementos equivalem aos procedimentos técnicos/ específicos ou manuais 

técnicos, enquadrados no nível 2 dos SGQ, proposto por Morgado (2006). 

3.  A norma ISO 22000 e os Programas de Pré-requisitos operacionais 

A ISO 22000: 2005, é uma norma de certificação internacional que define os requisitos para 

sistemas eficazes de Gestão da Segurança Alimentar, podendo ser aplicada a qualquer elo 

da cadeia de produção alimentar, desde agricultores, produtores pecuários, fabricantes de 

rações, distribuição e restauração. Engloba os requisitos do SGQ ou os requisitos de Boas 

Práticas de Fabrico (programa de pré-requisitos) de acordo com o Codex Alimentarius 

(Quali, 2010). 

Os pré-requisitos (PPR) são representados pelas condições básicas e actividades 

necessárias para manter um ambiente higiénico ao longo da cadeia produtiva de alimentos, 
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de modo a produzir um alimento seguro para consumo humano (Gonçalves & Frota, 2007). 

Os catorze PPR constantes da ISO 22000: 2005 são (Quali, 2010): 

1. Instalações 

2. Equipamentos, utensílios e superfícies em contacto com os animais ou géneros 

alimentícios 

3. Higienização 

4. Controlo de Pragas 

5. Abastecimento de Água 

6. Gestão de Resíduos 

7. Selecção e Avaliação de Fornecedores 

8. Recepção e Armazenamento de Matérias-primas 

9. Transporte 

10. Saúde e Higiene Pessoal 

11. Formação 

12. Boas Práticas de Fabrico 

13. Embalagem e Rotulagem 

14. Rastreabilidade e Procedimentos de recolha 

Os PPR necessários dependem do tipo de organização e do segmento da cadeia produtiva 

de alimentos em que esta opera (Gonçalves & Frota, 2007). Um programa de controlo de 

qualidade deve procurar abordar individualmente cada pré-requisito. 

A opção pela constituição de manuais técnicos para os referidos PPR é da responsabilidade 

da equipa multidisciplinar da unidade de produção e deve ter em conta a preponderância de 

cada PPR para o sistema produtivo. São exemplos de manuais técnicos ou programas de 

pré-requisitos operacionais (PPRO) os manuais de biossegurança ou os sistemas de 

avaliação de fornecedores. 

3.1. Manuais de biossegurança e as boas práticas profilácticas 

3.1.1. O conceito de biossegurança 

A evolução da produção animal tem-se verificado em função das constantes alterações nas 

condições técnicas e económicas globais, mudanças essas que condicionaram 

profundamente a forma como é vista a clínica de espécies pecuárias. No passado, convivia-

se na unidade de produção com doenças como a Febre Aftosa, a Brucelose, a Tuberculose 

ou a Peripneumonia Contagiosa Bovina, sem haver plena consciência dos riscos que 

advinham para a produção e para a segurança do consumidor e dos operadores (Sañudo et 

al., 2008). A prioridade era tratar os animais que surgissem doentes, de modo a que, 
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quando alcançassem peso suficiente fossem abatidos, tirando proveito económico da sua 

carne (Sañudo et al., 2008). 

O aumento do encabeçamento e a intensificação dos sistemas de produção (Dargatz, Garry 

& Traub-Dargatz, 2002), bem como a globalização do mercado e o aumento da pressão 

para minimizar o uso de antibióticos nas unidades de produção e aumentar o bem-estar 

animal (Chenoweth & Sanderson, 2005) contribuíram para alterar a actuação da medicina 

veterinária a este nível. Actualmente, a medicina de grupo ou de populações assume maior 

preponderância numa unidade de produção, tendo como primeiro pressuposto, a prevenção. 

É neste âmbito que surge o conceito de biossegurança. 

O termo biossegurança pode ser entendido como o conjunto de medidas de diversas 

naturezas (de maneio, alimentação e sanitárias), cujo objectivo é impedir a entrada de 

agentes patogénicos, infecciosos e não infecciosos na unidade de produção (Dargatz et al., 

2002), tendo sempre em atenção o respeito pelas normas de bem-estar animal (Sañudo et 

al., 2008). Chenoweth e Sanderson (2005) definem a biossegurança como a soma de 

acções tomadas para prevenir a introdução de agentes causadores de doença. 

Este conceito é apoiado por outro, o da biocontenção, que traduz a aplicação de uma série 

de práticas de maneio para prevenção da disseminação de agentes infecciosos entre grupos 

de animais dentro de uma unidade de produção, ou a saída desses agentes para outras 

unidades de produção (Wolfgang, 2001; Sañudo et al., 2008). 

Mediante a adopção nas medidas de biossegurança ao nível das unidades de produção, 

pretende-se que a doença apareça meramente como pano de fundo que se revelará quando 

existem falhas de medidas profilácticas, de maneio, ou da ocorrência de desequilíbrios na 

relação animal - meio ambiente (Pereira, 1992). 

Alguns agentes infecciosos, como as clostridioses, são controláveis, de uma maneira geral, 

mediante estratégias de vacinação (Dargatz et al., 2002). Outros, porém, como os agentes 

da DRB, ou a maioria dos agentes implicados na segurança alimentar, como Escherichia 

coli e Salmonella spp., requerem um controlo multifacetado e uma particular atenção 

(Dargatz et al., 2002). São ainda alvo de preocupação semelhante, os agentes não 

infecciosos, tais como os químicos (fármacos, desinfectantes), usados na unidade de 

produção, que podem causar doenças nos animais e, consequentemente, no Homem 

(Dargatz et al., 2002). Torna-se, então, necessário o recurso a medidas racionais e 

abrangentes que, para além de proporcionarem condições de bem-estar e sanidade aos 

animais, previnam o estabelecimento de doenças ao nível das unidades de produção, 

contribuindo para a viabilidade sanitária e também económica das mesmas (Pereira, 1992). 

Há, deste modo, segundo Dargatz et al. (2002), três categorias distintas de medidas de 

biossegurança a tomar, consoante o objectivo pretendido: as que actuam ao nível do 
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indivíduo, as que são direccionadas ao agente patológico e as que se dirigem ao meio 

ambiente (Figura 11). 

Figura 11- Actuação das medidas de Biossegurança (Adaptado de Dargatz et al., 2002; Chenoweth & 

Sanderson, 2005). 

 

As medidas que actuam no indivíduo têm como pressuposto o desenvolvimento de 

imunidade específica ou inespecífica contra os agentes, mediante a melhoria da capacidade 

de resistência à introdução dos mesmos, caso ocorra exposição (Dargatz et al., 2002). A 

forma mais comum e, actualmente, mais eficaz de maximizar a resistência à doença é 

através da vacinação (Chenoweth & Sanderson, 2005). 

As operações direccionadas ao meio ambiente têm o objectivo de minimizar a exposição do 

hospedeiro ao agente patológico (Dargatz et al., 2002). As medidas de biossegurança 

adoptadas devem contemplar o acesso à unidade de produção de reservatórios de agentes 

patológicos, principalmente de animais, mas também de objectos inanimados (Chenoweth & 

Sanderson, 2005).  

Por fim, as medidas dirigidas ao agente patológico destinam-se a minimizar o risco de 

sobrevivência e permanência do agente no meio ambiente ocupado pelos animais em 

produção (Dargatz et al., 2002).  

Um manual de biossegurança deverá incluir medidas a todos estes níveis. 

3.1.2. Implementação de Manuais de Biossegurança nas unidades de produção 

A implementação de programas de biossegurança ao nível das unidades de produção 

consta do desenho de estratégias, por parte dos produtores em cooperação com o Médico 

Veterinário, de modo a prevenir a introdução de doenças, evitando custos acrescidos com 

tratamentos individuais (Kirkpatrick & Selk, 2010). 

A biossegurança pode ser incluída nos programas de controlo de qualidade de uma unidade 

de produção. Segundo Chenoweth e Sanderson (2005), os programas de biossegurança 

para controlar a transmissão de doenças podem ser integrados noutros programas de 

análise de risco, que visam o controlo da qualidade alimentar e a diminuição do uso de 

antibióticos nos animais de produção.  
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A prática de biossegurança é ainda esporádica e muitas vezes ineficiente, devido, 

principalmente à falta de compreensão dos seus fundamentos por parte dos produtores 

(Delabbio, 2006). A aplicação de medidas de biossegurança está também dependente das 

espécies em produção, das doenças que afectam a unidade de produção, do número de 

operadores e da atitude, convicção e percepção dos proprietários e operadores (Delabbio, 

2006). Um dos motivos de fracasso mais frequente da introdução de programas de 

biossegurança nas unidades de produção relaciona-se, portanto, com a incapacidade dos 

produtores em interpretar o conceito de biossegurança e em traduzi-lo em passos simples e 

coerentes (Wolfgang, 2001).  

Para facilitar a abordagem dos planos de biossegurança aos produtores, Wolfgang (2001) 

propõe usar a sigla IRS (Isolamento, Resistência e Sanidade), cujo princípio é semelhante 

ao sugerido por Dargatz et al. (2002) e por Chenoweth e Sanderson (2005) acerca da 

actuação das medidas de biossegurança. Assim, o isolamento diz respeito ao controlo de 

tudo o que é admitido na unidade de produção e que pode ser motivo de introdução de 

agentes patogénicos, como por exemplo: novos animais, vectores, veículos, visitas e 

matérias-primas como alimento ou água (Wolfgang, 2001). A resistência, por sua vez, inclui 

medidas nutricionais, ambientais, farmacológicas e imunológicas que aumentam a 

capacidade do animal para ultrapassar a doença. Por último, a sanidade implica a 

higienização e desinfecção de equipamentos e espaços, de forma a remover a matéria 

orgânica da sua superfície, a qual é responsável pelo aumento do tempo de semi-vida dos 

agentes patogénicos (Wolfgang, 2001). 

 Inicialmente, o desenho de um programa de biossegurança passa pela decisão acerca do 

nível de risco que o produtor está disposto a assumir, tendo em conta os seus objectivos e 

as condições da unidade de produção (Kirkpatrick & Selk, 2010). 

Os níveis de biossegurança atingíveis de acordo com estes aspectos são (Kirkpatrick & 

Selk, 2010):  

1. Unidade de produção fechada (SPF- specific pathogen free); 

2. Ausência de entrada ou reentrada de animais; 

3. Ausência de entrada de novos animais, mas reentrada permitida; 

4. Entrada de novos animais, com conhecimento de registos sanitários e realização de 

quarentena; 

5. Entrada de novos animais, com conhecimento de registos sanitários mas sem 

realização de quarentena; 

6. Entrada de novos animais, sem conhecimento de registos sanitários ou realização de 

quarentena 

Uma vez estabelecido o nível de biossegurança e identificadas as potenciais doenças a 

controlar, deve proceder-se à gestão de riscos (Chenoweth & Sanderson, 2005). Com essa 
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finalidade, deverão elaborar-se uma série de pontos de biossegurança, ou operações a 

controlar, as quais são específicas de cada unidade de produção (Sañudo et al., 2008). Os 

pontos de biossegurança deverão ser descritos, quanto à forma como são praticados na 

unidade de produção e propostas medidas para melhorar insuficiências eventualmente 

detectadas. É, claramente, necessária uma individualização de cada operação, porque a 

vulnerabilidade não é igual para todas elas, para além de que, cada operador tem diferentes 

percepções do risco e diferentes respostas às ocorrências (Dargatz et al., 2002). 

O sucesso da implementação de um Manual de Biossegurança nas unidades de produção 

vai depender, da forma como são comunicados os riscos entre todos os elementos 

envolvidos na sua aplicação (Chenoweth & Sanderson, 2005), sendo para isso necessário 

planeamento, compromisso, e formação do pessoal envolvido em todas as operações 

(Kirkpatrick & Selk, 2010). 

A formação é necessária para que os operadores ponham em prática as medidas 

estabelecidas e ao mesmo tempo sugiram e comuniquem alterações ao plano que não 

deverá ser estático (Dargatz et al., 2002). Os transportadores de matérias-primas (alimento, 

animais vivos) deverão também estar ao corrente das medidas de biossegurança da 

unidade de produção, de modo a minimizar as probabilidades de introdução de doenças. Em 

última instância, os consumidores podem também intervir neste processo, mediante a 

escolha de produtos elaborados em unidades de produção com boas medidas de 

biossegurança implementadas. Será, para isto, necessária uma estratégia de marketing que 

enfatize as opções pelas boas práticas produtivas e que conduza à preferência do 

consumidor por estes produtos (Dargatz et al., 2002). 

3.1.3. Medidas de biossegurança aplicadas aos actos de vacinação 

Um dos pontos de biossegurança que deverá merecer atenção e que, para efeitos da 

presente dissertação requer maior relevância, prende-se com os cuidados nas acções 

profilácticas e na administração de medicamentos. 

Existe um conjunto de perigos associados às práticas profilácticas, que é necessário 

controlar, para minimizar a probabilidade de introdução de riscos (Sañudo et al., 2008)..  

O uso de vacinas não é inócuo e pode, como já referido, a propósito das reacções adversas 

das vacinas, em algumas situações ocasionar doença ou morte. As reacções adversas, 

segundo Rashid et al. (2009) devem-se, sobretudo, à falta de cuidados no seu 

armazenamento, manuseamento e administração.  

Para aumentar a eficácia e a segurança das vacinas, deve evitar-se o seu uso 

desnecessário, não vacinando contra doenças que são raras, animais que foram sujeitos a 

tratamentos ou para doenças com significado clínico reduzido (Roth & Henderson, 2001). 

Numa fase inicial, deve proceder-se a uma avaliação das doenças existentes na unidade de 
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produção, das vacinas disponíveis no mercado para as combater e avaliar-se, numa 

perspectiva de custo-benefício a sua aplicação. O histórico sanitário dos animais admitidos 

aos actos vacinais deve também ser do conhecimento do Médico Veterinário responsável 

pelos mesmos. À vacinação deverão ser admitidos apenas animais perfeitamente 

imunocompetentes: animais saudáveis, em bom estado nutricional e de preferência 

previamente desparasitados (Sañudo et al., 2008).  

As datas de vacinação e revacinação devem ser cumpridas, de modo a que a protecção se 

estabeleça eficazmente antes da exposição aos agentes e a vacina exerça a sua acção 

ideal. Da mesma forma, o maneio, armazenamento e aplicação de vacinas deve ser o 

correcto, seguindo as especificações do fabricante em relação às condições de 

armazenamento (temperatura, luminosidade, humidade relativa, prazo de validade), à 

posologia, via de administração e dose (Sañudo et al., 2008).  

Relativamente ao equipamento de uso veterinário usado na profilaxia, o manuseamento de 

agulhas e seringas requer alguns cuidados especiais.  

As agulhas utilizadas deverão ser escolhidas em função de vários aspectos. Quanto ao 

material, a opção por agulhas de alumínio, incorre em menores riscos de ocasionar dobras e 

quebras durante utilização (Griffin, Smith & Grotelueschen, 1998). Relativamente ao 

diâmetro do bisel, deve escolher-se o menor possível, de acordo com a viscosidade do 

imunoprofiláctico e o volume a administrar, recorrendo-se normalmente a agulhas de 16 ou 

18 gauge (Godkin, 2007). A dimensão da agulha é função da via de administração. Sendo 

as vias de administração mais utilizadas para vacinação a via intramuscular (IM) e a 

subcutânea (SC), está recomendado, na primeira o uso de agulhas mais compridas (1,5 

polegadas) e na segunda, mais curtas (0,5 - 1 polegada) (Godkin, 2007). Durante a 

vacinação em massa dos animais, deve descartar-se a agulha tantas vezes quanto possível, 

idealmente entre cada grupo de 10-15 animais (Chenoweth & Sanderson, 2005). O uso 

repetido de agulhas pode disseminar doenças como acontece frequentemente com a 

Anaplasmose e o vírus da Leucemia Bovina (BLV) (Griffin et al., 1998).  

Deve ainda evitar usar-se a agulha com a qual se aplicam os imunoprofilácticos para os 

extrair das embalagens, recorrendo-se, para esse fim, a uma agulha limpa ou esterilizada 

(Godkin, 2007). 

Em relação aos cuidados a ter com as seringas, o uso daquelas não descartáveis ou 

reutilizáveis, requer a sua inspecção visual e mecânica e lubrificação das suas partes 

articuláveis, previamente a cada utilização (Sañudo et al., 2008). Nunca se deverão juntar 

imunoprofilácticos ou outros produtos no interior da mesma seringa, pois a mistura poderá 

inactivar os produtos por alterações do pH, composição química ou precipitação de 

componentes da vacina ou produto (Godkin, 2007). 
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Após o uso de seringas reutilizáveis Sañudo et al. (2008), recomendam proceder-se às 

seguintes operações: 

1. Lavagem exterior com água e detergente; 

2. Desmontagem das seringas; 

3. Lavagem interior com água quente; 

4. Fervura durante cerca de 5 minutos; 

5. Montagem das seringas a quente; 

6. Lavagem exterior com água recém-fervida. 

O equipamento de uso veterinário descartado após utilização, agulhas ou seringas 

descartáveis, deverá ser depositado em contentores adequados a esse fim, que deverão 

existir na unidade de produção (Sañudo et al., 2008). 

O local ideal de administração dos injectáveis, IM e SC, em bovinos é a tábua do pescoço, 

num triângulo delimitado anatomicamente pelo declive da espádua, coluna vertebral e face 

dorsal do pescoço (Figura 12). As administrações parenterais podem provocar acumulação 

de resíduos de substâncias no local de injecção, tecido cicatricial ou abcessos que, para 

além de causarem dor e sofrimento ao animal, diminuem o valor comercial da carne. Por 

esta razão, deve evitar-se administrações na nádega ou quartos posteriores, uma vez que 

estas peças da carcaça são mais apreciadas pelos consumidores (Godkin, 2007). Para 

administração intramuscular, Godkin (2007) recomenda que a agulha penetre 

perpendicularmente à pele, nas zonas mais ricas em massa muscular do pescoço, sendo o 

imunoprofiláctico depositado profundamente no músculo em volumes nunca superiores a 10 

mL, por local de injecção. Já a administração subcutânea deverá efectuar-se, após realizada 

uma prega de pele, introduzindo a agulha a um ângulo de 30º a 45º, relativamente à 

superfície corporal, injectando o conteúdo da seringa (até 20 mL) no tecido subcutâneo 

(Godkin, 2007). 



69 

 

Figura 12-Local de administração de imunoprofilácticos injectáveis (vias IM e SC) (In Chenoweth & 

Sanderson, 2005). 

 

As consequências de incorrectas técnicas de administração de imunoprofilácticos injectáveis 

são várias (Godkin, 2007): 

- Falha na indução de imunidade, caso não haja absorção ou esta esteja retardada; 

- Persistência de resíduos nos tecidos, se não houver uma absorção e metabolização 

correctas do imunoprofiláctico; 

- Dor e incapacidade do animal devido a lesão de nervos ou inflamação de tecidos; 

- Rejeições em matadouro devido a abcessos, cicatrizes ou agulhas partidas; 

- Choque ou morte do animal aquando da vacinação se os imunoprofilácticos 

inadvertidamente atingirem a corrente sanguínea; 

- Injecção humana acidental. 

Uma alternativa ao uso de vacinas parenterais na imunização em unidades de produção de 

engorda consiste na utilização de vacinas intranasais, as quais, para além da capacidade 

demonstrada em estimular a imunidade local, evitam muitos dos inconvenientes das vacinas 

parenterais, acima referidos (Thompson & White, 2006). 

Torna-se fundamental a formação dos operadores, em relação aos procedimentos e 

técnicas correctas a adoptar nos actos vacinais (Griffin et al., 1998). Devem ainda manter-se 

registos das intervenções efectuadas, as quais evitam repetições desnecessárias de 

vacinações, o que acarretaria aumentos de custos e riscos de introdução de lesões e 

resíduos de fármacos (Griffin et al., 1998). Os registos permitem, além disso, programar 

datas de revacinações, facilitando o maneio e, ao assinalar os responsáveis pelo acto 

vacinal, asseguram maior colaboração de todos os intervenientes na participação de falhas 

ocorridas (Griffin et al., 1998). 
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3.2. A avaliação de fornecedores 

Todas as medidas de controlo da qualidade adoptadas nas unidades de engorda destinam-

se a minimizar a introdução de riscos para as fases da cadeia produtiva a montante, mas 

poderão ser ineficazes se não forem tomadas medidas semelhantes a jusante da cadeia. 

As unidades de produção de engorda actuam simultaneamente como clientes ou 

compradores, na aquisição de animais vivos para o sistema produtivo ou de matérias-

primas, e como fornecedores da cadeia de distribuição. Na sua condição de compradores de 

animais vivos, as formas de aquisição, já descritas no ponto III. A) 4. da presente 

dissertação, caracterizam-se pela escassez de oferta no mercado nacional e europeu. Há, 

contudo, que seleccionar e fomentar o espírito competitivo no sector, de modo a promover a 

qualidade.  

Uma vez que o sector primário da carne bovina envolve muitos intervenientes, unidades de 

cria, recria e engorda, cujos objectivos não são exactamente concordantes, torna-se muito 

difícil uma abordagem integrada da cadeia, de modo a garantir a qualidade do produto final.  

Os erros no maneio profiláctico podem ter início em qualquer das fases do sector primário e 

irão repercutir-se posteriormente, em atrasos de crescimento, aumentos de taxas de 

morbilidade e mortalidade. As unidades de engorda deverão, portanto, adoptar cuidados que 

assegurem a obtenção de lotes homogéneos de animais, em tamanhos e idades, em boas 

condições higio-sanitárias. 

3.2.1. Estratégias de pesquisa e selecção de fornecedores 

Em qualquer actividade, o processo de compra estabelecido entre um cliente (a 

organização) e um fornecedor é normalmente antecedido por uma fase de procura, selecção 

e avaliação de potenciais fornecedores (Figura 13) (Lourenço, 2006). Esta selecção deve 

basear-se em processos racionais e bem estruturados, pois a qualidade de uma 

organização está muito ligada à qualidade dos seus fornecedores (Lourenço, 2006). 

Após formalizar as características do produto a adquirir, torna-se necessário optar pelos 

fornecedores que garantam a qualidade daquele produto, a adequação das condições de 

transporte, o cumprimento dos requisitos legais e restantes condições contratuais, 

relacionadas, por exemplo, com preços compatíveis (Quali, 2010).  

Em determinados sectores, os fornecedores têm uma postura proactiva, dirigindo-se 

directamente aos clientes, mas essa prática não é comum no sector da carne bovina.  

As fontes para identificação de potenciais fornecedores de animais vivos para o sector de 

engorda são, por exemplo: associações empresariais e sectoriais, colegas de profissão, 

feiras, leilões e exposições, anuários ou publicações especializadas (Lourenço, 2006). As 

referências fornecidas por outras pessoas do sector devem ser bastante valorizadas, pois 

dão indicações qualitativas extremamente importantes (Lourenço, 2006). 
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Após consulta do mercado, deverá formular-se uma lista de potenciais fornecedores (Quali, 

2010). Quanto maior o leque possível de potenciais fornecedores, maiores serão as 

vantagens para o comprador, permitindo a selecção da oferta ideal e facilitando as 

negociações (Lourenço, 2006). De seguida, dever-se-á analisar individualmente cada 

fornecedor, quanto às suas características, com base na informação disponível. Para 

facilitar o processo de análise, devem definir-se critérios de selecção, consoante os 

objectivos pretendidos, a que poderão ser atribuídas diferentes importâncias (Lourenço, 

2006). Exemplos de critérios de selecção para as unidades de engorda são: a raça dos 

animais, condições de transporte, o estado sanitário dos animais e o preço. Um aspecto 

muito importante e que permite aferir as preocupações dos fornecedores com o estado 

sanitário dos seus animais prende-se com o conhecimento dos seus cuidados profilácticos. 

Figura 13- Fases do processo de escolha de fornecedores (Adaptado de Lourenço, 2006). 

 

Uma das formas mais fáceis de compilar as informações relativas aos potenciais 

fornecedores é solicitar, a cada um deles, o preenchimento de um questionário (Quali, 

2010). Para além das informações de identificação do fornecedor e produtos ou serviços 

oferecidos, o questionário deverá contemplar o preenchimento de outros critérios de 

selecção que se considere avaliar. Este questionário deverá ser o mais específico possível 

para cada tipo de produto ou serviço, evitando questões desnecessárias (Quali, 2010). 

Os fornecedores que cumpram os requisitos de selecção deverão ser aprovados para 

negociar futuras aquisições. A partir desse momento, poderá conceder-se, a qualquer um 

deles, a resposta a um determinado pedido de fornecimento ou efectuar encomendas 

directamente aos mesmos (Quali, 2010). 
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Periodicamente, deverá efectuar-se uma avaliação dos fornecedores efectivos, com base no 

histórico do seu desempenho e não conformidades detectadas. Caso um determinado 

fornecedor não tenha cumprido os requisitos mínimos necessários para continuar a 

abastecer a organização, deverá ser eliminado da lista de fornecedores aprovados (Quali, 

2010). 

Os fornecedores deverão sempre ser informados dos resultados da sua avaliação para que 

se sintam incitados a melhorar as áreas em que falharam (Quali, 2010). 

Por outro lado, sempre que se considere oportuno, dever-se-á efectuar nova consulta ao 

mercado, com vista à inclusão de novos fornecedores na lista de fornecedores aprovados 

(Quali, 2010). 

A avaliação de fornecedores deverá ser complementada com outros meios de apreciação, 

que, no sector de produção bovina poderão incluir visitas de rotina às unidades de produção 

ou a análise de registos, com consentimento do proprietário da unidade de produção. Uma 

medida complementar de avaliação de fornecedores poderá ainda passar pela análise dos 

parâmetros produtivos à chegada da unidade de engorda, quer aquando de primeiras 

aquisições, para avaliação inicial, quer aleatórias, para acompanhamento da evolução do 

fornecedor.  

Deve ter-se cuidado, contudo, com as exigências excessivas feitas aos fornecedores 

relativamente às condições da negociação. Segundo Lourenço (2006), não tem qualquer 

interesse para nenhuma das partes envolvidas num negócio, pressionar o fornecedor até ele 

criar condições pouco favoráveis para o próprio, pois o serviço que ele irá fornecer no futuro 

terá limitações. Quando uma negociação tem por base a ideia que ambas as partes 

(fornecedor e comprador) têm de ganhar, esta decorre com ética, respeito e cordialidade 

(Lourenço, 2006). 
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IV. Estudo de caso: Cuidados profilácticos dos fornecedores de 

animais de uma unidade de engorda de bovinos 

 

A) Objectivos 

O propósito do presente estudo foi avaliar as preocupações com a profilaxia de vitelos de 

duas unidades de recria (Recria X e Recria Y), que forneciam animais vivos a um núcleo de 

engorda de bovinos localizado no concelho de Ourém (RF). Pretendeu-se ainda comparar 

os parâmetros produtivos obtidos no núcleo de engorda, nomeadamente os GMD, 

Morbilidade e Mortalidade, de dois grupos de animais recebidos de dois fornecedores da 

RF, tentando perceber se existia alguma relação com os cuidados profilácticos tomados nas 

unidades de proveniência. Procurou-se, deste modo, testar três hipóteses: Hipótese 1 (H1)- 

As medidas profilácticas adoptadas na unidade de recria são diferentes. Hipótese 2 (H2)- Os 

parâmetros produtivos, obtidos no núcleo de engorda, de ambos os fornecedores são 

diferentes. Hipótese 3 (H3)- As eventuais diferenças nos parâmetros produtivos estão 

associadas a possíveis diferenças nas medidas profilácticas adoptadas.  

B) Materiais e métodos 

Este estudo retrospectivo baseou-se na análise dos registos de dois grupos de animais 

recebidos na RF de cada um dos seus fornecedores (Recria X e Recria Y) a 16/07/2009. O 

grupo Recria X era composto por 119 vitelos e o grupo Recria Y por 120 vitelos. Tratava-se 

de vitelos tipo frísia desmamados, quase na totalidade machos inteiros que chegaram à 

unidade de produção 1 (RF) com uma média de idades de 3,88 meses. A unidade de 

produção Recria X localizava-se no Concelho de Montijo, cujo efectivo era, no dia 12 de 

Março de 2010, cerca de 700 bovinos com idades inferiores a 1 ano, com objectivo 

unicamente de recria. Possuía outros animais em produção, nomeadamente suínos, cerca 

de 230 porcas em reprodução, separadas fisicamente dos bovinos em produção. A unidade 

de produção Recria Y situava-se no concelho de Montemor-o-Novo e contava no dia 24 de 

Fevereiro de 2010 com um efectivo de cerca de 200 vitelos em recria. 

Na unidade de engorda os animais foram submetidos a iguais condições de maneio 

(profiláctico, nutricional e terapêutico). Os animais dispostos por parques contíguos e de 

iguais dimensões e condições foram, ao terceiro dia após chegada à RF, passados à manga 

para pesagem, identificação e vacinação/desparasitação, com vacina tetravalente 

inactivada, via parenteral, contra HBV, BRSV, BVD e PI-3; vacina monovalente inactivada, 

via parenteral, contra M. haemolytica e vacina polivalente inactivada, via parenteral, contra 8 

valências de clostrídeos (Clostridium perfringens tipo A, B, C e D, C. novyi, C. septicum, C. 

tetani, C. sordellii, C. haemolyticum e C. chauvoei). Foi-lhes ainda administrado antibiótico 
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(tulatromicina) e desparasitante (ivermectina), ambos por via parenteral. Foram revacinados 

às 4 semanas (vacina tetravalente contra HBV, BRSV, BVD e PI-3 e vacina polivalente 

inactivada, via parenteral, contra 8 valências de clostrídeos (Clostridium perfringens tipo A, 

B, C e D, C. novyi, C. septicum, C. tetani, C. sordellii, C. haemolyticum e C. chauvoei). 

Durante o período de engorda, os animais potencialmente doentes eram colocados na 

manga, diagnosticados e tratados consoante os planos terapêuticos do núcleo de engorda. 

Os casos mais graves ou doentes crónicos eram transferidos para a enfermaria. No caso de 

tratamento com antibióticos, os animais eram tratados duas vezes, com intervalo de dois 

dias entre os tratamentos. 

Os animais foram pesados por três vezes: a primeira durante a primeira aplicação da 

vacinação, a segunda na revacinação e a terceira à saída da unidade de produção. Os 

dados relativos aos parâmetros produtivos foram inseridos e trabalhados estatisticamente no 

Microsoft Excel 2007® e exportados para o programa SPSS13.0®. 

Os dados dos registos dos GMD foram obtidos através do programa informático Genbeef 

Base®/Pfizer do núcleo de produção 1 e tratados estatisticamente por métodos 

paramétricos (teste T student para amostras independentes). Os dados da morbilidade e 

mortalidade foram obtidos por análise dos registos de ocorrências, arquivados no 

departamento de produção da RF. Foram analisados estatisticamente por métodos não 

paramétricos (teste Mann-Whitney), pois estes parâmetros não cumpriam os pressupostos 

de normalidade dos testes paramétricos (anexo 2). Para avaliação dos cuidados profilácticos 

adoptados nas unidades de recria, foram seleccionadas nove perguntas de maior 

relevância, para efeito do presente estudo, a partir do questionário de avaliação de 

fornecedores (anexo 1), elaborado durante o período de estágio pelo autor e aplicado a 

cada fornecedor, por meio de entrevista pessoal. As perguntas seleccionadas foram as 

seguintes: 

XLIV. Plano Profiláctico 

XLVII. O que faz às vacinas fora do prazo de validade/danificadas, bem como às 

embalagens de profilácticos usadas? 

XLVIII. Faz esterilização do equipamento de uso veterinário usado na profilaxia? 

XLIX. O Médico Veterinário assume responsabilidade e está presente nos actos de 

vacinação? 

L. No acto de vacinação, até quantos animais injecta com a mesma agulha? 

LI. Respeita os prazos de rappel aquando da vacinação? 

LII. Das seguintes situações, qual/quais opta por não vacinar? 

LIII. A desparasitação é feita em que altura? 

LIV. Faz pesquisa de agentes causadores de doença na sua unidade de produção? 
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As respostas a estas questões foram avaliadas por estatística descritiva (análise de 

conteúdo), pois a modalidade de questões era diversa, incluindo questões de resposta 

aberta, questões de resposta fechada: dicotómica (Sim/Não) e questões de escolha múltipla, 

tratando-se apenas de dois fornecedores.  

1. Questionários de avaliação de fornecedores 

No decorrer do estágio curricular, o autor procedeu à elaboração de questionários de 

avaliação de fornecedores. Ciente da importância da aquisição de animais em boas 

condições higio-sanitárias capazes de suportar as condições de stress alimentar e de 

agrupamento das engordas e da relevância do conhecimento das condições de maneio das 

unidades de produção dos fornecedores, efectuou-se uma lista de perguntas para recolha 

de informação junto destes. Na formulação dos questionários optou-se pela inclusão de 

perguntas de resposta aberta, visando a obtenção de informação mais “alargada” (Toma et 

al., 2004), e ao mesmo tempo apelando à liberdade de respostas pelos inquiridos, apesar de 

tornar a análise mais difícil (Thrusfield, 1995). Por outro lado, foram formuladas questões de 

resposta fechada que englobaram questões dicotómicas (Sim/Não) e de escolha múltipla 

que, apesar de evitarem dispersão de respostas, facilitando a análise, poderiam induzir os 

inquiridos a responder por conveniência, omitindo respostas que poderiam ser significantes 

(Thrusfield, 1995; Toma et al., 2004). 

O questionário contou com um total de 62 perguntas, distribuídas por 7 temas que 

passaram, numa primeira fase pela identificação do fornecedor/unidade de produção, pelo 

conhecimento de dados relativos ao sistema de produção e das condições de produção. 

Incluíam ainda questões referentes à gestão de movimentos, nascimentos e ocorrências na 

unidade de produção, normas de biossegurança, medidas profilácticas e, por último, 

informação acerca do maneio reprodutivo da unidade de produção.  

Antes da aplicação dos questionários aos fornecedores do Grupo RF, estes foram testados 

de modo formal (Thrusfield, 1995), a duas unidades de produção do concelho de Torres 

Novas, para detecção de eventuais erros e sua correcção.  

Para efeitos de selecção de fornecedores, decidiu-se atribuir cotações às perguntas, 

consoante o seu grau de importância para o grupo RF. Neste ponto, devido à complexidade 

que surgiu em torno da descrição das questões e das suas cotações, optou-se, a sugestão 

do orientador de estágio, por proceder à formulação de um Manual de Operações dos 

questionários. Este, para além de descrever os objectivos e aplicação dos questionários 

elaborados, contém explicações relativas ao sistema de pontuações e uma revisão 

bibliográfica para melhor entendimento das questões elaboradas e respectivas hipóteses de 

resposta. 
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O questionário de avaliação de fornecedores, bem como o Manual de Operações respectivo 

pode ser consultado, na íntegra, nos anexos da presente dissertação (anexo 1). 

C) Resultados 

Os parâmetros produtivos dos grupos, obtidos no núcleo de engorda, encontram-se na 

tabela 7. 

Tabela 7- Parâmetros produtivos de dois grupos de fornecedores de RF. 

 Recria X Recria Y 

GMD 1,411 kg/dia 1,387 kg/dia 

Nº de doentes 2 7 

Taxa de Morbilidade 1,68% 5,83% 

Nº de mortos 5 3 

Taxa de Mortalidade 4,20% 3,33% 

1. Ganhos médios diários 

 

 Figura 14- Análise de dispersão de GMD de 

dois grupos de fornecedores de RF. 

  

Figura 15- Análise de dispersão de pesos de dois 

grupos de fornecedores de RF. 

 

Na Figura 14 verifica-se que, para além da média dos GMD dos grupos ser inferior na 

Recria Y (1,387 kg/dia), este fornecedor apresentava também maiores variações de 

crescimentos, que oscilavam entre os 0,92 kg/dia e os 1,73 kg/dia. Não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os GMD de ambos os grupos, para um nível 

de significância α= 0,05 (anexo 2). 
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Contudo, e segundo o teste de Levene, as variâncias assumidas entre os dois grupos foram 

significativamente diferentes, o que apoia a dispersão encontrada na Figura 14.  

Ao grupo que apresentou maior média de pesos iniciais (Recria X), com 131,5 kg, 

correspondeu maior média de pesos finais (315,9 kg). A Recria Y, por sua vez, apresentava 

uma média de pesos de entrada de 112,3 kg e de saída equivalente a 251,1 kg. Em relação 

aos pesos iniciais assumiu-se a igualdade de variâncias, para α=0,05, mas não para α=0,1. 

Foi, de facto, visível uma tendência para o grupo Recria X apresentar uma maior dispersão 

de valores de peso à entrada da unidade de produção (Figura 15). Os pesos de saída não 

foram avaliados, uma vez que os animais saíram para matadouro em datas diferentes, 

consoante as encomendas da distribuição. 

 

2. Análise de morbilidades e mortalidades 

                            Figura 16- Motivos de doença de dois grupos de fornecedores de RF. 

 

A DRB foi o motivo principal de morbilidade, em qualquer dos grupos (Figura 16). Há ainda a 

registar um animal com claudicação provavelmente devida a traumatismo (Recria Y). A DRB 

foi também a causa maioritária de mortes na Recria Y (Figura 17). A causa de morte não foi 

determinada para a maioria de casos na Recria X (3 casos) e, nos casos em que foi 

identificada, ocorreu por DRB ou Timpanismo.  

Figura 17- Causas de morte de dois grupos de fornecedores de RF. 
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Recorrendo a testes não paramétricos, há fortes evidências estatísticas que permitem 

afirmar que, para um nível de significância α= 0,05, as diferenças observadas na 

morbilidade e mortalidade de um e outro grupo foram devidas ao acaso (anexo 2). O mesmo 

sucede comparando as diferenças entre a morbilidade ou mortalidade devidas a DRB, entre 

ambos os grupos (anexo 2). Considerando um nível de significância α= 0,1, as únicas 

diferenças verificaram-se na taxa de morbilidade, que foi superior na Recria Y. 

3. Resultados dos questionários  

 

Tabela 8- Plano Profiláctico de dois fornecedores de RF. 

Questão  Recria X Recria Y 

XLIV. Plano Profiláctico Vacina tetravalente inactivada 

contra HBV, BRSV, BVD e PI-3 

e vacina monovalente 

inactivada contra M. 

haemolytica. Vacina polivalente 

inactivada contra 10 valências 

de clostrídeos. 

 Vacina tetravalente 

inactivada contra HBV, 

BRSV, BVD e PI-3. Vacina 

polivalente inactivada 

contra 8 valências de 

clostrídeos. 

 

 

Recria X: efectuava vacinação para DRB, tanto contra os principais vírus implicados, através 

de vacina polivalente inactivada contra HBV, BRSV, BVD e PI-3 como para a principal 

bactéria teoricamente envolvida (Mannheimia haemolytica), por meio de vacina monovalente 

inactivada. Vacinava contra clostridioses, por meio de vacina polivalente inactivada, que 

protege contra Clostridium perfringens tipo A, B, C e D, C. novyi, C. septicum, C. tetani, C. 

sordellii, C. haemolyticum e C. chauvoei. 

Recria Y: vacinava contra os principais vírus envolvidos na DRB (BHV, BRSV, BVD e PI-3), 

usando uma vacina polivalente inactivada mas não conferia protecção contra as bactérias 

envolvidas. Vacinava contra clostrídeos, recorrendo a vacina polivalente inactivada, com as 

seguintes valências: HBV, BRSV, BVD e PI-3 e vacina monovalente inactivada contra M. 

haemolytica. Usava vacina polivalente inactivada contra 10 valências de clostrídeos: 

Clostridium perfringens tipo B, C e D, C. novyi, C. septicum, C. tetani, C. sordellii e C. 

chauvoei. 

Os dois fornecedores administravam as vacinas por via parenteral. Referiram ainda 

proceder a desparasitação com ivermectinas, também via parenteral, durante a vacinação.   
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Tabela 9- Destino das vacinas fora do prazo de validade de dois fornecedores de RF. 

Questão  Recria X Recria Y 

XLVII. O que faz às vacinas fora 

do prazo de validade/danificadas, 

bem como às embalagens de 

profilácticos usadas? 

 

Retira do uso.  

Contrato com empresa 

de recolha de resíduos.  

Retira do uso. 

Entrega em loja de 

animais.  

Encomendas consoante 

necessidade. 

 

Os dois fornecedores referiram não usar vacinas quando estas ultrapassavam o prazo de 

validade. Um dos inquiridos (Recria Y) referiu não possuir vacinas fora do prazo de validade, 

pois efectuava as encomendas consoante as necessidades.  

  

Tabela 10- Métodos de esterilização de equipamento veterinário de dois fornecedores de RF. 

Questão  Recria X Recria Y 

XLVIII. Faz esterilização do 

equipamento de uso veterinário 

usado na profilaxia? 

 

Sim, por fervura, após 

desmontagem das 

seringas. 

Não. Apenas lava e 

desinfecta. 

 

Nesta questão, um dos fornecedores (Recria X), referiu esterilizar o equipamento usado na 

vacinação, enquanto o outro (Recria Y) apenas lavava e aplicava substância desinfectante. 

Não foi, contudo, referido o método de lavagem ou a substância desinfectante utilizada. 

Apesar de não ter sido questionado que tipo de material era usado na profilaxia, a natureza 

das respostas deixa antever que, em qualquer dos casos se utilizava equipamento 

reutilizável e não descartável.   

 

Tabela 11- Responsabilidade médico-veterinária dos actos vacinais de dois fornecedores de RF. 

Questão  Recria X Recria Y 

XLIX. O Médico Veterinário 

assume responsabilidade e está 

presente nos actos de vacinação? 

Sim. Não. 

 

Também nesta questão, os inquiridos apresentaram respostas divergentes. Na Recria X, era 

o veterinário que se encarregava das vacinações efectuadas aos animais e, na 

impossibilidade de estar presente, assumia responsabilidade e delegava tarefas a 

operadores devidamente formados. Na Recria Y, a responsabilidade dos actos profilácticos 
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recaía sobre os próprios operadores que cumpriam o plano profiláctico implementado na 

unidade de produção. 
 

Tabela 12- Número de animais vacinados com a mesma agulha em dois fornecedores de RF. 

Questão  Recria X Recria Y 

L. No acto de vacinação, até 

quantos animais injecta com a 

mesma agulha? 

Mais de 30. Entre 20 e 30. 

 

Esta questão pretendia avaliar os cuidados na troca de agulhas entre animais durante a 

vacinação que idealmente deveria ser entre 10-15 (Chenoweth & Sanderson, 2005). 

Nenhum fornecedor revelou tomar cuidados neste sentido.  
 

Tabela 13- Prazos do rappel na vacinação em dois fornecedores de RF. 

Questão  Recria X Recria Y 

LI. Respeita os prazos de rappel 

aquando da vacinação? 

Sim. Sim. 

 

Ambos os fornecedores responderam afirmativamente, quando lhes foi questionado se 

cumpriam os prazos da segunda administração da primovacinação, consoante indicação do 

fabricante. 
 

Tabela 14- Situações em que se opta por não vacinar em dois fornecedores de RF. 

Questão  Recria X Recria Y 

LII. Das seguintes situações, 

qual/quais opta por não vacinar? 

Animais doentes e 

subnutridos. 

Animais doentes. 

 

Os fornecedores demonstraram cuidados na selecção dos animais a sujeitar a vacinação. 

Em ambas as unidades de produção, os animais doentes eram poupados aos actos 

vacinais, ou por estarem sob tratamento, ou por razões económicas, procurando 

estabelecer-se o seu prognóstico antes de proceder à sua vacinação. Na Recria X os 

animais subnutridos não eram, também, sujeitos a vacinação. 
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Tabela 15- Ocasião para a desparasitação em dois fornecedores de RF. 

Questão  Recria X Recria Y 

LIII. A desparasitação é feita em 

que altura? 

Durante a segunda 

aplicação da 

primovacinação. 

Durante a primeira 

aplicação da 

primovacinação. 

 

Ambos os fornecedores aproveitavam o facto de os animais estarem contidos aquando das 

acções profilácticas para efectuar a desparasitação, a Recria X durante a segunda 

administração da primovacinação e a Recria Y durante a primeira administração.  
 

Tabela 16- Pesquisa de agentes causadores de doença em dois fornecedores de RF. 

Questão  Recria X Recria Y 

LIV. Faz pesquisa de agentes 

causadores de doença na sua 

unidade de produção? 

Sim. Sim. 

 

Os dois fornecedores responderam afirmativamente a esta questão sem, contudo serem 

revelados os agentes objecto de pesquisa ou a periodicidade com que estas eram 

efectuadas. A Recria Y referiu que era uma empresa farmacêutica a efectuar a recolha de 

material aos seus animais, enquanto a Recria X parecia fazê-lo de forma autónoma.  

 

D) Discussão 

A diferença na variância de GMD entre os grupos estudados não parece acompanhar a 

dispersão dos pesos iniciais, uma vez que o grupo Recria X, que apresenta maior dispersão 

de pesos de entrada, revela ser o que menor dispersão apresenta nos GMD. Os GMD são 

maiores, contudo, no grupo que apresenta maior média de pesos iniciais (Recria X). Esta 

constatação parece apoiar a conclusão de um estudo recentemente elaborado na unidade 

de produção 1, em que os GMD foram maiores nos animais que apresentaram maior peso 

de entrada (Professor Doutor G. Stilwell, comunicação pessoal, Abril, 22, 2010). A tendência 

para a variância de pesos de entrada verificada na Recria X sugere que o lote recebido não 

apresenta homogeneidade de tamanhos, e que esta é maior no grupo Recria Y. Para melhor 

comparação das homogeneidades de lotes de ambos os fornecedores, seria necessário 

recorrer à análise de maior número de lotes recebidos, bem como o conhecimento de outros 

factores como as idades de entrada e sexo dos vitelos. 
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Há uma discrepância entre o número de casos de morbilidade e mortalidade em ambos os 

grupos. Se por um lado o grupo Recria X se caracteriza por ter menos doentes (2), é o 

grupo com mais elevada taxa de mortalidade (4,20%). Isto significa que pode ter ocorrido, 

por um lado, inconsistência nos actos de diagnóstico (Rushen et al., 2008). Pode também, 

devido à indeterminação de causas de mortalidade para a maioria das mortes ocorridas em 

Recria X, significar a ocorrência de doenças subclínicas ou de curto episódio clínico, com 

reduzido intervalo de tempo entre a sua manifestação e a morte dos animais. A realização 

de necrópsias ajudaria a descartar esta hipótese e aconselha-se o seu recurso no futuro, 

nos casos de mortalidade por causa desconhecida. 

Os grupos sobre os quais incidiu a medição dos parâmetros produtivos, não correspondem 

a primeiras recepções de quaisquer dos fornecedores, mas sim a recepções de rotina. Este 

seria um factor importante, considerando que, nas primeiras recepções há, em teoria, 

maiores cuidados na expedição dos animais e na formulação de lotes mais homogéneos. No 

entanto, a unidade de engorda procede à avaliação sistemática do estado de saúde dos 

animais à chegada, com a depreciação de animais nitidamente doentes, que assim são 

eliminados das negociações. Este facto é do conhecimento dos fornecedores que, à partida 

apresentam cuidados na expedição de animais.  

Resumindo, a Hipótese 2, a única em estudo com possibilidade de análise estatística 

analítica, foi apenas em parte confirmada, com diferenças ao nível da variância de GMD e 

dos pesos iniciais e morbilidade entre grupos, considerando um nível de significância α = 

0,1. 

A Hipótese 1 foi analisada por análise descritiva ou de conteúdo, a qual se traduz por um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações que recorre a procedimentos sistemáticos 

e objectivos para descrição do conteúdo das mensagens (Bardin, 2009). As respostas 

apoiaram e, em parte, puderam justificar as ligeiras diferenças observadas nos parâmetros 

produtivos medidos (Hipótese 3). A Recria X apresenta plano profiláctico mais elaborado, 

usando vacina bacteriana para DRB, para além da viral e vacina contra 10 clostrídeos, 

enquanto a Recria Y vacina apenas contra os vírus da DRB e contra 8 valências de 

clostrídeos. De facto, a Recria X apresentou menores taxas de morbilidade global e 

mortalidade devida a DRB, que em parte se podiam dever a maiores cuidados profilácticos. 

A Recria X apresentou uma tendência para GMD ligeiramente superiores o que, por um lado 

se deveu, provavelmente a menores taxas de morbilidade e, por outro poderia estar 

associada à abrangência de mais 2 clostrídeos no plano profiláctico.  

Em relação aos cuidados profilácticos, ambos os fornecedores aparentemente 

apresentaram insuficiências, sendo comum a vacinação de mais de 20 animais com a 

mesma agulha, e a desparasitação aquando dos actos vacinais. Na questão “L: No acto de 

vacinação, até quantos animais injecta com a mesma agulha?”, a resposta “entre 20 a 30” 
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do fornecedor Y surgiu porque as recepções de animais nunca superavam os 30 animais, 

sendo que eram sujeitos a vacinação em número nunca superior a 30. Isto significa, 

portanto, que não eram tomados cuidados na substituição das agulhas durante a vacinação. 

Apesar das insuficiências detectadas, ambos os fornecedores revelaram cuidados na 

rejeição de embalagens de imunoprofilácticos usadas, quer através de contrato com uma 

empresa de recolha de resíduos (Recria X), ou mediante entrega em loja de animais (Recria 

Y). 

Em relação à questão “LIII. A desparasitação é feita em que altura?”, a resposta “Durante a 

segunda toma da primovacinação”, dada pela Recria X deixa perceber que este fornecedor 

efectuava, de facto, a segunda administração, mas não permite afirmar que a Recria Y não 

cumpria. Permite também concluir que nenhuma unidade de produção antecipava a 

desparasitação. 

Houve, em termos gerais, um fornecedor mais prudente na tomada de medidas de 

biossegurança e boas práticas associadas à profilaxia. Ao contrário da Recria Y, o 

fornecedor Recria X efectuava esterilização de equipamento de uso veterinário, delegava a 

responsabilidade dos actos profilácticos ao médico veterinário, possuía contrato com 

empresa de recolha de resíduos e, para além de animais doentes, não vacinava animais em 

estado de subnutrição. Estes factores, no seu conjunto, poderão contribuir para um melhor 

sucesso profiláctico, de prevenção de doenças no fornecedor Recria X, relativamente ao 

fornecedor Recria Y, particularmente de DRB. 

E) Limitações do estudo 

O presente estudo apresentou algumas limitações. Relativamente aos questionários, o uso 

de questões de resposta aberta pode ter causado algum tipo de subjectividade nas 

respostas, difícil de avaliar, sem o conhecimento pormenorizado das condições da unidade 

de produção (Thrusfield, 1995). Por outro lado, as questões de Sim/Não e de escolha 

múltipla podem ter ocasionado respostas por conveniência (Thrusfield, 1995). Seria 

necessário presenciar as acções profilácticas dos vitelos, para confirmar as respostas aos 

questionários. Para além disso, outras questões poderiam ter sido incorporadas no 

questionário, com importância para o presente estudo relacionadas, por exemplo, com a 

altura da vacinação dos vitelos, a actuação no caso de reacções adversas, o tipo de 

seringas e agulhas usadas na profilaxia ou a periodicidade e métodos de pesquisa de 

agentes causadores de doença. A ausência de inclusão destas questões deve-se ao facto 

de este ser um questionário geral, destinado à avaliação global de fornecedores, não sendo 

especificamente direccionado para o tema desta dissertação. 

Para além das limitações já referidas, houve um conjunto de outros factores que 

influenciaram os parâmetros produtivos e que não entraram no âmbito deste estudo. 
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Exemplos desses factores compreendem o maneio profiláctico dos vitelos na unidade de 

cria e o conhecimento da sua proveniência, as condições e duração do transporte, o maneio 

nutricional e a fase de transição ou a forma e altura em que eram feitos os lotes de animais. 

A Hipótese 3, analisada por comparação de respostas entre fornecedores e as 

consequências nos parâmetros produtivos na unidade de engorda, não contemplou estes 

factores.  

Assim, não pode atribuir-se unicamente os resultados dos parâmetros produtivos aos planos 

e cuidados profilácticos tomados nas unidades de recria. Este estudo propôs-se, no entanto, 

a identificar diferenças no maneio profiláctico nas unidades de recria e a estabelecer uma 

relação entre estas e o sucesso na prevenção de morbilidade, mortalidade e atrasos de 

crescimento de vitelos. No futuro, um estudo com mais rigor para avaliação da eficácia de 

planos profilácticos, poderá passar pelo diferente maneio profiláctico na mesma unidade de 

recria, criando grupos de tratamento e grupos de controlo, e avaliação do efeito da aplicação 

de determinado imunoprofiláctico ou medida profiláctica na unidade de engorda nos 

parâmetros produtivos. 

F) Conclusões 

Os dados dos parâmetros produtivos obtidos de ambos os grupos (Recria X e Recria Y) não 

foram conclusivos, não sendo possível afirmar que um dos grupos tenha maior potencial 

zootécnico que o outro. Se por um lado a diferença entre a média dos GMD dos grupos foi 

atribuída ao acaso, para um nível de significância α = 0,05, por outro as taxas de 

morbilidade e mortalidade foram divergentes. No entanto, é possível afirmar que o grupo 

Recria Y apresentou maior dispersão de GMD e que o mesmo grupo revelou maior taxa de 

morbilidade que a Recria X, para um nível de significância α= 0,10. Uma elevada dispersão 

de GMD, para a qual contribuiu, provavelmente a maior morbilidade, é uma situação 

indesejável para uma unidade de engorda, onde se procuram crescimentos homogéneos e 

harmoniosos dentro dos grupos de animais. 

Em relação aos planos profilácticos adoptados na unidade de recria, pode afirmar-se que a 

Recria X apresentava um plano mais abrangente, tanto para a DRB, contemplando vírus e a 

principal bactéria teoricamente envolvida (Mannheimia haemolytica), como para as 

clostridioses, assumindo a protecção contra 10 clostrídeos. As medidas de biossegurança 

adoptadas nos actos vacinais foram também mais planeadas para o caso da Recria X, 

embora tenha havido aspectos que também esta unidade de produção deveria alterar, tais 

como: diminuição do número de animais vacinados com a mesma agulha e a realização de 

desparasitação previamente à vacinação. 

Elogia-se o facto da unidade de engorda proceder a avaliação sistemática do estado de 

saúde dos animais recebidos em cada lote, com o conhecimento dos fornecedores e recusa 
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de pagamento de animais nitidamente doentes. Este facto, ao exercer pressão sobre os 

fornecedores, parece contribuir grandemente para a expedição de lotes de animais 

saudáveis. No entanto, pode não contemplar animais crónicos, recentemente tratados ou 

sobre efeito de doenças em fase subclínica. 

Como sugestões para melhoria das medidas profilácticas adoptadas na engorda, face à 

recepção de animais de diversos fornecedores, propõe-se, por exemplo, a realização 

periódica de perfis serológicos à chegada da unidade de engorda e geração de banco de 

soros, para adequar o plano profiláctico aos agentes causadores de doença a cada 

momento. Além disso, seria uma boa medida intensificar a incorporação dos planos 

profilácticos nos actos de negociação com os fornecedores, por exemplo, planeando a 

vacinação com a unidade de recria, de forma a serem utilizados os mesmos 

imunoprofilácticos distribuídos por várias administrações, começando na unidade de recria, 

preparando-os para o transporte e agrupamento, e reforçando à chegada à unidade de 

engorda. Não obstante, os fornecedores deveriam ser comunicados das insuficiências 

apresentadas, aconselhando-se a proceder alterações no campo da profilaxia. Estas 

alterações urgem para o fornecedor Recria Y, que deveria ser incentivado a rever o seu 

plano profiláctico, vacinando contra bactéria da DRB e adoptando medidas que, no mínimo, 

se aproximassem da Recria X. Poder-se-ia, nos actos de negociação com a Recria Y, dar 

como exemplo a Recria X, aumentando a competitividade saudável entre os fornecedores. 

Outra medida de recurso consiste em utilizar vacinas intranasais, para os vírus da DRB 

ainda nas unidades de recria, o que permite vacinar mais cedo sem interferência de 

anticorpos de origem materna. 

Serão necessários outros estudos para avaliar os cuidados tomados nas unidades de cria 

ou nos agrupadores. Da mesma forma, para estimar a eficácia de um determinado 

imunoprofiláctico, será necessário recorrer a estudos mais específicos que permitam avaliar 

os efeitos da sua aplicação em vitelos sujeitos a iguais condições de maneio ambiental e 

alimentar.  
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V. Conclusão Geral 

O sector da carne bovina é bastante importante na UE, mas o défice na produção, instalado 

nos últimos anos tem levado à importação de carne, sobretudo de países sul-americanos, 

onde os custos de produção são menores. As últimas crises alimentares no sector, como a 

EEB e a febre aftosa, exerceram pressão de selecção nos consumidores, que procuram a 

aquisição de alimentos seguros e de qualidade. Para sobrevivência das unidades de 

produção de carne no mercado, será necessário zelar pela qualidade dos seus produtos, 

apostando em estratégias de gestão e, previsivelmente, no futuro, de marketing.  

A profilaxia, que engloba as medidas específicas e inespecíficas para prevenção de 

introdução de doenças, transmissíveis ou não transmissíveis, a nível populacional, assume 

um papel preponderante, ao nível da maximização da produção, avaliada através de 

parâmetros produtivos como o GMD, IDA, ICA, Morbilidade e Mortalidade.  

No delineamento de um plano profiláctico numa unidade de produção de engorda, deverá 

ter-se em conta o conhecimento de um conjunto de factores relacionados com os 

mecanismos de defesa imunitária dos bovinos, as doenças mais frequentes em cada 

unidade de produção e os agentes envolvidos, bem como as boas práticas associadas à 

vacinação e a proveniência dos animais e o seu estado sanitário. 

Ao nascimento, o sistema imunitário dos vitelos encontra-se bastante deficitário. A defesa 

imunitária é garantida, pela ingestão, nas primeiras 24 horas de vida, de colostro que tem na 

sua constituição imunoglobulinas, citoquinas, células somáticas, proteínas de acção 

antibacteriana, leucócitos, factores de crescimento e nutrientes com elevado valor 

energético para o vitelo recém-nascido (imunidade passiva). No entanto, o curto tempo de 

semi-vida dos anticorpos colostrais aliado à imaturidade do sistema imunitário até aos 5-8 

meses de vida, ordena o recurso a estratégias de vacinação. A vacinação estimula o 

desenvolvimento de imunidade adquirida, a qual consiste na defesa específica do 

organismo, montada para cada agente que o invade. Os objectivos de vacinação de animais 

de produção passam pelo estabelecimento de imunidade de rebanho e visam a diminuição 

de introdução de antibióticos na cadeia produtiva.  

Os factores que interferem com a defesa estimulada pela vacinação são vários. O tempo de 

semi-vida dos anticorpos maternos é um factor que condiciona a escolha do momento ideal 

para aplicação de vacinas. Este factor varia consoante os antigénios contra os quais se 

vacina, o estado imunitário do animal e a via de administração ou forma de apresentação do 

antigénio. O stress é outro aspecto que interfere com a imunidade adquirida e os seus 

efeitos variam consoante se trate de stress agudo, em que os glucocorticóides libertados 

estimulam o sistema imunitário ou stress prolongado, em que a hiperestimulação imunitária, 

conduz a perda de capacidade de reconhecimento das próprias células do organismo. A 
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nutrição, por sua vez, pode exercer efeitos imunossupressores, sempre que se verifiquem 

estados nutricionais extremos (que causam perda de peso ou elevadas taxas de aumento 

de peso).  

A DRB é a causa de morbilidade que maior impacto económico negativo origina em 

qualquer fase da produção primária de bovinos, com perdas associadas a diminuição na 

produção, elevadas taxas de mortalidade e custos em tratamentos. A sua etiologia 

multifactorial (com uma complexa interacção entre hospedeiro, agentes infecciosos e 

factores ambientais) obriga ao controlo das várias vertentes. No que diz respeito ao controlo 

dos agentes infecciosos, a fisiopatologia dos principais vírus envolvidos (BHV-1, BRSV, PI-3 

e BVD) está descrito o uso bem sucedido de vacinas inactivadas polivalentes que, para 

além de não exigirem o diagnóstico diferencial dos agentes envolvidos, se revelam mais 

económicas que as monovalentes. Em relação às bactérias, as estratégias de vacinação 

abrangem, normalmente apenas a principal envolvida, Mannheimia haemolytica. Não se 

usam em Portugal vacinas contra Haemophylus somnus, devido ao desconhecimento da 

prevalência deste agente e as vacinas contra Mycoplasma spp. estão ainda em 

desenvolvimento. A vacinação para a DRB deve ser ponderada em cada unidade de 

produção, consoante as alturas de stress dos animais e tendo em conta os agentes 

envolvidos, recorrendo-se, se necessário a perfis serológicos periodicamente, aumentando a 

eficácia da vacinação e minimizando perdas económicas relacionadas com os tratamentos e 

atrasos produtivos.  

Surge, cada vez mais, a adaptação de SGQ ao nível do sector primário, os quais se 

baseiam na descrição da política de qualidade da organização (unidade de engorda), 

através do compromisso e responsabilidades perante os clientes e colaboradores. O SGQ 

engloba a enumeração dos procedimentos e práticas da unidade de produção, definidos 

para o sector alimentar pela norma ISO:22000 e integra documentos de trabalho detalhados, 

relativos a registos de qualidade, constituindo evidências de que o sistema está 

implementado e funciona. É no âmbito dos SGQ nas unidades de produção, que surgem os 

manuais de boas práticas ou de biossegurança e os sistemas de avaliação de fornecedores. 

Associado aos actos vacinais, está a adopção de um conjunto de boas práticas ou medidas 

de biossegurança, destinadas a aumentar a eficácia das vacinas e a diminuir os riscos da 

ocorrência de reacções adversas devidas à vacinação. Estas boas práticas implicam o 

conhecimento do histórico sanitário dos animais admitidos aos actos vacinais, o 

cumprimento das datas de vacinação/revacinação, o seguimento das indicações do 

fabricante em relação à posologia, via de administração e dose dos imunoprofilácticos e o 

correcto e cuidado manuseamento do equipamento de uso veterinário usado na profilaxia, 

que inclui, nomeadamente, as agulhas e seringas. 
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Os erros no maneio profiláctico podem ter início nas unidades de cria, com falta de cuidados 

na administração de colostro e no maneio particularmente exigente dos vitelos recém-

nascidos, ou já na recria, com inadequado planeamento profiláctico. O ideal, em termos de 

qualidade, mas impossível dadas as condições actuais do sector, seria que o detentor dos 

animais fosse o mesmo, desde a cria até à engorda. Não só seria teoricamente mais fácil 

controlar todo o processo de produção, como facilitaria a responsabilização dos diversos 

intervenientes. Uma vez que, actualmente, tal integração não é possível, cabe às unidades 

de engorda a tomada de cuidados que assegurem a obtenção de lotes homogéneos de 

animais, em tamanhos e idades, estando estes em bom estado sanitário.  

Tendo em conta que um dos principais métodos de aquisição de animais para as unidades 

de engorda de bovinos passa pela compra a unidades de recria à qual estão associados 

perigos relacionados com a incerteza do estado sanitário dos animais adquiridos e com a 

forma como os lotes de animais são formados e recepcionados, deverá proceder-se a 

escolha e selecção de fornecedores. Os questionários de fornecedores poderão ser 

utilizados como ferramentas para recolha de informação de potenciais fornecedores de uma 

organização. No sector de carne bovina, estes questionários permitem ainda a obtenção de 

informações importantes relativas ao maneio profiláctico e alimentar das unidades de 

origem, e a adaptação do tipo de nutrição e medicina preventiva a realizar à chegada das 

unidades de engorda.  

Quando um fornecedor não cumpre os requisitos para fornecer um produto a uma 

organização, deve ser retirado da lista de fornecedores aprovados. Esta situação seria a 

ideal mas, devido às particularidades do sector de carne bovina, que se caracteriza pela 

escassez de fornecedores, não poderá rejeitar-se por completo um fornecedor de animais 

vivos (Dra. A. Vieira, comunicação pessoal, Janeiro 23, 2010). Pode, contudo, reservar-se a 

aquisição destes para épocas específicas de escassez de animais no mercado e incentivar-

se o fornecedor a proceder a alterações no seu sistema produtivo. Em última instância, a 

selecção de fornecedores deverá prezar pela colaboração e entreajuda das diversas fases 

do sistema de produção primário, visando um objectivo comum: a segurança e satisfação do 

consumidor.  

No âmbito da presente dissertação, foi elaborado um estudo de análise de dois 

fornecedores de bovinos vivos para uma unidade de engorda, quanto aos planos e cuidados 

profilácticos tomados. A análise comparativa dos parâmetros produtivos de dois grupos de 

animais provenientes de ambos os fornecedores não revelou diferenças significativas, 

tendo-se verificado apenas uma dispersão mais baixa nos GMD e uma tendência para uma 

menor morbilidade no grupo que apresentou plano profiláctico mais abrangente e maiores 

cuidados na adopção de boas práticas profilácticas. Ficou claro, contudo, que as boas 

relações comerciais entre produtores e a entreajuda no delineamento de planos profilácticos 
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poderão ser factores contribuintes para melhoria do estado sanitário e, consequentemente, 

da qualidade do sector. Os fornecedores deverão ter conhecimento das insuficiências 

detectadas e ser incentivados a proceder a alterações, aquando dos actos de negociação. 

Deve ter-se em atenção que, no entanto, as negociações excessivas podem deteriorar as 

relações entre a unidade de engorda e os fornecedores, pelo que, todos os esforços no 

sentido de as diminuir e tornar mais diligentes serão bem aceites. 

Para isso, e de modo a incrementar o sucesso de programas de qualidade no sector de 

carne bovina, sugerir-se-ia integrar toda a produção do sector primário, acompanhando toda 

a cadeia, desde as múltiplas unidades de cria até, inclusive, ao sector de distribuição, 

aplicando um modelo de qualidade global com consultorias e auditorias nas diferentes fases, 

que contribuísse, no seu conjunto, para uma imagem de segurança e qualidade do sector, 

junto do consumidor, funcionando também como estratégia de marketing. Será, deste modo, 

necessária a aquisição de competências por parte do Médico Veterinário que vão para além 

da formação base do próprio, com actualização de informação e formações constantes e, 

sobretudo, uma consciencialização dos produtores para a importância da prevenção, 

demonstrando-lhe os benefícios económicos que daí advêm, bem como as consequências a 

longo prazo para promoção do produto que também eles ajudam a produzir, a carne bovina. 

É, de facto, ao produtor, que recai a responsabilidade e a decisão final nos actos de 

negociação com os fornecedores, pois é ele que, em última instância, determina a aquisição 

dos animais. Ao Médico Veterinário caberá a avaliação em termos de estado sanitário, 

condições de maneio ou relação qualidade/preço, de forma a aconselhar o produtor e a 

zelar pela garantia de qualidade do sector de carne bovina.  

Espera-se que a presente dissertação tenha contribuído para um despertar de consciências 

em torno da problemática dos fornecedores das unidades de engorda, para a qual a 

informação ainda é escassa, alertando para a necessidade do conhecimento do estado 

profiláctico e sanitário dos animais adquiridos. Abrem-se assim novas oportunidades para 

futuros estudos relacionados com a implementação de sistemas de qualidade ao longo de 

outras fases da cadeia produtiva, na qual se prevê que o Médico Veterinário passe a ter um 

papel proactivo. 
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VII. Anexos 

Anexo 1. Avaliação de fornecedores 

1.1. Manual de Operações 

 

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

 

 

 

O presente manual é um meio de auxílio à interpretação e aplicação de questionários, permitindo 

definir objectivos, responsabilidade, sistemas de pontuação de fornecedores e integrar conceitos, 

mediante análise detalhada de cada questão, procurando assim tornar mais transparente, 

sistemático e menos ambíguo o processo de resposta e análise aos questionários aplicados. 

Índice: 

- Objectivos .......................................................................................................... 106 
- Aplicação ........................................................................................................... 106 
- Responsabilidade .................................................................................................. 106 
- Resultados .......................................................................................................... 107 
Selecção de novos fornecedores ................................................................................. 107 
Avaliação de fornecedores ........................................................................................ 108 
- Sistema de Pontuações: Categorias de Perguntas ........................................................... 108 
- Sistema de Pontuações: Cotações de perguntas ............................................................ 109 

1- Identificação do Fornecedor/unidade de produção .................................................. 119 

2-Dados Relativos ao Sistema de Produção ............................................................... 112 

3-Condições de Produção na unidade de produção ...................................................... 117 

4-Gestão de Movimentos, nascimentos e ocorrências na unidade de produção .................... 118 

5-Normas de Biossegurança .................................................................................. 119 

6-Medidas Profilácticas ....................................................................................... 124 

Anexo 1. Maneio reprodutivo da unidade de produção ................................................. 129 

- Referências ........................................................................................................ 132 
 

-MANUAL DE OPERAÇÕES- 

 



106 

 

- Objectivos 

O principal objectivo do questionário é actuar como uma ferramenta de apoio às decisões relativas 

à admissão de animais vivos nas unidades de produção pertencentes ao Grupo RF, destinando-se a 

avaliar e seleccionar fornecedores de bovinos para o sector de engorda. Tem como segundo 

objectivo, conhecer o maneio profiláctico e alimentar feito nas unidades de produção de origem, de 

forma a adaptar o tipo de nutrição e medicina preventiva a efectuar à chegada. Pretende-se, assim, 

aumentar as performances produtivas e diminuir incidência de doenças, contribuindo ainda para 

uma melhoria da qualidade na produção de carne bovina. 

Pretende-se ainda, com este questionário, criar um histórico de fornecedores, que será actualizado 

periodicamente (de preferência, anualmente), que permitirá um acompanhamento dos mesmos e 

um incentivo à introdução de alterações no sentido de melhorar o sistema de produção. 

- Aplicação 

O questionário aplica-se a todas as unidades de produção que fornecem animais vivos ao Grupo RF e 

a outras que pretendam vir a fornecer ou que sejam procuradas para esse fim. A entrevista deve ser 

efectuada pessoalmente ao encarregado da produção ou proprietário da unidade de produção, se 

possível, no próprio local da mesma. Como alternativa pode realizar-se por telefone, devendo evitar 

aplicar-se via e-mail ou carta, pois estas podem induzir a distorção de respostas ou negligência de 

factos. O recurso a estas vias de resposta é, contudo, possível, quando se trata dos questionários de 

avaliações periódicas de fornecedores, pois o formulário de resposta e a respectiva análise são 

diferentes. 

- Responsabilidade 

Cabe ao Departamento de Produção, a aplicação dos questionários aos fornecedores, bem como o 

tratamento dos dados e a decisão final, emitindo, se necessário, relatórios com pareceres globais 

sobre estes. 

O presente questionário não deve substituir outros métodos de avaliação de fornecedores, com 

prévio consentimento do proprietário da exploração, como sejam visitas às unidades de produção, 

obtenção de fotografias dos espaços e animais, análise dos registos, entre outros.  

Deve ainda ser complementado com avaliações iniciais feitas à chegada, sempre que sejam 

recebidos animais de um novo fornecedor ou avaliações aleatórias periódicas feitas a habituais 

fornecedores, o que torna este processo contínuo. Estas avaliações devem efectuar-se através da 

medição das ingestões diárias de alimento, Ganhos Médios Diários, Índices de Conversão Alimentar, 

Rendimento de Carcaças, Taxas de Morbilidade e Mortalidade, Custos de Tratamentos, entre outros 

parâmetros que se pretenda avaliar. Devem, estas avaliações, ser encaradas como mais uma etapa 

no processo de avaliação de fornecedores. 

O método de avaliação de fornecedores é, portanto, constituído pelos seguintes elementos: 
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- Manual de Operações do questionário; 

- Questionário de Avaliação de fornecedores, com respectivo anexo I; 

- Questionário de Avaliações periódicas de fornecedores; 

- Fichas de Avaliação inicial/Avaliações aleatórias. 

Os questionários respondidos, os relatórios de pareceres e as folhas de avaliações iniciais utilizadas 

para cada caso, deverão ser arquivados juntamente, num dossier para o efeito. 

- Resultados 

Selecção de novos fornecedores 

A avaliação de fornecedores é um processo contínuo, que é impossível quantificar com exactidão, 

mas que se pretende ser o mais justo e transparente possível. As respostas aos inquéritos são 

inseridas numa grelha, avaliadas independentemente mediante a atribuição de pontuações pré-

definidas. O somatório destas pontuações irá cair num de 3 grupos possíveis: 

1- Fornecedor de aptidão elevada – Pontuação superior a 170 (sem resposta ao anexo I) ou 

superior a 200 (com resposta ao anexo I): 

É um fornecedor que cumpre requisitos mínimos de biossegurança, 

cujo sistema produtivo, modo e objectivos de produção se adequam 

aos das unidades de produção do Grupo RF.  

Existe evidente preocupação com o estado sanitário dos animais, 

evidenciado pelo maneio profiláctico, e também pelo maneio 

alimentar. É um fornecedor com grande potencial para o grupo, 

embora seja prudente fazer avaliação inicial, ponderando o 

acompanhamento aleatório, caso se opte pela compra. 

 

2- Fornecedor de aptidão moderada – Pontuação entre 130 e 170 (sem resposta ao anexo I) 

ou entre 160 e 200 (com resposta ao anexo I): 

Trata-se de um fornecedor que, apesar de benéfico em certos 

parâmetros, revela-se insuficiente noutros. Poderá vir a ser um bom 

fornecedor se corrigir algumas lacunas do sistema de produção, as 

quais são vitais para a evolução dos animais em termos produtivos e 

sanitários. Deve comprar-se animais a este fornecedor com alguma 

reserva, fazendo sempre avaliação inicial aquando da primeira 

compra e procurando realizar acompanhamentos aleatórios nas 

seguintes. Da mesma forma, deve procurar-se incentivar o 

fornecedor a proceder a alterações no seu sistema de produção. 

 

3- Fornecedor de aptidão baixa – Pontuação inferior a 130 (sem resposta ao anexo I) ou 160 

(com resposta ao anexo I): 

É um produtor que não cumpre os requisitos mínimos exigidos para 

fornecer animais ao Grupo RF. Poderá, por um lado apresentar boas 
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condições de biossegurança, maneio profiláctico e alimentar, 

genéticas ou outras, mas o objectivo ser incompatível ou, por outro 

lado, ter objectivos compatíveis, mas não revelar cuidados básicos 

exigidos. Deve reservar-se a compra de animais vivos deste produtor, 

para alturas de escassez de fornecedores, de menor prevalência de 

doenças, ou caso o produtor se mostre disposto a efectuar melhorias 

no seu sistema de produção. 

 As avaliações iniciais são obrigatórias, não só aquando da primeira 

compra, mas também em recepções posteriores (acompanhamento 

aleatório), para acompanhamento e análise de viabilidade do 

fornecedor. 

Avaliação de fornecedores 

A avaliação de fornecedores obedece a resposta ao Questionário de Avaliação Periódica de 

Fornecedores, o qual permite a actualização de algumas informações relevantes. Este, depois de 

respondido, será arquivado em anexo ao questionário de avaliação de fornecedores respectivo e 

analisado qualitativamente. Poderão aplicar-se novos questionários de avaliação de fornecedores 

aos mesmos fornecedores, em situações pontuais, que se considere necessário pelo Departamento 

de Produção. Poderá, ainda, justificar-se a rejeição de compra de um fornecedor, como resultado 

da existência, no mercado, de outros com melhores pontuações, ou por situações pontuais que 

alterem as relações com o fornecedor. 

- Sistema de Pontuações: Categorias de Perguntas 

Cada uma das questões do presente questionário possui uma cotação, previamente atribuída, 

baseada na sua importância para o cumprimento dos objectivos do grupo RF, avaliada pela aquisição 

de resistência ao stress alimentar e de agrupamento a que irão ser sujeitos, na sua fase de engorda. 

Deste modo, existem 4 categorias de perguntas, às quais correspondem diferentes relevâncias e 

atribuição de diferentes cotações. 

Categoria 1- Questões de relevância elevada: Trata-se de questões de importância decisiva no acto 

de comprar ou vender animais e, particularmente, na compra de animais por parte do Grupo RF. 

Exemplo: Pergunta VIII- Estatuto sanitário oficial da exploração? 

Categoria 2- Questões de relevância razoável: São perguntas que, embora não decisivas, têm um 

peso enorme no que diz respeito à admissão de animais vivos no Grupo RF. 

Exemplo: Pergunta XXXIII- Qual a taxa de Morbilidade Anual na sua unidade de produção? 

Categoria 3- Questões de relevância baixa: Inserem-se nesta categoria questões com um grau de 

importância considerável que, embora não tão influentes, ajudam a recolher dados úteis para aferir 

da viabilidade da aquisição de animais a determinado fornecedor. 
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Exemplo: Pergunta XXXI - A água de bebida dos animais é sujeita a análises periódicas? 

 

Categoria 4- Questões de relevância qualitativa: Trata-se de perguntas de importância meramente 

descritiva e portanto, não pontuáveis, mas que, numa abordagem inicial a um fornecedor 

completamente desconhecido, permitem a sua apresentação. 

- Sistema de Pontuações: Cotações de perguntas 

Para cada categoria definida, são atribuídas dentro da pergunta, diferentes cotações, sendo que: 

- A hipótese de resposta mais conveniente para o grupo, é cotada com a pontuação maior para 

aquela categoria; 

- As hipóteses seguintes, são classificadas com grau de importância decrescente, com cotações 

também decrescentes, a partir da pontuação maior para cada categoria; 

- Às questões que não possuam tantas hipóteses consoante as cotações que lhes podem ser 

atribuídas, são feitas ponderações, de acordo com cada questão e com a relevância de cada opção; 

- Às questões de Resposta Sim/Não, é atribuída a cotação máxima para a categoria respectiva, à 

hipótese pretendida para o grupo, sendo a outra, como antagónica, classificada com 0 (zero) 

pontos. 

Pergunta Hipótese de resposta 

mais valorizada 

Restantes Hipóteses, por ordem 

decrescente de importância 

Respostas Sim/Não 

Categoria 1 6 pontos 5 pontos; 4 pontos; 3 pontos; 2 

pontos; 1 ponto; 0 pontos 

6 pontos/0 pontos 

Categoria 2 4 pontos 3 pontos; 2 pontos; 1 ponto; 0 

pontos 

4 pontos/0 pontos 

Categoria 3 2 pontos 1 ponto; 0 pontos 2 pontos/0 pontos 

Categoria 4 Não Aplicável 
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- Análise das questões 

Cada questão é analisada individualmente quanto ao objectivo/descrição, à categoria em que se 

insere e à cotação das hipóteses de resposta. Em relação ao objectivo, são abordadas duas 

realidades distintas: 

1. Regime intensivo de produção de bovinos de carne – O objectivo é a obtenção de vitelos, 

preferencialmente de aptidão leite, desmamados até aos 4 meses, para a produção de 

vitelão. Exemplo actual das unidades de produção 1 e 2. 

2. Regime extensivo de produção de bovinos de carne – Pretende-se, neste caso, a compra de 

animais de aptidão carne, desmamados por volta dos 6 meses de idade, com o objectivo de 

produzir vitela/novilho (caso da SAPJU). 

1- Identificação do Fornecedor/unidade de produção 

Este ponto inicial é composto por questões de carácter identificativo, contendo dados de 

apresentação da unidade de produção e objectivos de produção, bem como do proprietário. Não é 

atribuída qualquer cotação a nenhuma destas questões. 

Pergunta Descrição Categoria Cotações 

I. Regime de 

produção 

1. Extensivo 

2. Intensivo 

3. Semi-intensivo 

 

Permite descrever o sistema de produção dos 

animais. 

- 1(Leite): Preferem-se animais 

provenientes de sistemas intensivos. 

- 2 (Cruzados): São de preferir animais que 

provenham de sistemas extensivos. 

4-

Qualitativa 

Não 

aplicável 

Desenvolvimento: 

Diferentes sistemas de produção traduzem-se em diferentes rentabilidades da exploração, distintos 

sistemas de alimentação, quantidade e qualidade de mão-de-obra, capital investido e extensão e 

características da terra utilizada para a produção animal.1 

Regimes intensivos caracterizam-se por elevados rendimentos unitários, estando os animais em 

estabulação permanente e, portanto, na não dependência de condições climatéricas ou à 

disponibilidade de alimento, o qual é, em regra, fornecido ad libitum. Comporta, em norma a 

selecção de raças para ciclos de produção curtos, mas acarreta inconvenientes como o maior 

investimento inicial, necessidade de mão-de-obra qualificada e maior produção de resíduos 

efluentes, derivado da elevada concentração de animais. 1 

Um regime extensivo é aquele em que os animais estão dispostos em grandes áreas, normalmente 

em solos de fraca aptidão agrícola, permitindo um aproveitamento dos recursos naturais e sendo o 

investimento capital mínimo. Devido à dependência de factores climatéricos, terão de ser 

seleccionados animais adaptados ao meio, de elevada rusticidade, que se ajustem com facilidade 

aos ciclos alimentares intermitentes e à reduzida disponibilidade de água. 1 

Regimes semi-intensivos são aqueles que reúnem condições intermédias dos sistemas atrás 

descritos. Podem manter-se os animais a campo durante determinada altura do ano, em que o 

alimento está disponível e passar-se os animais para estabulação, aplicando condições de sistema 

intensivo, quando as condições são desfavoráveis à extensificação. 1 
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Pergunta Descrição Categoria Cotações 

II. Tipo de unidade de 

produção 

1. Cria 

2. Recria 

3. Engorda 

4. Mista 

 

Permite descrever sobre que fase (s) recai o 

modo de produção. 

- 1(Leite): São de preferir animais 

provenientes de unidades de 

produção de recria. 

- 2(Cruzados): Também se preferem 

animais provenientes de explorações 

de recria, embora possam ser 

admitidos animais de outras 

proveniências. 

4-Qualitativa Não 

aplicável 

 

Desenvolvimento: 

Existem, bem definidas, três fases na produção animal de bovinos: cria, recria e engorda.2 

Numa unidade de cria, a actividade básica é a produção de vitelos que só deverão ser vendidos após 

o desmame. Estas unidades de produção estão incumbidas de tarefas como o maneio reprodutivo, a 

gestão de nascimentos, o aleitamento dos vitelos ou o seu desmame.2 

O objectivo principal de uma unidade de recria é, partindo do vitelo adquirido, a sua alimentação 

até venda ainda em vitelo ou novilho magro, para engorda. 2 

A engorda é uma fase cujo objectivo é, adquirido o vitelo ou novilho magro, o seu acabamento, 

consoante o objectivo de produção e as exigências do mercado. 2 

Os tipos de unidade de produção mista são aqueles em que há o desenvolvimento de, pelo menos 

duas das fases anteriormente descritas, cabendo nesta categoria as seguintes associações: cria-

recria; cria-recria-engorda; recria-engorda. 2 

Pergunta Descrição Categoria Cotações 

III. Qual o seu objectivo 

principal de produção? 

1. Carne 

2. Leite 

Caracterizando o objectivo da unidade de 

produção de proveniência, pode conhecer-

se, de certo modo, o tipo de animais que daí 

advêm (raças, aptidão), bem como as 

condições de produção básicas a que são 

sujeitos. 

- 1(Leite): De acordo com a procura de 

animais descendentes de vacas de leite 

para a produção de carne de vitela, é de 

preferir a opção 2.Leite. 

- 2 (Cruzados): Prefere-se a opção 1.Carne, 

pois o sistema de produção admite 

principalmente cruzados de carne. 

4-

Qualitativa 

Não 

aplicável 

 

Pergunta Descrição Categoria Cotações 

IV. Número do 

efectivo? 

Fêmeas> 2 anos___ 

Machos> 2 anos___ 

1-2 Anos___ 

<1 Ano___ 

Total___ 

Na perspectiva do comprador de animais 

vivos, torna-se importante avaliar a 

dimensão do efectivo da exploração de 

proveniência, de modo a poder gerir as 

encomendas a efectuar a determinado 

fornecedor, informando ainda das dimensões 

da unidade de produção. 

4- 

Qualitativa 

Não 

aplicável 
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Pergunta Descrição Categoria Cotações 

V. Pretende alterar, no 

decorrer do próximo ano, 

o efectivo de animais na 

sua unidade de 

produção? 

1. Sim, aumentar. 

2. Sim, diminuir. 

0. Não 

O facto de um fornecedor pretender 

aumentar o seu efectivo de animais, indica 

que este pretende aumentar o seu mercado 

de negócio, pelo que o mesmo deve valorizar-

se para efeitos de trocas de animais com 

quaisquer unidades de engorda. O oposto 

pode significar intenção de abandono da 

actividade ou perda de mercado. 

4- 

Qualitativa 

Não 

aplicável 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

VI. Qual o tamanho da 

unidade de produção em 

área? 

Esta questão, embora pouco relevante para 

efeitos de qualidade no sector primário, 

pretende aferir as dimensões em área da 

unidade de produção, sobretudo importante 

nos regimes em extensivo. 

4-

Qualitativa 

Não 

Aplicável 

 

 

 
 

 

2-Dados relativos ao sistema de produção 

Pergunta Descrição Categoria Cotações 

VII. Possui outros 

animais em produção? 

1. Sim (referir espécies 

e efectivos) 

0. Não 

 

Esta questão permite aferir dos principais 

animais que partilham o espaço com os 

bovinos em produção, o que pode acarretar 

maior perigo de contágio de doenças ou 

maior stress aos animais em produção. Por 

outro lado, um fornecedor que apenas 

produz bovinos, torna-se, à partida, mais 

específico e atento ao maneio particular 

desta espécie. 

3- 

Relevância 

baixa 

1.        0 

0.        2 

 

 

Pergunta Descrição Categoria Cotações 

VIII. (Leite): Qual a raça 

predominante na sua unidade de 

produção? 

1. Cruzados de carne 

2. Cruzados de Leite 

3. Frísia 

4. Tipo Frísia/Cruzado de Frísia 

5. Raças autóctones. (Referir qual) 

6. Outras. (Referir qual) 

 

VIII. (Cruzados): Qual a raça 

predominante na sua unidade de 

produção? 

1. Charolesa 

2. Cruzados de BBB 

3. Cruzados de carne 

4. Limousine 

5. Raças autóctones. (Referir qual) 

6. Outras. (Referir qual) 

De acordo com as características 

de cada unidade de produção, a 

raça dos animais adquiridos 

assume um papel fundamental e 

decisivo no acto da compra. 

- 1(Leite): Interessam, neste 

caso, animais das raças: Frísia, 

tipo Frísia/cruzado de Frísia e, 

ocasionalmente, também 

cruzados de carne. 

- 2(Cruzados): De preferir 

cruzados de carne, sendo que 

outras raças de aptidão carne 

(Limousine, Charolesa ou 

autóctones, como Mertolenga), 

podem também ser adquiridas. 

1- 

Relevância 

elevada 

 

1 . (Leite): 

1.        1 

2.        5 

3.        4 

4.        6 

5.        0 

6.        0 

 

2 . 

(Cruzados): 

1.        3 

2.        5 

3.        6 

4.        3 

5.        3 

6.        0 
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Pergunta Descrição Categoria Cotações 

IX. Estatuto 

sanitário oficial 

da exploração? 

 

As explorações de bovinos são classificadas, 

pela autoridade competente (DGV) para três 

doenças infecciosas: Brucelose, Tuberculose 

e Leucose Bovina. Consoante o estatuto, 

poderá aplicar-se, ou não, restrições à 

circulação de animais a partir dessa 

exploração. 

1- 

Relevância 

elevada 

6 pontos- Estatuto 

que permite livre 

circulação. (B4, T3, 

L4) 

 

3 pontos- Estatuto 

que permite 

circulação 

condicionada. 

(Exemplo B2, T2, 

L2) 
 

0 pontos- 

Exploração sob 

sequestro. 
 

Desenvolvimento: 

Brucelose: 

O controlo serológico de Brucelose é realizado anualmente, a todos os animais com mais de 12 

meses de idade e as explorações são classificadas do seguinte modo: 

- Efectivos indemnes e oficialmente indemnes de Brucelose (B3, B4) - Podem circular entre 

explorações do mesmo estatuto sanitário ou inferior (B3), ou para qualquer exploração, 

independentemente do estatuto (B4); 

- Efectivos não indemnes de Brucelose (B2) – Todas as explorações positivas ou infectadas são 

colocadas sob sequestro sanitário (B2.1) após notificação oficial.3 

 

Tuberculose: 

O controlo oficial é feito através de intradermotuberculinização comparada (IDC) a todos os bovinos 

com idade superior a 6 semanas pertencentes a efectivos não oficialmente indemnes de 

tuberculose. A classificação é a seguinte: 

- Não oficialmente indemne (T2)- Restrição à circulação dos animais. (T2.1: Unidade de produção 

sob sequestro sanitário).  

- Oficialmente indemne (T3)- Animais podem circular entre explorações com igual estatuto ou 

inferior.4 

 

Leucose Enzoótica Bovina: 

É realizado o controlo oficial por serologia a todos os bovinos com mais de 12 ou 24 meses de idade 

de acordo com a classificação sanitária da exploração, que pode ser: 

- Efectivo infectado (L2) – Positividade aos testes serológicos. L2.1: Em sequestro sanitário; 

- Efectivo não indemne (L3)- Efectivo bovino suspeito de Leucose Bovina. Podem sair animais apenas 

para explorações L3 ou L2. 

- Efectivo indemne (L4)- Ausência de casos clínicos ou laboratoriais. Sem restrições à circulação de 

animais entre explorações.5 

 

Os abates a animais não indemnes ou infectados de qualquer das doenças acima referidas são feitos 

sob vigilância oficial, o mais rapidamente possível. 

Considera-se a cotação 0, sempre que se verificar, pelo menos uma das classificações seguintes, na 

resposta: B2.1, T2.1, L2.1 
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Perguntas: Descrição Categoria Cotações 

XI. Tem plano 

alimentar adaptado 

a cada fase 

produtiva dos seus 

animais? 

 

 

XII. Tabela 1- 

Plano alimentar da 

unidade de 

produção. 

A alimentação, nas unidades de 

produção especializadas na 

engorda assume uma importância 

vital. Além disso, um plano 

alimentar adequado à fase 

produtiva dos animais contribui 

para tirar o máximo rendimento 

zootécnico dos mesmos. Deste 

modo, as unidades de produção em 

que exista implementado plano 

alimentar são, no presente 

questionário, duplamente 

valorizadas: 

-   Por possuírem esse plano; 

- Pela constituição do plano 

existente. 

Na pergunta XII, por modo de 

fornecimento entende-se a forma 

como o alimento é posto à 

disposição dos animais. Exemplo: 

Unifeed, comedouros fixos ou 

móveis, a granel, baldes 

individuais ou colectivos. Importa 

ainda saber se é feita restrição ou 

ad libitum. 

1- 

Relevância 

elevada 

X. 1.        6 

    0.        0 

 

XI. 

6 pontos: Há 

cumprimento das 

seguintes condições: 

- conhecimento exacto do 

alimento administrado; 

- conhecimento do modo 

de fornecimento de cada 

alimento. 

- Existência de plano 

escrito. 

- Fornecimento Ad 

libitum. 

4 pontos: Respeito de 

apenas 3 condições 

referidas. 

2 pontos: Respeito de 

apenas 2 condições. 

1 ponto: Respeito por 

apenas 1 condição 

referida. 

0 pontos: Inexistência de 

plano alimentar. 
 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XIII. O aleitamento dos 

vitelos é feito com: 

1. Leite das mães 

2. Leite de substituição 

3. Leite ordenhado 

4. Leite não aproveitado da 

ordenha 

5. Leite pasteurizado 

6. Não Aplicável 

Pretende-se com esta questão saber 

qual o tipo de aleitamento 

administrado ao vitelo nos primeiros 

dias de vida (ver desenvolvimento). A 

questão será não aplicável a unidades 

de recria que adquiram os seus vitelos 

já desmamados. 

1-Relevância 

elevada 

1.        6 

2.        3 

3.        5 

4.        0 

5.        4 

 

Pergunta Descrição Categoria Cotações 

X. Tem médico 

veterinário 

assistente? 

 

A importância da existência de um Médico 

Veterinário assistente da exploração varia consoante 

a dimensão do efectivo. No entanto, o seu papel 

activo na contribuição para a melhoria sanitária e 

profiláctica deve ser sempre valorizado. Apesar de 

pouco relevante, as explorações que possuem 

veterinário assistente permanentemente são 

ligeiramente mais valorizadas em relação àquelas 

que têm avenças com Médicos veterinários. 

1- 

Relevância 

elevada 

1.        6 

2.        5 

0.        0 
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Desenvolvimento: 

Leite das mães: Considera-se leite das mães sempre que os vitelos ingiram leite directamente da 

progenitora aleitante, situação ideal já que a composição do leite é a mais adequada para o 

desenvolvimento imunitário e nutricional do vitelo que ainda beneficia do factor de presença da 

mãe. 6 

Leite de substituição: São leites maternizados, formulados com matérias-primas seleccionadas e 

controladas, por empresas especializadas. Apesar de procurar conter todos os constituintes na sua 

composição, não substitui por completo o leite materno, sobretudo na transmissão de imunidade. 6 

Leite ordenhado: Corresponde a leite obtido por ordenha, manual ou mecânica, destinado apenas 

para alimentação dos vitelos. O leite pode ou não ser fornecido ao descendente de uma 

progenitora, estando normalmente os vitelos separados das mães.6 

Leite não aproveitado da ordenha: Trata-se de leite excedentário ou proveniente de vacas tratadas 

ou mamíticas, que os produtores desviam do colector de leite (explorações leiteiras) para 

alimentação dos vitelos.6 

Leite pasteurizado: Leite sujeito a processo térmico (90ºC durante 30 segundos) para destruição de 

microrganismos, antes de ser fornecido aos vitelos lactantes.6 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XIV. Para além de 

leite ou leite de 

substituição, os vitelos 

são alimentados com: 

1. Feno 

2. Pré-Starter/ 

granulado 

3. Starter/granulado 

4. Água 

0. Nenhum 

Pretende-se com esta questão aferir 

dos cuidados tomados pelos 

produtores no estabelecimento de 

transições alimentares adequadas e 

graduadas, para óptimo 

desenvolvimento do sistema 

digestivo do animal. Pretende-se 

ainda saber se a água está sempre à 

disposição dos vitelos, pois é prática 

comum privar os animais de água 

pensando erradamente que isso 

evita o surgimento de diarreias 

neonatais (ver desenvolvimento). 

1- Relevância 

elevada 

6 pontos: 

Resposta a todas 

as alíneas 

4 pontos: 

Resposta a apenas 

3 alíneas 

2 pontos: 

Resposta a 2 

alíneas 

1 ponto: Resposta 

a uma alínea 

0 pontos: 

Resposta- 0. 

Nenhum 
 

Desenvolvimento: 

Apesar de a maturidade do rúmen ser atingida 2-3 semanas após a iniciada a administração de 

alimento seco, a digestibilidade diminui bastante nesta fase, pois o leite é mais digerível que o 

starter. Entretanto, poucas semanas após o desmame, a digestibilidade do starter começa a 

aumentar, o que significa que precisa de existir uma transição progressiva e lenta para o perfeito 

desenvolvimento anatómico e funcional do rúmen. 7 

O starter e também o pré-starter são iniciadores de alimento concentrado, que contêm cerca de 

16%-18% de proteína e que são comercializados de duas formas: apenas concentrado, tendo que se 

suplementar com forragem, ou completo, que inclui nutrientes forrageiros. Os vitelos devem 

começar a consumir gradualmente, entre o 12º e o 14º dia de vida, e até cerca de 2 semanas após o 

desmame, para uma transição ideal. O feno (alimento forrageiro) deve começar a dar-se, no caso de 

o starter ser apenas concentrado, por altura do fornecimento do starter. 7 
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A diferença do starter para o pré-starter baseia-se na composição nutricional, usando-se o pré-

starter alguns dias antes do starter com o objectivo de obter uma base óssea e músculo-esquelética 

mais forte, e uma maior adaptação eficiência de transição alimentar para o starter. 7 

A água deve estar sempre disponível, logo desde os primeiros dias de vida pois estimula muito mais 

o crescimento, a ingestão de alimento sólido e, consequentemente, o Ganho de Peso nos primeiros 

dias de vida.7 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XV. No início do 

desmame, qual a 

frequência de 

fornecimento de 

starter/granulado? 

1. 2 vezes ao dia/ad 

libitum 

2. 1 vez ao dia 

3. De 2 em 2 dias 

4. de 3 em 3 dias. 

O objectivo é perceber a periodicidade de 

disposição de iniciador concentrado aos 

vitelos durante a fase de desmame. O ideal 

é administrar 1 vez por dia starter aos 

animais, em quantidades crescentes, de 

modo a passar gradualmente de um 

método de restrição alimentar, para ad 

libitum. 

1-Relevância 

elevada 

1.        5 

2.        6 

3.        1 

4.        0 

 

 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XVI. Qual o factor que 

determina o desmame dos 

vitelos? 

1. A idade (Referir idade) 

2. O tamanho 

3. A quantidade de 

granulado ingerida 

(Referir quantidade) 

4. A pressão dos 

compradores 

 

Pretende-se saber qual o factor 

preponderante a ditar o final da 

administração de leite aos vitelos. Uma 

boa transição alimentar leva a uma 

adaptação gradual do aparelho digestivo 

à ingestão de alimento concentrado, pelo 

que, deve ser a quantidade de granulado 

ingerida a determinar o desmame. O 

tamanho e a idade não são factores 

precisos do sucesso dessa transição. A 

pressão dos compradores é, 

frequentemente, o factor decisivo no 

desmame, embora seja uma opção 

reprovável. 

1-Relevância 

elevada 

1.        3 

2.        2 

3.        6 

4.        0 

 

 

 

 

    

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XVII. Administra 

rehidratante aos animais 

recém-chegados à 

unidade de produção? 

1. Sim 

0. Não 

2. Não aplicável 

 

Sobretudo importante no Verão, a 

administração de rehidratante aos vitelos 

recém-chegados possibilita uma rápida 

recuperação do stress e desidratação do 

transporte. Esta questão não é aplicável 

para fornecedores que não recebam 

animais. Admite-se a resposta SIM, a 

produtores que apenas administrem 

rehidratante no Verão. 

2-Relevância 

razoável 

1.        4 

0.        0 

2.        4 
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Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XVIII. Procede à 

descorna ou 

castração dos seus 

animais? 

1. Sim, descorna 

2. Sim, castração 

3. Sim, ambos 

0. Não 

Foram já comprovados aumentos dos 

parâmetros produtivos, como o GMD, em 

animais castrados mas também descornados. 

A castração é uma medida fundamental 

quando se pretendem carcaças com maior 

proporção de gordura. Para além disso, ao 

diminuir a libido, vai contribuir para diminuir 

os comportamentos agressivos no grupo, 

típicos das engordas. A descorna, por sua 

vez, irá reduzir a probabilidade de 

ocorrência de traumatismos ou acidentes. 

Devido às idades maiores que são atingidas 

nos sistemas de produção de novilhos/vitela, 

torna-se mais importante a obtenção de 

animais descornados, enquanto na produção 

de vitelão é mais importante a castração. 

2-Relevância 

razoável 

1 . (Leite): 

1.        1 

2.        3 

3.        4 

0.        0 

 

2 . 

(Cruzados): 

1.        3 

2.        1 

3.        4 

0.        0 

 

 

 

 

3-Condições de Produção na unidade de produção 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XIX. Pontos 

existentes na 

unidade de 

produção e sua 

localização. 

O objectivo desta questão é 

determinar quantas zonas ou 

pontos existem na unidade de 

produção, bem como se na sua 

construção foram tidos 

cuidados em separar os 3 

sectores: Animais, Anexos à 

produção e Equipamento. Estas 

zonas deverão garantir uma 

separação adequada entre 

zonas limpas e zonas sujas, de 

modo a que os espaços comuns 

não sejam ocupados pelos 

animais em produção. Esta 

separação deve ser avaliada 

consoante a realidade de cada 

unidade de produção. 

2- 

Relevância 

razoável 

4 pontos: Existem todos os pontos 

possíveis na unidade de produção 

(Zona de aleitamento e local de 

partos são acessórios), estando os 3 

sectores devidamente separados. 

3 pontos: Existem 10-15 pontos, 

estando os sectores 

convenientemente separados 

2 pontos: Existem 10-15 pontos, 

não havendo separação adequada 

entre sectores. 

1 ponto: Existem 5-9 pontos, 

havendo separação entre sectores. 

0 pontos: Existem menos de 5 

pontos/equipamentos na unidade 

de produção. 
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4-Gestão de Movimentos, nascimentos e ocorrências na unidade de produção 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XX. Tem Programa 

informático de gestão do 

efectivo/ocorrências que 

substitui oficialmente o 

LRED? 

1. Sim. (Refira qual) 

0. Não 

O controlo informático dos efectivos na 

exploração, se feito por programas 

certificado pela DGV, além de substituir 

em termos oficiais o Livro de Registo de 

Existências e Deslocações (LRED), facilita 

a introdução e gestão de dados relativos 

às ocorrências e intervenções de todo o 

género. Torna também mais fácil e rápido 

o acesso à informação introduzida. Uma 

resposta afirmativa neste ponto revela 

ainda a abertura dos produtores em 

acompanhar a evolução e em realizar 

adaptações na unidade de produção de 

acordo com esta. 

2- 

Relevância 

razoável 

1.        4 
0.        0 
 
 
 

 

Perguntas: Descrição Categoria Cotações 

XXI. Existe sistema de 

registos de doenças na 

unidade de produção? 

1. Sim 

0. Não 

 

XXII. Existe sistema de 

registos de tratamentos 

na unidade de produção? 

1. Sim 

0. Não 

A resposta a estas questões permite saber se 

é feito controlo de morbilidades e denuncia 

os cuidados dos produtores com a saúde dos 

seus animais. Permite ainda, caso haja 

permissão dos produtores, consultar os 

próprios registos para melhor caracterização 

da unidade de produção, análise de 

prevalência de doenças e também da 

coerência de respostas com, por exemplo, 

as questões XXXVI e XXXVII deste mesmo 

questionário. 

1- 

Relevância 

elevada 

XXII. 1.     6 
        0.     0 
 
XXIII. 1.     6 
         0.     0 
 
 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXIII. Todos os animais 

se encontram 

identificados com duas 

marcas auriculares à 

saída da unidade de 

produção? 

1. Sim 

0. Não 

 
 

 

Além de obrigatório, a imposição de 2 

marcas auriculares nas primeiras semanas 

de vida aos bovinos, permite a 

identificação não só oficial, mas também 

para o produtor, auxiliando em todas as 

operações de maneio. Não deverá, em 

circunstância alguma, vender-se animais 

apenas com uma marca auricular e muito 

menos na ausência de ambas, estando 

estes impedidos de circular. 

1- 

Relevância 

elevada 

1.        6 
0.        0 
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Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXIV. No caso da queda 

de marca auricular de 

um animal, o que faz? 

1. Faz pedido de novo 

brinco logo que tome 

conhecimento. 

2. Aguarda por novas 

quedas de brincos, para 

fazer pedido em 

simultâneo. 

3. Não faz pedido de 

brinco. 

No caso de queda ou perda de marca 

auricular, deve, imediatamente ser feito 

pedido para que nova emissão do brinco 

pelas autoridades oficiais. É contudo 

admissível que, devido à demora na 

emissão de marcas auriculares por parte 

das autoridades oficiais, se faça o pedido 

alguns dias depois, após levantamento de 

animais na mesma situação na unidade de 

produção. Não deve admitir-se, contudo, 

que um fornecedor proceda à venda de 

animais não identificados. 

3- 

Relevância 

baixa 

1.        2 
2.        1 
3.        0 
 
 
 
 

    

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXV. Tem em 

funcionamento algum 

plano HACCP ou outro 

de controlo da 

qualidade? 

1. Sim 

0. Não 

 

Um plano de controlo de qualidade ao 

nível do sector primário, permite um grau 

de controlo de tudo o que entra e sai da 

unidade de produção, a descrição e gestão 

de procedimentos, identificando aqueles 

em que ocorram perigos de alteração da 

qualidade, permitindo a sua análise e 

instituição de medidas correctivas. 

2- 

Relevância 

razoável 

1.        4 
0.        0 
 
 
 
 
 

 

5-Normas de Biossegurança 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXVI. Como é feito o 

transporte de animais de e 

para a sua unidade de 

produção? 

1. Transportador(es) 

próprio(s) da unidade de 

produção 

2. Transportador(es) 

contratado(s) 

3. Transporte a cargo do 

fornecedor/comprador dos 

animais 

 

Esta questão é relevante na 

perspectiva dos compradores, pois 

facilita o processo de transporte, que 

nem sempre é possível efectuar pelas 

unidades de produção receptoras. 

Assim, pode acordar-se o transporte 

com o fornecedor, evitando entraves 

à circulação de animais nas datas 

pretendidas. Além disso, permite um 

maior controlo das limpezas 

efectuadas ao veículo de transporte 

dos animais, por análise de registos, 

caso o este seja feito pelo 

fornecedor. 

2- 

Relevância 

razoável 

1.        4 
2.        2 
3.        0 
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Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXVII. Pratica 

quarentena aos 

animais recém-

chegados? 

1. Sim, sempre. 

(Referir período e 

local de quarentena) 

2. Sim, apenas em 

recepções de risco. 

(Referir período e 

local de quarentena) 

0. Não 

3. Não aplicável 

Por quarentena entende-se o isolamento dos 

animais recebidos em parques afastados dos 

parques já ocupados, a uma distância que 

impeça que entre eles haja contacto físico, de 

secreções e excreções. O tempo de quarentena 

é variável para cada doença, não devendo ser 

inferior a 30 dias. Por recepção de risco 

entende-se aquela em que haja maior 

probabilidade de ocorrência de doenças, por 

existência na unidade de produção de 

proveniência de doenças infecto-contagiosas, 

ou por inexistência de profilaxia. A questão é 

“Não Aplicável” para unidades de produção que 

não recebam animais. 

2- 

Relevância 

razoável 

1.        4 
2.        3 
0.        0 
3.        4 
 
 
 
 
 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XIV. Possui 

barreiras físicas ou 

outras que limitem 

o acesso de pessoas 

e veículos à 

unidade de 

produção? 

1. Sim 

0. Não 

O contacto de pessoas com os animais, o qual, a 

acontecer, causa stress, aumenta a 

probabilidade de contágio de doenças, sobretudo 

zoonoses, e põe em risco a segurança pessoal dos 

indivíduos. O acesso aos animais deve ser 

limitado, através de barreiras físicas como 

portões, vedações ou cercas, rodilúvios ou 

parque de estacionamento exterior, para além 

de sinalização adequada. 

2- 

Relevância 

razoável 

1.        4 
0.        0 
 
 
 
 
 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXIX. Possui 

animais 

domésticos na sua 

unidade de 

produção? 

1. Sim 

0. Não 

A presença de animais domésticos, como cães e 

gatos, livres na unidade de produção, acarreta 

riscos de transmissão de doenças entre os 

animais em produção, ou entre espécies. Deve 

dar-se especial importância aos gatos que, pelo 

seu comportamento típico, tendem a percorrer 

grandes distâncias, podendo actuar como 

vectores de doenças.8 

3- 

Relevância 

baixa 

1.        0 
0.        2 
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Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXX.(Intensivo)- Qual a 

frequência de observação 

dos seus animais? 

1. Diariamente, 2 vezes 

ao dia 

2. Uma vez por dia 

3. De 2 em 2 dias 

4. Ocasionalmente 

 

XXX.(Extensivo) -Qual a 

frequência de observação 

dos seus animais? 

1. Uma vez por dia 

2. De 2 em 2 dias 

3. Ocasionalmente 

 

A observação dos animais é essencial para 

detecção precoce de doenças, o que, além 

de evitar sofrimento arrastado aos animais, 

traz benefícios económicos, pois actuando 

clinicamente mais cedo diminuem-se os 

custos associados à intervenção 

terapêutica e à mortalidade. 

- 1(Leite): Todos os vitelos criados em 

estábulos devem ser inspeccionados 

pelo menos 2 vezes ao dia pelo 

proprietário ou responsável pelos 

animais.9 

- 2(Cruzados): Os vitelos criados em 

regime extensivo deverão ser 

observados pelo menos 1 vez ao dia.9 

2- 

Relevância 

razoável 

- 1(leite) 
1.        4 
2.        3 
3.        1 
4.        0 
 
 
- 2(cruzados) 
1.        4 
2.        2 
3.        0 
 
 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXXI. A água de bebida 

dos animais é sujeita a 

análises periódicas? 

1. Sim (Referir 
Periodicidade) 
0. Não 

 

A análise química e microbiológica da 

água, sendo ela de rede pública ou de 

furo/poço, bem como a manutenção das 

análises são de importância fundamental 

numa unidade de produção, pois a água, a 

par do alimento é uma via de propagação 

de doenças infecciosas, litíases ou outras 

que, ao acontecer, podem atingir todo o 

efectivo. A importância do controlo da 

qualidade da água no fornecedor prende-

se com as implicações futuras, podendo 

uma doença manifestar-se posteriormente 

na unidade de produção de chegada. 

3-

Relevância 

baixa 

1.        2 
0.        0 
 

 

 

Pergunta: Categoria Cotações 

XXXII. A água de bebida 

dos animais é de 

qualidade para consumo 

humano? 

1. Sim 

0. Não 

 

1- 

Relevância 

elevada 

1.        6 
0.        0 
 
 
 
 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXXIII. Tem plano de 

controlo de pragas na sua 

unidade de produção? 

1. Sim 

0. Não 

Os planos de controlo de vectores, sendo 

exigidos oficialmente para cada unidade 

de produção, nem sempre estão 

presentes, principalmente nos regimes em 

extensivo. Trata-se de uma medida de 

biossegurança básica que pode dar 

indicações acerca maneio geral da unidade 

de produção.9 

2- 

Relevância 

razoável 

1.        4 
0.        0 
 
 

 



122 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXXIV. Os operadores da 

unidade de produção têm 

algum tipo de formação 

contínua? 

1. Sim 
0. Não 

 

Os operadores devem ter conhecimentos 

básicos de biossegurança, de higiene e de 

aplicação de tratamentos, de acordo com 

os planos e a realidade na unidade de 

produção. Devem, além disso, ser 

incentivados a relatar ao responsável da 

unidade de produção, anomalias 

observadas em relação ao estado sanitário 

dos animais, dos equipamentos e pontos 

da unidade de produção, cooperando para 

o sucesso da mesma a todos os níveis. 

3- 

Relevância 

baixa 

1.        2 
0.        0 
 
 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXXV. Obriga à utilização 

de equipamentos de 

protecção aos operadores 

da unidade de produção e 

visitantes? 

1. Sim 
0. Não 

Os equipamentos de protecção são uma 

importante medida de biossegurança pois, 

para além de evitarem contágio de 

doenças entre animais e pessoas, 

conferem segurança aos operadores, 

protegendo-os de acidentes de trabalho 

com os animais ou equipamentos. São 

exemplos de equipamentos de protecção: 

botas, fato-macaco, luvas, capacete, 

óculos, máscara. 

3- 

Relevância 

baixa 

1.        2 
0.        0 
 
 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXXVI. Qual a taxa de 

morbilidade anual na 

unidade de produção? 

1. 0-5% 
2. 5%-10% 
3. 10%-30% 
4. Mais de 30% 

 

A taxa de morbilidade é um importante 

parâmetro indicativo da ocorrência de 

doenças no efectivo, mas que nem sempre 

é revelado pelos produtores, ou pela 

ausência de registos, ou porque estes 

falseiam a resposta, pelo que esta deve 

ser interpretada com alguma prudência. 

Devido aos perigos sanitários que rondam 

a fase perinatal, é admissível, para 

explorações de cria e também para as de 

recria taxas de morbilidade um pouco 

mais elevadas do que as registadas nos 

sectores de engorda. 

2- 

Relevância 

razoável 

1 . (Leite): 

1.        4 
2.        2 
3.        0 
0.        0 
 

2 . 

(Cruzados): 

1.        4 
2.        1 
3.        0 
0.        0 
 
 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXXVII. Qual a 

taxa de mortalidade 

anual na unidade de 

produção? 

1. 0-3% 
2. 3%-6% 
3. 6%-20% 
4. Mais de 20% 

Tal como a taxa de morbilidade, a taxa 

de mortalidade permite o conhecimento 

e o controlo de mortes ocorridas na 

unidade de produção, causas de morte, 

associação com idades e dias de casa, 

entre outros. É um parâmetro que muitos 

produtores conhecem mas nem sempre 

revelam com exactidão. 

2- 

Relevância 

razoável 

1 . (Leite): 

1.        4 
2.        2 
3.        0 
0.        0 
 

2 . (Cruzados): 

1.        4 
2.        1 
3.        0 
0.        0 
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Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXXIX. (Leite)- Pratica 

vazio sanitário dos 

parques? 

1.Sim (referir duração) 

0.Não 

 

XXXIX. (Cruzados)- Pratica 

rotação de pastagens e 

respectivo repouso dos 

terrenos? 

1.Sim 

0.Não 

O vazio sanitário consiste em retirar de um 

local ocupado pelos animais todos os 

indivíduos durante um determinado 

período, de modo a que os agentes 

patogénicos, na ausência de hospedeiros, 

acabem por ser eliminados. Este sistema é 

composto, geralmente, em três fases, uma 

lavagem após a saída dos animais, 

desinfecção e então período de espera. 

A rotação de pastagens, para além de ser 

um método de gestão do aproveitamento 

vegetal do solo, permitindo a sua 

regeneração, permite ainda a 

descontaminação dos solos, 

principalmente na Primavera/Verão. 

2- 

Relevância 

razoável 

1 . (Leite): 

1.        4 
0.        0 
 

2 . 

(Cruzados): 

1.        4 
0.        0 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XL. Existe plano de 
limpeza e desinfecção de 
parques, comedouros e 
bebedouros? 
1. Sim 
0. Não 
 

 
 

Pretende-se com esta questão saber se 

existem rotinas de limpeza dos elementos 

referidos, a qual deve ser efectuada 

periodicamente ou, no mínimo, entre 

permanências de grupos. Considera-se 

resposta afirmativa quando os produtores 

referirem que existe planos para, pelo 

menos 2 dos 3 pontos referidos. 

3- 

Relevância 

baixa 

1.        2 
0.        0 
 
 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XLI. Como gere os 

animais doentes 

crónicos na sua unidade 

de produção quanto a 

tratamentos e 

localização na unidade 

de produção? 

 

O objectivo principal desta 

questão é perceber se os 

fornecedores vendem os animais 

doentes crónicos. Pretende-se, 

além disso, saber até que ponto 

são tratados os animais doentes 

crónicos e separados do grupo. 

Considera-se, para todos os 

2- 

Relevância 

razoável 

4 pontos: Há separação 

dos doentes crónicos, 

havendo ou não 

preocupação em tratá-

los, não sendo estes 

vendidos. 

2 pontos: Há separação 

dos crónicos, sendo estes 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XXXVIII. A recolha 

de cadáveres é feita em 

local apropriado, 

destinado a esse efeito? 

1. Sim 
0. Não 

 

Um ponto de biossegurança muito 

importante diz respeito ao maneio dos 

despojos na unidade de produção. Nas 

explorações em que não há sequestro, os 

cadáveres são recolhidos pelo SIRCA 

(Sistema de recolha integrada de 

cadáveres de animais). Devido aos grandes 

riscos de transmissão de doenças pelo 

veículo de recolha, é recomendado a 

transferência dos despojos para uma 

extrema da exploração, de modo a que o 

veículo faça um percurso afastado dos 

locais onde permanecem os animais em 

produção. 

2- 

Relevância 

razoável 

1.        4 
0.        0 
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efeitos, um animal crónico 

como um animal não rentável, 

que, por motivos económicos e 

éticos, pode ocasionar a 

eutanásia. 

tratados e vendidos ao 

comprador, com o seu 

conhecimento. 

1 ponto: Não há 

separação dos doentes 

crónicos, mas estes não 

são vendidos. 

0 pontos: Não há 

separação dos crónicos, 

sendo estes vendidos 

normalmente. 
 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XLII. Enumere

, por ordem de 

importância (de 

1 a 5), os 

critérios que o 

levam a optar 

por um 

fornecedor/com

prador em 

detrimento de 

outros. 

 
 

 

Esta pergunta sumariza toda a 

preocupação do fornecedor nas trocas de 

animais com outros fornecedores ou com 

compradores, daí a sua elevada 

relevância. Um fornecedor ideal terá 

noção da importância da garantia do 

estado profiláctico dos animais que não 

só acarreta benefícios sanitários como 

económicos, pois pode reduz os custos do 

comprador nessas medidas. A tradição de 

comprar ou vender ao mesmo fornecedor 

pode ser um factor positivo se forem 

conhecidos aspectos de maneio sanitário 

e profiláctico e adaptados à chegada 

destes animais, por rotina. A preferência 

de animais com boa 

genética/características produtivas 

revela preocupações do produtor em 

adquirir animais com rusticidade e de 

bom desempenho produtivo, mas pode 

esquecer outros factores. Os restantes 

pontos, relativos ao preço e proximidade 

geográfica, são reprováveis, pois não se 

baseiam na condição dos animais mas 

apenas em factores económicos e 

facilitistas. 

1-

Relevância 

elevada 

6 pontos: O 1º é: 

"Exigência…" e o 2º: 

"Preferência…". 

5 pontos: O 1º é: 

"Preferência…" e o 2º: 

"Exigência…". 

4 pontos: O primeiro é 

“Exigência…” sendo o 

segundo qualquer outro 

que não “Preferência…” 

3 pontos: O 1º é 

qualquer um que não 

"Preferência…", sendo o 

2º: "Exigência…". 

2 pontos: O 1º é 

qualquer um que não 

"Exigência…", sendo o 2º: 

"Preferência…". 

0 pontos: Quaisquer 

outras combinações, em 

que “Exigência…” e 

“Preferência” não são 

nenhum dos 2 primeiros. 

 

6-Medidas Profilácticas 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XLIII. Tem Plano 

profiláctico na sua 

unidade de 

produção? 

1. Sim (Preencher 
Tabela 3) 
0. Não 

 

A existência de plano profiláctico é um factor de 

extrema importância, pois revela preocupação 

do fornecedor em combater as principais 

doenças que afectam a espécie bovina, 

prevenindo o seu aparecimento nas populações, 

e protegendo-as das fases críticas como seja o 

desmame, o transporte ou o agrupamento. As 

vantagens para as engordas de os animais virem 

1-

Relevância 

elevada 

1.        6 
0.        0 
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com o plano profiláctico efectuado prendem-se 

com uma maior confiança na aquisição, com 

reduções de custos na profilaxia e mesmo em 

tratamentos a efectuar no futuro. As 

desvantagens da imposição da vacinação na 

origem podem passar por um mau planeamento 

profiláctico, tanto em escolha de vacinas como 

em más práticas de vacinação, ou pelo aumento 

dos custos de aquisição dos vitelos pelas 

engordas. Para efeitos do questionário, incluir-

se-á a desparasitação nos planos profilácticos. 
 

Pergunta Descrição Categoria Cotações 

XLIV. Tabela 

3- Plano 

Profiláctico 

 

 

 

O objectivo desta questão 

é, na presença de plano 

profiláctico, saber em que 

incide, dentro das três 

grandes categorias de 

doenças que afectam as 

engordas e para as quais é 

relevante vacinar/ 

desparasitar: Doença 

Respiratória Bovina (DRB), 

Enterotoxémias e 

Parasitoses. A questão 

permite ainda aferir se há 

outras vacinações 

efectuadas na unidade de 

produção, e também se são 

cumpridas as revacinações 

anuais. 

1-

Relevância 

elevada 

6 pontos: Imunização para Doença 

Respiratória Crónica (DRB) (contra 

vírus e também contra bactérias), 

Enterotoxémias e desparasitação. 

5 pontos: Imunização para DRB 

(apenas contra vírus ou só bactérias),  

Enterotoxémias e desparasitação. Sem 

Revacinações anuais. 

4 pontos: Imunização contra DRB, e 

enterotoxémias ou desparasitação. 

Revacinações anuais. 

3 pontos: Imunização contra 

enterotoxémias, desparasitação, sem 

DRB. Revacinações anuais. 

2 pontos: Imunização apenas contra 

DRB, enterotoxémias ou 

desparasitação. Revacinações anuais. 

1 ponto: Imunização apenas contra 

DRB, enterotoxémias ou 

desparasitação. Sem revacinações 

anuais. 

0 pontos: Não tem plano 

profiláctico/metafilático. 

    

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XLV. Tem Plano 

metafilático na sua 

unidade de 

produção? 

1. Sim (Preencher 

Tabela 3) 

0. Não 

 

 

 

A metafilaxia pode ser definida como a aplicação de 

um antibiótico em massa, num momento 

estratégico, para prevenir a instalação de um 

quadro clínico, visando as baixas de morbilidade, 

mortalidade e facilitando o maneio. A existência de 

um plano metafilático na unidade de produção de 

proveniência comprova que há acompanhamento 

dos animais por parte dos produtores, com o 

objectivo de detectar esse momento estratégico, 

que é definido por cada produtor. Aplica-se 

metafilaxia, evitando que haja surtos de doença no 

grupo. 

1-

Relevância 

elevada 

1.        6 

0.        0 
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Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XLVI. Tabela 3- 

Plano 

Metafilático 

 

 

 

Pretende-se saber, com esta questão, 

que doenças/condições são abrangidas 

pelo plano metafilático, quais as 

situações que determinam a sua 

aplicação, o (s) antibiótico (s) usados e 

os animais elegíveis (número/parques 

tratados metafilaticamente). 

Exemplos de situações: 

- Para a DRB: presença de animais 

febris ou recepção de risco (viagens 

longas, ausência de profilaxia) 

- Para as enterotoxémias: Fezes líquidas 

em grande parte do grupo. 

1-

Relevância 

elevada 

6 pontos: Existem 

medidas metafiláticas 

para pelo menos duas 

doenças/condições. 

3 pontos: Existe apenas 

medidas profilácticas 

para uma doença. 

0 pontos: Não existe 

plano metafilático. 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XLVII. O que faz 

às vacinas fora 

do prazo de 

validade/danific

adas, bem como 

às embalagens de 

profilácticos 

usadas? 

 

 

Uma vacina, depois de ultrapassado o 

prazo de validade respectivo, para além 

de não produzir os efeitos desejados, por 

inactivação dos componentes, pode 

provocar reacções adversas nos animais 

sujeitos a administração. Deve, por isso, 

ser retirada de uso. O proprietário pode 

eliminar as embalagens usadas e os 

medicamentos fora dos prazos de validade 

de diversas formas, sendo as mais 

convenientes: contrato com uma empresa 

de recolha de resíduos ou entrega na 

farmácia/armazenista. Exemplos de 

formas reprováveis para o proprietário se 

desfazer dos profilácticos usados/sem 

validade, incluem: o enterro, a queima ou 

o depósito em lixo comum. Atenção 

especial deve ser dada aos frascos de 

profilácticos abertos, os quais perdem a 

validade com muito maior rapidez, pelo 

que se torna urgente o seu esgotamento. 

2-

Relevância 

razoável 

4 pontos: Retira do 

stock/uso, existindo 

contrato com empresa 

de recolha de resíduos; 

3 pontos: Retira do 

stock/uso, entregando 

as embalagens na 

farmácia/armazenista. 

2 pontos: Retira do 

stock/uso, depositando 

em lixo comum. 

1 ponto: Retira do 

stock mas acaba de 

usar embalagens 

abertas 

0 pontos: Não retira do 

stock nem do uso. 
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Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XLVIII. Faz 

esterilização do 

equipamento de 

uso veterinário 

usado na profilaxia? 

1. Sim. (Dizer como 

é feita) 

0. Não. (Referir o 

motivo) 

 

Esta pergunta aplica-se a situações em que é usado 

material não descartável, como seringas multi-dose 

e respectivas agulhas. Este material deve ser 

esterilizado após cada acto profiláctico, com o 

objectivo de eliminar todos os microrganismos 

presentes na superfície das seringas e das agulhas 

por desnaturação das proteínas, inibição do 

metabolismo ou ruptura da membrana celular. Para 

isso utilizam-se métodos físicos (calor húmido ou 

seco, radiação ou filtração) ou métodos químicos. 

Os mais usados ao nível das unidades de produção 

actuam por calor húmido, tais como a fervura em 

água a 100ºC por 10 minutos que, contudo, não 

inactiva endosporos e alguns vírus, e os autoclaves, 

ideais para esterilizar material cirúrgico. 

2-

Relevância 

razoável 

1.        4 

0.        0 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

XLIX. O médico 

Veterinário assume 

responsabilidade e 

está presente nos 

actos de 

vacinação? 

1. Sim 

0. Não 

Os actos profilácticos deverão ser aplicados pelo 

Médico Veterinário e por auxiliar (es) devidamente 

formados (s) para essa finalidade. A auxiliar a acção 

do Médico Veterinário, poderá estar o encarregado 

da produção, ou outro com formação ou experiência 

na área, cabendo ao médico Veterinário a 

responsabilidade da administração ou da delegação 

de tarefas. 

2-

Relevância 

razoável 

1.        4 

0.        0 

 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

L. No acto de 

vacinação, até 

quantos animais 

injecta com a 

mesma agulha? 

1. 0-10 

2. 10-20 

3. 20-30 

4. Mais de 30 

 

O maneio das agulhas constitui um ponto de 

controlo no processo vacinal, pois é um passo onde 

podem ser introduzidos perigos físicos por quebra de 

agulhas no decorrer de uma administração. Uma 

agulha em mau estado provoca ainda dor 

desnecessária aos animais. Além disto pode ocorrer, 

ao longo do acto vacinal, transmissão de doenças de 

animais doentes ou portadores, para animais sãos. 

Assim, deve sempre usar-se agulhas afiadas e 

esterilizadas, limitando ao máximo o número de 

animais por agulha (ideal: até 15-20 animais por 

agulha). 

3-

Relevância 

baixa 

1.        2 

2.        1 

3.        0 

4.        0 

 

 

 

Perguntas: Descrição Categoria Cotações 

LI. Respeita os 

prazos do rappel 

aquando da 

primovacinação? 

1. Sim 

0. Não 

Para uma imunização ideal, deverão ser cumpridos 

os prazos da segunda toma do rappel. Há situações, 

porém, em que é aconselhável adiar essa toma. São 

exemplos dessas situações a existência de número 

elevado de animais doentes, subnutridos ou sob 

stress, em que há comprometimento do sistema 

imunitário, devendo-se adiar a segunda toma alguns 

dias, até que desapareçam ou se atenuem as 

alterações referidas. 

2-

Relevância 

razoável 

1.        4 

0.        0 
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Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LII. Das seguintes 

situações, qual/quais 

opta por não vacinar? 

1. Animais doentes 

2. Animais subnutridos 

3. Animais saudáveis 

4. Animais agressivos 

5. Machos para 

venda/engorda 

6. Animais doentes e 

subnutridos 

7. Outra situação 

(Referir qual) 

8. Vacina sempre 

 

A produção de anticorpos por parte do 

organismo estimulado pela vacinação, 

necessita de grandes quantidades de 

energia, aminoácidos, vitaminas e oligo-

elementos, sendo para isso necessário um 

bom estado nutricional, isento de carências 

para obter uma resposta vacinal eficaz. Do 

mesmo modo, não se deverão vacinar 

animais doentes, pois o seu sistema 

imunitário está, à partida, deprimido. 

2-

Relevância 

razoável 

1.        3 

2.        3 

3.        0 

4.        0 

5.        0 

6.        4 

7.        0 

8.        0 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LIII. A 

desparasitação é 

feita em que altura? 

1. Algumas semanas 

antes da vacinação 

2. Durante a primeira 

toma da 

primovacinação, ou 

aquando da 

revacinação anual 

3. Durante a segunda 

toma da 

primovacinação 

4. Algumas semanas 

após a vacinação 

5. Não desparasita 

 

Em produção, as perdas associadas à 

infestação de parasitas internos e externos 

dependem da área geográfica, época do ano, 

condições ambientais, maneio de pastagens 

(extensivo), do grau de infestação e dos 

programas de controlo usados. Factores do 

hospedeiro como a idade, a nutrição ou 

doenças concorrentes também influenciam as 

perdas associadas ao parasitismo, as quais se 

traduzem em atrasos nos ganhos médios, 

custos em tratamentos, aumento dos dias de 

engorda. Uma doença parasitária provocada 

por parasitas internos (nemátodes), e que é 

bastante frequente nas unidades de engorda 

de bovinos é a coccidiose. O seu controlo é 

feito através da desparasitação com 

ivermectinas idealmente 2 vezes ao ano, e até 

2 semanas antes da vacinação, para que o 

parasitismo não interfira com a profilaxia. O 

parasitismo externo é frequentemente 

provocado por carraças ou piolhos, sendo 

controlado por meio de repelentes cutâneos 

aplicados nas épocas de ano de maior calor. 

2-

Relevância 

razoável 

1.        4 

2.        2 

3.        1 

4.        3 

5.        0 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LIV. Faz pesquisa de 

agentes causadores de 

doença na sua unidade 

de produção? 

1. Sim 

0. Não 

 

A aplicação de medidas profilácticas torna-

se mais racional após a realização de provas 

de pesquisa de agentes etiológicos na 

unidade de produção, de que são exemplo os 

perfis sorológicos. Esta prática permite, por 

exemplo, utilizar vacinas monovalentes, 

dirigidas apenas a um agente etiológico, ou a 

realização de vacinas de rebanho. 

2-

Relevância 

razoável 

1.        4 

0.        0 
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Anexo 1. Maneio reprodutivo da unidade de produção 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LV. Qual o método de 

reprodução em uso na 

unidade de produção? 

1. Inseminação artificial 

2. Cobrição natural 

 

Questão de maior importância para o 

caso dos bovinos em extensivo. Todos os 

métodos apresentam vantagens e 

inconvenientes mas o que se apresenta 

mais benéfico em termos de controlo de 

gestações na unidade de produção é a 

inseminação artificial. (Ver 

desenvolvimento) 

4-

Qualitativa 

Não Aplicável 

Desenvolvimento 

1. Inseminação artificial: Consiste na deposição de sémen no útero da vaca em estro, 

utilizando, para isso, métodos para detecção de estro e equipamentos especiais para proceder 

à fecundação. As principais vantagens são: 

a. Possibilita a utilização de sémen de touros seleccionados; 

b. Não requer investimento na compra de um bom reprodutor; 

c. Minimiza os riscos de transmissão de doenças pelo touro; 

d. Permite o cruzamento alternado de raças diferentes; 

e. Facilita anotações e registos e estimula o produtor a aperfeiçoar o maneio do 

rebanho. 

As principais desvantagens são: 

a. Requer pessoal qualificado e de técnicos especializados (custo da mão de obra); 

b. Acarreta maior perda de cios; 

c. Implica maiores gastos com equipamento de uso veterinário.10 

 

2. Cobrição Natural, a qual pode ocorrer de duas formas: 

2.1: Macho permanentemente com a vacada: Ocorre quando o macho e a fêmea 

realizam a cópula livremente, sem interferência do Homem. Principais vantagens: 

a. Economiza mão-de-obra; 

b. Possibilita maior aproveitamento de cios. 

As principais desvantagens: 

a. Dificulta o conhecimento do dia de cobrição e se esta teve sucesso; 

b. Diminui a vida útil do touro por montas excessivas; 

c. Aumenta possibilidade de acidentes traumáticos, principalmente com o touro; 

d. Favorece a transmissão de doenças reprodutivas como viroses, 

campilobacteriose e tricomoníase.10 

2.2: Macho transitoriamente com a vacada: É um tipo de monta natural controlada, em 

que há detecção de fêmeas em estro, as quais são juntas com o macho, para ocorrer 

monta natural. Principais vantagens: 

c. Facilita o conhecimento da altura de cobrição; 

d. Aumenta a vida útil do touro, pois as montas irão ser mais reduzidas; 

e. Possibilita maior aproveitamento do touro. 

Principais desvantagens: 

a. Aumenta gastos com a mão-de-obra; 

b. Acarreta grande perda de estros; 

c. Requer maiores gastos com instalações.10 

 

 



130 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LVI. Qual a 

prevalência anual de 

abortos/nados 

mortos na unidade 

de produção? 

 

Em geral, nado morto é o produto da concepção 

que morreu in útero, previamente à expulsão ou 

extracção completa do útero materno. Uma 

elevada taxa de nados mortos numa unidade de 

produção parece indicar uma má gestão de partos, 

inadequado maneio nutricional das mães, 

ocorrência de partos não vigiados, ou uma má 

genética. 10 

4-

Relevância 

qualitativa 

Não 

Aplicável 

 

 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LVII. Qual a 

prevalência 

anual de partos 

distócicos? 

 

Num parto distócico há comprometimento do 

desenvolvimento normal do nascimento, podendo-se 

traduzir por contracções fortes e persistentes sem 

expulsão fetal, ou contracções fracas, infrequentes e 

improdutivas que podem prolongar-se algumas horas. 

As distócias podem ter origem fetal (alterações de 

posição, apresentação ou atitude) ou origem materna, 

por ausência de contracções ou doença sistémica. 

Requerem intervenção médico-veterinária, a qual 

passa pela avaliação da situação, e depois 

manipulação por manobras obstétricas e/ou 

tratamento farmacológico. Elevadas taxas de partos 

distócicos podem dever-se a factores genéticos da 

mãe ou do touro/sémen escolhidos, elevada taxa de 

partos de fêmeas primíparas ou uma má condição 

corporal das fêmeas ao parto.10 

4-

Relevância 

Qualitativa 

Não 

Aplicável 

 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LVIII. Faz 

programação 

de partos? 

1. Sim (Referir 

sazonalidade) 

0. Não 

 

A programação de partos permite concentrar os 

partos em épocas do ano em que haja maior 

disponibilidade de pastagens ou alimento forrageiro, 

que garanta à mãe a manutenção de uma condição 

corporal capaz de responder às exigências da 

lactação e aos vitelos uma correcta transição 

alimentar. Permite ainda um maneio mais atento à 

fase produtiva dos animais, por parte do produtor.10 

2-

Relevância 

razoável 

1.        4 

0.        0 

 

 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LIX. Os 

partos são 

vigiados? 

1.Sim 

0.Não 

Vigiar o parto de uma vaca, permite, em caso de 

necessidade, a intervenção rápida do Homem, procurando 

facilitar (caso de distócias), ou detectar imediatamente 

alguma alteração no desenrolar do parto, podendo 

comunicá-la ao Médico Veterinário. Além disto, assistir ao 

parto, permite ao produtor assegurar-se que o colostro é 

imediatamente ingerido pelo vitelo recém-nascido. Este acto 

implica ao produtor conhecimentos de como se desenrola 

um parto em condições normais, para este poder identificar 

as situações atípicas com precocidade. A vigia dos partos é 

sobretudo importante em fêmeas/novilhas primíparas, nas 

quais o risco de ocorrência de distócias é maior. 10 

2-

Relevância 

razoável 

1.        4 

0.        0 
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Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LXI. Armazena 

colostro 

congelado na 

unidade de 

produção? 

1. Sim 

0. Não 

Vacas primíparas e vacas com períodos de secagem 

inferiores a 30 dias, possuem menos imunoglobulinas 

no colostro do que vacas multíparas ou com maiores 

períodos de secagem. Nestes casos, poderá ser usado 

colostro de outras vacas ou colostro congelado, 

devendo, para isso armazenar-se, na unidade de 

produção, cerca de 4 kg de colostro congelado. 11 

3-

Relevância 

Baixa 

1.        2 

0.        0 

 

 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LXII. Onde permanecem 

os vitelos desde o desmame 

até serem vendidos para 

recria/engorda? 

1. Junto das mães, 

estabulados 

2. Junto das mães, a campo 

3. Em viteleiros individuais 

4. Em viteleiros colectivos 

5. Em parques, lotes 

homogéneos 

6. Em parques, lotes 

heterogéneos 

É importante a constituição de grupos 

homogéneos logo após o desmame, de 

modo a preparar os vitelos ao 

agrupamento a que irão ser submetidos na 

unidade de produção de engorda, bem 

como às condições de transporte futuras. 

Esta condição é particularmente 

importante nos vitelos de intensivo, pois 

facilita bastante o seu maneio. Outro 

factor importante diz respeito à separação 

das mães que, por ser causa de stress, não 

deve efectuar-se próximo ao momento de 

venda para unidades de engorda. 

2-

Relevância 

razoável 

1.        0 

2.        0 

3.        1 

4.        2 

5.        4 

6.        2 

 

Pergunta: Descrição Categoria Cotações 

LX. Como 

garante a 

ingestão de 

colostro por 

parte dos 

vitelos? 

 

O vitelo nasce com imunidade reduzida 

pois, os anticorpos e as imunoglobulinas 

não são transferidos da mãe para o feto 

através da placenta, como acontece com 

outras espécies. O colostro é rico em 

imunoglobulinas: IgM, IgA e IgE, sendo a 

IgG a de maior concentração. É 

constituído ainda por células somáticas, 

proteínas de acção antibacteriana, 

enzimas e nutrientes com elevado valor 

energético para o vitelo recém-nascido. 

O vitelo deve receber uma quantidade de 

colostro equivalente a 10% do seu peso 

vivo, nas primeiras 24 horas após o 

nascimento (geralmente essa quantidade 

estará entre 3 – 4 kg, para um vitelo com 

cerca de 40 kg) e nas primeiras 24 horas, 

10% do peso vivo. Durante o segundo e 

terceiro dias de vida, os vitelos podem 

ainda receber colostro. Apesar de já não 

haver absorção de imunoglobulinas, o 

colostro promove uma protecção local 

contra bactérias e outros organismos no 

tracto digestivo.11,12 

2-

Relevância 

razoável 

4 pontos - Administra 

cerca de 4 kg de colostro 

até às 24 horas de vida e 

continua a administrar nos 

dias seguintes. Tem 

atenção à composição do 

colostro e à temperatura. 

3 pontos - Administra 

cerca de 4 kg, até às 24 

horas de vida.  Não tem 

atenção a temperatura de 

administração nem à 

composição. Vitelos com a 

mãe, com monitorização. 

2 pontos - Administra 

menos de 4 kg, durante as 

primeiras 24 horas de 

vida, não tem atenção à 

composição nem à 

temperatura. 

1 ponto - Vitelos com a 

mãe, sem monitorização. 

0 pontos - Não tem 

preocupações com o 

colostro. 
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1.2. Questionário de Avaliação de Fornecedores 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

 

 

 

 

Pergunta: Resposta: 

I. Regime de produção: 
1. Extensivo        
2. Intensivo          
3. Semi-intensivo 

 

 

II. Tipo de unidade de produção: 
1. Cria (Responder anexo 1)           
2. Recria           
3. Engorda       
4. Mista 

 

 

III. Qual o seu objectivo principal de produção? 
1. Leite            
2. Carne          

 

 

 

IV. Número do efectivo: 
Fêmeas > 2 anos ____  
Machos > 2 anos____ 
1-2 anos____ 
< 1 ano____ 
Total____ 

 

V. Pretende alterar, no decorrer do próximo ano, o efectivo de animais da sua 
unidade de produção? 
1. Sim, aumentar. 
2. Sim, diminuir. 

               0. Não 
 

 

VI. Qual o tamanho da unidade de produção em área? 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  DO FORNECEDOR/UNIDADE DE PRODUÇÃO: 

Nome da Exploração:_________________Proprietário:__________________________ 

Marca Oficial da exploração:________ Coordenadas Geográficas:__________________ 

Morada:________________________________________________________________ 

Telefone:______________________ E-mail:___________________________________ 
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2. DADOS RELATIVOS AO SISTEMA DE PRODUÇÃO: 

Pergunta: Resposta: Pontuação 

VII. Possui outros animais em produção? 
  1. Sim (referir espécies e efectivos) 
0. Não 

 

 

 

VIII. Qual a raça predominante na sua unidade de produção? 
1. Cruzados de Carne 
2. Cruzados de Leite 
3. Frísia    
4. Tipo Frísia/Cruzado de Frísia     
5. Raças autóctones. (Referir qual)                    
6. Outras. (Referir qual) 
 

  

 

IX. Estatuto sanitário oficial da exploração? 

 

 

 

X. Tem Médico Veterinário assistente?  
1. Sim, permanentemente. 
2. Sim, avençado.   
0.    Não 

 

  

 

XI. Tem plano alimentar adaptado a cada fase produtiva dos seus 
animais? 
1. Sim (Preencher Tabela 1)  
0. Não 
 

  

 

XII. Tabela 1- Plano alimentar da unidade de produção 
 

Fase Produtiva Alimento Modo de fornecimento (quantidades e 

métodos) 

0-6 meses 
 

 

 

 

6 meses aos 12 meses 
 

 

 

 

Mais de 12 meses 
 

 

 

 

Mães aleitantes/ vacas em 

lactação (riscar o que não 

interessa) 
 

  

   
 

 

XIII. O aleitamento dos vitelos é feito com: 

  1. Leite das mães 
2. Leite de substituição     
3. Leite ordenhado 
4. Leite não aproveitado da ordenha 
5. Leite pasteurizado 
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XIV. Para além de leite ou leite de substituição, os vitelos são 

alimentados com: 

1. Feno 
2. Pré-Starter/ granulado 
3. Starter/granulado 
4. Água 
0. Nenhum 
 

  

XV. No início do desmame, qual a frequência de fornecimento de 

starter/granulado? 

1. 2 vezes ao dia 
2. 1 vez ao dia 
3. De 2 em 2 dias 
4. De 3 em 3 dias. 
 

  

XVI. Qual o factor que determina o desmame dos vitelos? 

1. A idade (Referir idade) 
2. O tamanho 
3. A quantidade de granulado ingerida (Referir quantidade) 
4. A pressão dos compradores 
 

  

XVII. Administra rehidratante aos animais recém-chegados à unidade de 
produção? 
1. Sim 
0.  Não 

               2.Não aplicável 
 

  

XVIII. Procede à descorna ou castração dos seus animais? 

4. Sim, descorna 
5. Sim, castração 
6. Sim, ambos 
4. Não 

  

 Pontuação grupo 2:   
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3. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO NA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

 

XIX. Refira, dos seguintes pontos/equipamentos, aqueles que existem na sua unidade de 
produção, bem como a sua localização, preenchendo a Tabela 2. 

Tabela 2 – Pontos existentes na unidade de produção e sua localização. 

Sector Zonas Existência (referir 

nº, se aplicável) 

 

Localização na unidade de produção 

A
n

im
ai

s 

Enfermaria   

Manga   

Balança (de manga)   

Cais de animais   

Parques cobertos   

Local de partos   

Zona de Aleitamento   

A
n

e
xo

s 
à 

P
ro

d
u

çã
o

 

Escritório   

Balneários/WC   

Lavandaria    

Farmácia   

Armazém de estrumes   

Balança de camiões   

Armazém de palhas   

Silo   

Eq
u

ip
am

en
to

 Armazém de materiais/ 

Equipamentos 

  

Tractor/Máquinas   

Veículo transportador 

de animais próprio 

  

 

 Pontuação grupo 3:   
 

4. GESTÃO DE MOVIMENTOS, NASCIMENTOS E OCORRÊNCIAS NA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

Pergunta: Resposta: Pontuação: 

XX. Tem Programa informático de gestão do efectivo/ocorrências 
que substitui oficialmente o LRED? 
1. Sim. (Refira qual)        
0. Não 

 

  

XXI. Existe sistema de registos de doenças na unidade de 
produção? 
1. Sim   
0. Não 
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XXII. Existe sistema de registos de tratamentos na unidade de 
produção? 
1. Sim   
0. Não 
 

 

  

XXIII. Todos os animais se encontram identificados com duas marcas 
auriculares, à saída da unidade de produção? 
1. Sim   
0. Não 
 

 

  

XXIV. No caso da queda de marca auricular de um animal, o que faz? 
1. Faz pedido de novo brinco logo que tome conhecimento.         
2. Aguarda por novas quedas de brincos, para fazer pedido em 
simultâneo. 
3. Não faz pedido de brinco. 
 

 

  

XXV. Tem em funcionamento algum plano HACCP ou outro de 
controlo da qualidade? 
1. Sim    
0. Não 

 

  

 Pontuação grupo 4: 
 

 

5. NORMAS DE BIOSSEGURANÇA 

Pergunta: Resposta Pontuação 

XXVI. Como é feito o transporte de animais de e para a sua unidade 

de produção? 

1. Transportador(es) próprio(s) da unidade de produção 
2. Transportador(es) contratado(s) 
3. Transporte a cargo do fornecedor/comprador dos animais 

 
 

  

XXVII. Pratica quarentena aos animais recém-chegados? 

5. Sim, sempre. (Referir período e local de quarentena) 
6. Sim, apenas em recepções de risco. (Referir período e local 

de quarentena) 
1. Não 

7. Não aplicável 
 

  

XXVIII. Possui barreiras físicas ou outras que limitem o acesso de 

pessoas e veículos à unidade de produção? 

1. Sim   
0. Não 

 

  

XXIX. Possui animais domésticos na sua unidade de produção? 

1. Sim   
0. Não 

 

  

XXX. Qual a frequência de observação dos seus animais? 

1. Duas vezes por dia  
2.Uma vez por dia 
3. De 2 em 2 dias 
4. Ocasionalmente 
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XXXI. A água de bebida dos animais é sujeita a análises periódicas? 

1. Sim (Referir Periodicidade)        
0. Não 
 

  

XXXII. A água de bebida dos animais é de qualidade para consumo 

humano? 

1. Sim  
0. Não 
 

  

XXXIII. Tem plano de controlo de pragas na sua unidade de produção? 

1. Sim   
0. Não 

  

XXXIV. Os operadores da unidade de produção têm algum tipo de 

formação contínua? 

1. Sim (Referir tipo de formação)   
0. Não 

 

  

XXXV. Obriga à utilização de equipamentos de protecção aos 

operadores da unidade de produção e visitantes? 

1. Sim   
0. Não 

 

  

XXXVI. Qual a taxa de morbilidade anual na unidade de produção? 

        1. 0-5% 
        2. 5%-10% 
        3. 10%-30% 
        4. Mais de 30% 

 

  

XXXVII. Qual a taxa de mortalidade anual na unidade de produção? 

       1. 0-3% 
       2. 3%-6% 
       3. 6%-20% 
       4. Mais de 20% 

 

  

XXXVIII. A recolha de cadáveres é feita em local apropriado, destinado a 

esse efeito? 

1. Sim   
0. Não 
 

  

XXXIX. Pratica vazio sanitário dos parques? 

               1.Sim (referir duração) 

               0.Não 

  

XL. Existe plano de limpeza e desinfecção de parques, comedouros e 
bebedouros? 

1. Sim   
0. Não 
 

  

XLI. Como gere os animais doentes crónicos na sua unidade de produção quanto 

a tratamentos e localização na unidade de produção? 
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XLII. Enumere, por ordem de importância (de 1 a 5), os critérios que o levam a optar por um 

fornecedor/comprador em detrimento de outros. 

Tradição de comprar (vender) ao fornecedor (comprador) 
 

 

Exigência de garantia do estado de saúde e profiláctico dos animais 
 

 

Preço dos animais ou facilidade de pagamento 
 

 

Proximidade geográfica ou facilidade de transporte 
 

 

Preferência por animais com boa genética/características produtivas 
 

 

 Pontuação grupo 5:   
 

6. MEDIDAS PROFILÁCTICAS 

 

Pergunta: Resposta: Pontuação 

XLIII. Tem Plano profiláctico na sua unidade de produção? 

1. Sim (Preencher Tabela 3)   
0. Não 

 

  

 

XLIV. Tabela 3- Plano Profiláctico 
 
 

Fase Produtiva Doença respiratória Enterotoxémias Desparasitação Outro: 

3 aos 8 meses     

8 meses aos 2 anos 

 

    

Mais de 2 anos     

^ 
 

XLV. Tem Plano metafilático na sua unidade de produção? 

1. Sim (Preencher Tabela 4)  
0. Não 

 

  

 

XLVI. Tabela 4- Plano Metafilático 

 

Doença/condição Situação Antibiótico usado Animais elegíveis 

    

    

    
 

   
 

XLVII. O que faz às vacinas fora do prazo de validade/danificadas, bem como às 
embalagens de profilácticos usadas? 

 
 
 

 

 

 

XLVIII. Faz esterilização do equipamento de uso veterinário usado na profilaxia? 

1. Sim. (Dizer como é feita) 
               0. Não. (Referir o motivo) 
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XLIX. O Médico Veterinário assume responsabilidade e está presente 

nos actos de vacinação? 

           1. Sim        
           0. Não 

 

  

L. No acto de vacinação, até quantos animais injecta com a mesma 
agulha? 
1. 0-10        
2. 10-20 
3. 20-30 
4. Mais de 30  

 

  

LI. Respeita os prazos do rappel aquando da primovacinação? 
1. Sim   
0. Não 

 

  

LII. Das seguintes situações, qual/quais opta por não vacinar? 
1. Animais doentes      
2. Animais subnutridos 
3. Animais saudáveis 
4. Animais agressivos 
5. Machos para venda/engorda 
6. Animais doentes e subnutridos 
7. Outra situação (Referir qual) 
8. Vacina sempre 

 

  

LIII. A desparasitação é feita em que altura? 
1. Algumas semanas antes da vacinação       
2. Durante a primeira toma da primovacinação, ou aquando da 
revacinação anual 
3. Durante a segunda toma da primovacinação 
4. Algumas semanas após a vacinação 
5. Não desparasita 

 

  

LIV. Faz pesquisa de agentes causadores de doença na sua unidade de 
produção? 
1. Sim   
0. Não 

 

  

 Pontuação grupo 6:   

   
 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO 1. MANEIO REPRODUTIVO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 
 

Pergunta: Resposta: Pontuações: 

LV. Qual o método de reprodução em uso na unidade de produção? 

1. Inseminação artificial         
2. Cobrição natural, macho permanentemente com a vacada 
3. Cobrição natural, macho transitoriamente com a vacada 

 

  

LVI. Qual a prevalência anual de abortos/nados mortos na unidade de produção? 

 

 

 

LVII. Qual a prevalência anual de partos distócicos? 

 

 

LVIII. Faz programação de partos? 

1. Sim (Referir sazonalidade)  
0. Não 

 

  

LIX. Os partos são vigiados? 

1.Sim 

0.Não 

  

LX. Como garante a ingestão de colostro por parte dos vitelos? 

 

 

  

LXI. Armazena colostro congelado na unidade de produção? 

1. Sim   
0. Não 

 

  

LXII. Onde permanecem os vitelos desde o desmame até serem 

vendidos para recria/engorda?    

1. Junto das mães, estabulados        
2. Junto das mães, a campo 
3. Em viteleiros individuais 
4. Em viteleiros colectivos 
5. Em parques, lotes homogéneos 
6. Em parques, lotes heterogéneos 
 

  

   

 Pontuação Anexo 1:   

 Pontuação total:   
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1.3. Questionário de Avaliação Periódica 

Questionário de Avaliação Periódica de Fornecedores (2010) 

Este questionário pretende ser uma actualização ao Questionário de Avaliação de Fornecedores do Grupo RF 

(PPRO1), permitindo conhecer a situação actual das unidades de produção, relativamente a alguns 

parâmetros sanitários e produtivos e a sua evolução no ano que passou. Cabe ao Departamento de Produção 

da unidade de produção em causa, responder ao questionário, sendo a análise do mesmo, qualitativa. 

1. Estatuto sanitário_____________________________ 
 

2. Houve alteração dos objectivos de produção? __________ 
 

3. Houve alteração do tamanho da unidade de produção? __________ 
 

4. Foram admitidos novos operadores na unidade de produção? _______ Em caso afirmativo, estes 
receberam formação antes de iniciarem funções? _________ 

 

5. Mantém registos de doenças ocorridas na unidade de produção? _________ 
 

6. Mantém registos de tratamentos ocorridos na unidade de produção? ________ 
 

7. Tem em funcionamento plano HACCP ou outro de controlo da qualidade? _________ 

8. Enumere, por ordem de importância (de 1 a 5), os critérios que o levam a optar por um 
fornecedor/comprador em detrimento de outros. 

Tradição de comprar (vender) ao fornecedor (comprador) 
 

 

Exigência de garantia do estado de saúde e profiláctico dos animais 
 

 

Preço dos animais ou facilidade de pagamento 
 

 

Proximidade geográfica ou facilidade de transporte 
 

 

Preferência por animais com boa genética/características produtivas  
 

9. Houve alterações ao plano profiláctico/metafilático na sua unidade de produção? ______ Em caso 

afirmativo, preencha a seguinte tabela: 

Fase Produtiva Doença respiratória Enterotoxémias Desparasitação Outro: Outro: 

3 aos 8 meses 
 

     

8 meses aos 2 anos 
 

     

Mais de 2 anos      

 

Obrigado pela colaboração!        

           Pessoa que respondeu ao questionário: _______________________________ 

Telefone:_____________________  e-mail:________________________ 

Data: Assinatura: 

____/____/20__  ____________________________ 

Morada da exploração  

Marca oficial da exploração  

Proprietário  
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Anexo 2. Análise estatística 

 

Tabela 17- Teste Kolmogorov-Smirnov para análise de normalidade dos GMD. 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ganho médio diário ,058 230 ,057 ,987 230 ,035 

a  Lilliefors Significance Correction 
 

 

 

Tabela 18- Análise estatística dos GMD dos grupos Recria X e Recria Y. 

Recria N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

GMD Recria X 114 1,4111 ,14568 ,01364 

  Recria Y 116 1,3871 ,18925 ,01757 

  
 

Tabela 19- Teste T student para análise de diferenças entre GMD. 

 
  
  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

              Lower Upper 

Ganho 
médio 
diário 

Equal variances 
assumed 8,330 ,004 1,100 228 ,273 ,02408 ,02189 -,01906 ,06721 

  Equal variances 
not assumed 

    1,102 218,265 ,272 ,02408 ,02185 -,01898 ,06714 

   

 
 

Tabela 20- Teste Kolmogorov-Smirnov para análise da morbilidade. 

 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Morbilidade ,541 239 ,000 ,186 239 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
 
 

 

 Tabela 21- Teste Mann-Whitney para análise de diferenças entre morbilidades. 

 

  Morbilidade 

Mann-Whitney U 6843,500 

Wilcoxon W 13983,500 

Z -1,683 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,092 

  a  Grouping Variable: Fornecedor 
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Tabela 22- Teste Kolmogorov- Smirnov para análise de normalidade da mortalidade. 

  

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Mortalidade ,541 239 ,000 ,186 239 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
   

 

Tabela 23- Teste Mann-Whitney para análise de diferenças entre mortalidades. 

 

  Mortalidade 

Mann-Whitney U 7078,000 

Wilcoxon W 14338,000 

Z -,352 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,725 

  a  Grouping Variable: Fornecedor 
 
 

 
 

Tabela 24- Teste Kolmogorov- Smirnov para análise de normalidade da morbilidade devida a DRB. 

 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Morbilidade devida a DRB ,540 239 ,000 ,172 239 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
 

 
 

Tabela 25- Teste Mann-Whitney para análise de diferenças entre morbilidade devida a DRB. 

 

  Morbilidade devida a DRB 

Mann-Whitney U 6903,000 

Wilcoxon W 14043,000 

Z -1,423 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,155 

a  Grouping Variable: Fornecedor 
 

  
 
 
 

Tabela 26- Teste Kolmogorov- Smirnov para análise de normalidade da mortalidade devida a DRB. 

 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Mortalidade 
Devida a DRB ,535 239 ,000 ,106 239 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
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Tabela 27- Teste Mann-Whitney para análise de diferenças entre morbilidade devida a DRB. 

 

  Mortalidade Devida a DRB 

Mann-Whitney U 7021,500 

Wilcoxon W 14161,500 

Z -,998 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,318 

a  Grouping Variable: Fornecedor 
 
 

Tabela 28- Teste Kolmogorov- Smirnov para análise de normalidade dos pesos de entrada. 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Peso inicial ,049 239 ,200(*) ,990 239 ,119 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 

 

 

Tabela 29- Teste T student para análise de diferenças entre Pesos de entrada. 

 
  
  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

              Lower Upper 

Peso 
inicial 

Equal 
variances 
assumed 

3,621 ,058 8,868 237 ,000 19,196 2,165 14,931 23,460 

  Equal 
variances 
not assumed 

    8,861 229,283 ,000 19,196 2,166 14,928 23,464 

  
 

 



147 

 

Anexo 3. Manual de Biossegurança (CD-ROM) 

 

 

 


