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BSE EM PORTUGAL NO PERÍODO 2002/2009 

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E CONSIDERAÇÕES FUTURAS  

 

  

 

RESUMO: 

A primeira grande crise alimentar da história contemporânea, ocorreu quando em 1986 se 
provou a relação entre o consumo de produtos alimentares com origem em bovinos 
infectados com a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) e uma nova variante da Doença 
de Creutzfeld-Jakob, uma doença neurodegenerativa e fatal que afecta o Homem.  

Na sequência desta descoberta, a União Europeia (U.E) impõe uma série de medidas: 
Planos de Vigilância, Controlo e Erradicação da EEB; retirada de certos produtos da cadeia 
alimentar humana e animal (MRE); restrições à utilização de certas proteínas de origem 
animal na alimentação de animais de exploração (Feed Ban). 

Portugal revelou-se um dos países da União Europeia com maior incidência de EEB. Neste 
contexto foi alvo da imposição, por parte da U.E, de um embargo à exportação de produtos 
de origem bovina e de bovinos vivos. 

Neste trabalho procurou-se caracterizar, para o intervalo temporal entre 2002 e 2009, a 
evolução da epidemia de EEB em Portugal, os factores de risco, a eficácia das medidas 
preventivas e, em simultâneo, extrapolar possíveis futuros cenários caso a U.E, baseada 
nos dados obtidos nos diferentes países e num aconselhamento científico sólido, decida 
pela flexibilização de algumas medidas preventivas. 

Constatou-se que a EEB continua maioritariamente localizada nas Regiões Norte e Centro 
do país sendo que o número de casos positivos por milhão de bovinos adultos diminuiu de 
137, em 2003, para 9 em 2009. A média etária dos animais positivos é de 104 meses e 
98,8% desses bovinos nasceram antes de 2000, sendo 1997 o ano de nascimento do maior 
número de casos de EEB. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: PrPres, Encefalopatia Espongiforme Bovina, vCJD, Feed Ban, MRE, 
Segurança Sanitária dos Alimentos. 
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BSE IN PORTUGAL IN THE PERIOD 2002-2009 – EPIDEMIOLOGICAL EVOLUTION AND 
FUTURE CONSIDERATIONS 

  

 

 

ABSTRACT: 

The major food safety crisis of contemporary history occurred in 1986 when an association 
was established between the consumption of products of bovine origin from BSE infected 
cattle and a new variant of Creutzfeld-Jacob Disease, a fatal human neurodegenerative 
condition. 

Following the finding, the European Union (EU) made compulsive a set of measures: 
surveillance plans; control and eradication programmes; removal of specified risk materials 
(MRE) from the food chain; feed ban of meat and bone meal (MBM) from the diet of food 
production animal species. 

Portugal became one of the EU Member States with high BSE incidence. Due to this fact, an 
embargo on the export of Portuguese live cattle and bovine products was put into force by 
the EU. 

In this study the evolution of the BSE epidemic in Portugal is described for the period 2002-
2009. Risk factors, the efficacy of preventive measures and future surveillance plans are 
discussed by the light of recent scientific findings and the industry pressure to make flexible 
the preventive measures. 

The BSE incidence was reduced from 137 cases per million of adult bovines in 2003 to 9 
cases per million of adult bovines in 2009. BSE cases continue to be mainly located at the 
North and Centre Regions of Portugal. The average age of infected animals was 104 
months. 98.8% of the BSE cases were born before 2000. 1997 being the birth year of the 
largest number of BSE cases. 

 

 

 

KEYWORDS: PrPres, Bovine Spongiform Encephalopathy, vCJD, Feed Ban, SRM, Food 
Safety. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Decorridas mais de duas décadas desde a identificação, no Reino Unido, de uma nova 

entidade nosológica que afecta o gado bovino, denominada Encefalopatia Espongiforme 

Bovina (EEB) ou, popularmente, BSE ou Doença das Vacas Loucas, as dúvidas acerca da 

origem da EEB mantêm-se. Se durante vários anos, a hipótese melhor acolhida pela 

comunidade científica era que na origem do surto epidémico de EEB estaria a ingestão, por 

parte dos bovinos, de alimentos compostos contendo farinha de carne e osso contaminada 

com o agente responsável pela scrapie ou tremor epizoótico dos ovinos e caprinos, as 

últimas descobertas não corroboram essa hipótese. 

Em primeiro lugar, nunca foi possível demonstrar a infecção natural de bovinos com o 

agente etiológico da scrapie, em segundo lugar, o facto duma determinada região geográfica 

ter uma elevada incidência de scrapie não está associado a uma elevada incidência de EEB 

(e vice-versa) e, por último, a detecção de casos de EEB atípica, em países com sistemas 

de produção e de comercialização tão distintos como a Itália ou o Japão, sugerem que uma 

forma espontânea de EEB possa ter estado na origem do surto epidémico de EEB que 

evolui na Europa desde 1985. 

A comprovar-se a existência de uma forma espontânea de Encefalopatia Espongiforme 

Bovina que nunca tinha sido diagnosticada devido à sua incidência muito baixa e à 

desaquação dos meios de diagnóstico laboratorial até então existentes, é provável que 

casos esporádicos de EEB continuem a ser detectados pelos Programas de Vigilância em 

vigor na União Europeia (U.E) e em Países Terceiros, o que tornará muito difícil, se não 

impossível, a erradicação da EEB. 

No entanto, estas novas teorias também apresentam alguns pontos frágeis pois, 

nomeadamente, não explicam o facto das restrições impostas no âmbito da alimentação 

animal (retirada e destruição dos materiais de risco especificado da cadeia alimentar 

humana e animal e a feed ban) terem reduzido consideravelmente a incidência da doença. A 

incidência real da EEB na esmagadora maioria dos países, fora da U.E, permanece uma 

incógnita pois estes não implementaram Planos de Vigilância credíveis. 

 
1.1 Antecedentes históricos 
Em 1995 é anunciada a descoberta de uma nova variante de uma doença priónica no 

Homem – vCJD. Um ano depois estabelece-se uma relação molecular entre a EEB e a 

vCJD dando origem a uma crise alimentar sem precedentes (Will et al, 1996). O pânico 

gerado em torno da possibilidade da ocorrência de uma epidemia de vCJD, alicerçada em 

previsões de modelos epidemiológicos que apontavam para cenários muito díspares, por 

exemplo no Reino Unido entre 63 a 130.000 mortes, (Ghani et al, 2000), leva à tomada 
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urgente de um conjunto de medidas preventivas sem precedentes na história do controlo de 

doenças infecciosas nas populações animais. Porém, até Outubro de 2010 foram 

confirmados apenas 216 casos de vCJD no mundo (http://www.cjd.ed.ac.uk/vcjdworld.htm) . 

De facto, desde 1990 que a Comunidade Europeia foi adoptando uma série de medidas 

visando a salvaguarda da Saúde Publica face às Encefalopatias Espongiformes 

Transmissíveis (EET) mas é só em 2001 que a U.E, procurando uniformizar o combate às 

EET em todos os Estados-membros, publica o Regulamento CE n.º 999/2001, de 21 de 

Maio, do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece regras para a prevenção, o 

controlo e a erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis. Este 

Regulamento sofreu desde a sua publicação, até 2009 (inclusive), 44 alterações (sem contar 

com as Decisões entretanto publicadas e que a ele fazem referência). Tal facto demonstra 

bem a “dinâmica” legislativa desencadeada pelas EET na última década. 

O Regulamento supra referido vem, entre outras medidas: 

• Impor a implementação de um programa de vigilância, controlo e erradicação da EEB 

a todos os Estados-membros; 

• Determinar que certos tecidos de origem animal sejam considerados interditos na 

alimentação humana e animal, considerando o risco de disseminação do agente patogénico 

e impondo regras para a sua remoção e eliminação; 

• Proibir a alimentação de certas espécies animais com determinadas proteínas de 

origem animal. 

O programa de vigilância, controlo e erradicação instituído pela Comunidade Europeia 

encontra-se dividido em vigilância passiva e activa. 

 

Os objectivos do presente trabalho são: 

1- Analisar os resultados obtidos pela implementação do programa de vigilância, 

controlo e erradicação da EEB em Portugal no período 2002-2009; 

2- Recomendar estratégias futuras, com base na análise realizada e na evolução dos 

conhecimentos científicos sobre as EET. 

 

1.2 As doenças priónicas/Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET) 
As doenças priónicas constituem um grupo de doenças provocadas por um agente “não 

convencional” podendo ser um vírus lento, um virino ou prião (proteinaceous infectious 

particle). A hipótese de proteína única (prião) descreve como principal característica deste 

agente o facto de ser unicamente constituído por uma proteína e ser desprovido de DNA ou 

RNA (Prusiner et al,1998). Tal facto revolucionou a forma como se entendia a multiplicação 

dos agentes patogénicos, uma vez que se assumia, até à data, que um determinado agente 

etiológico (vírus ou bactéria) se reproduzia gerando cópias do seu material genético. 
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A ideia de que uma proteína por si só pudesse ser infecciosa, para além de inédita, conduz 

inquestionavelmente às seguintes perguntas: “Como é que este agente se multiplica?”; “Se 

este agente é desprovido de DNA ou RNA, como se inactiva?”. 

Só em 1985 é que foi identificada a PrPc (proteína priónica celular), uma proteína celular 

que existe, maioritariamente mas não exclusivamente, na superfície das células nervosas de 

indivíduos sãos, e que é naturalmente sintetizada pelos neurónios. Vários estudos 

demonstraram que esta proteína, na sua forma normal, pode coexistir com uma forma 

anormal patogénica, PrPres (proteína priónica resistente), em animais com EET (Thiry et al, 

2004; Aguzzi, 2006; Watts et al, 2006). Foi também observado que a PrPres se acumula no 

tecido nervoso conduzindo à sua destruição provocando vacuolização (daí o nome 

espongiforme). Quando a destruição induzida pela acumulação de PrPres é extensa surgem 

os primeiros sinais clínicos da doença.  

O período de incubação das EET animais varia de 2 a 8 anos (Novakofski et al, 2005). A 

morte advém semanas a meses após a manifestação dos primeiros sinais da doença. Não 

há, até ao momento, terapêutica específica nem vacinas sendo o desfecho das EET 

irremediavelmente fatal. 

Estas duas formas de proteína - PrPc e PrPres - diferem apenas na sua estrutura 

tridimensional pois uma parte das folhas α-helicoidais é convertida em folhas β (Figura 1), e 

esta particularidade faz com que a PrPres se torne insolúvel e muito mais resistente no meio 

ambiente e à acção dos desinfectantes (Pruisener et al, 1998). 

 

Figura 1 - Conversão da PrPc em PrPres 

 
(Fonte: http://www.neurologiacannizzaro.com/old/GERSTMANN-STR%C3%84USSLER-SCHEINKER1.htm) 

 

Como a PrPres é autocatalitica promove por si só a conversão de PrPc em mais PrPres 

(Novakofski  et al, 2005). Por outras palavras, após a infecção ou a mutação, a progressão 

da doença depende apenas dessa conversão, não necessitando de exposição contínua ao 

agente. 

A PrPres é assim denominada devido à sua resistência às proteases, nomeadamente à 

protease K, sejam elas endógenas ou exógenas. 
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As células dos hospedeiros contêm um gene que codifica a PrPc. A PrPc é constituída por 

uma proteína de 231 a 253 aminoácidos (AA) combinados.  

As doenças priónicas podem ser genéticas, esporádicas (idiopáticas) ou adquiridas (Tabela 

1). Tanto a dinâmica do decurso clínico da doença como a sua eventual transmissão estão 

relacionadas com a estabilidade da PrPres. A sequência de AA da PrPc permanece bem 

conservada nos mamíferos sendo que a maioria, se não todos eles, são susceptíveis a 

doenças priónicas e que estas podem ser transmitidas entre espécies (Novakofski et al, 

2005). 

 

Tabela 1- Exemplos de encefalopatias espongiformes transmissíveis/doenças priónicas em 

diferentes espécies animais (Orge, 2005) 
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Está descrito que os animais possam infectar-se por diferentes vias: 

a) Por via oral através da ingestão de PrPres em alimentos contaminados – após a 

ingestão os priões, que são resistentes às enzimas digestivas, são transferidos da 

mucosa intestinal através das células dendríticas para os linfócitos que se encontram 

nos órgãos linfóides periféricos (placas de Peyer, baço, timo e amígdalas). 

Posteriormente, o sistema nervoso periférico é atingido e só depois o sistema nervoso 

central (SNC). A infecciosidade é primeiro detectável nos órgãos linfóides periféricos e 

só mais tarde no sistema nervoso central. Em animais infectados experimentalmente foi 

possível detectar PrPres no tecido linfóide antes das primeiras manifestações clínicas da 

doença (Figura 2) (Novakofski et al., 2005). 

b) Exposição periférica/central ao agente – neste caso o sistema linforeticular não intervém, 

assumindo a transmissão iatrogénica um papel preponderante. Assim após exposição à 

PrPres por inoculação, cirurgias, transfusões de sangue, contacto directo através de 

efrações da pele ou com mucosas muito inervadas, há invasão neural com progressão 

rápida para o SNC (Novakofski et al, 2005).  

Outra fonte de transmissão periférica é mãe/filho. No entanto, este mecanismo 

permanece algo obscuro pois é difícil distinguir se a transmissão ocorre verticalmente 

(mãe/feto) ou horizontalmente (mãe/recém-nascido) (idem). 

c) Esporádica - de origem desconhecida (idem). 

d) Hereditária – por transmissão de gene autossómico dominante (idem). 

 

Tabela 2 – As doenças priónicas (Pruisener et al, 1998)- adaptado 
Doença  Hospedeiro  Mecanismos de Patogenese   

Kuru      Homem      Infecção através de rituais canibais      

iCJD      Homem      Infecção através de administração de Hormonas do Crescimento, 

            enxertos de Dura‐mater, etc, contaminados com priões 

vCJD      Homem      Infecção através ingestão de tecidos contaminados de bovino 

fCJD      Homem      Mutações germinativas no gene da PrP     

GSS      Homem      Mutações germinativas no gene da PrP     

FFI      Homem      Mutações germinativas no gene da PrP     

sCJD      Homem      Mutações somáticas ou conversão espontânea da PrPc em PrPres 

FSI      Homem      Mutações somáticas ou conversão espontânea da PrPc em PrPres 

Scrapie (Tremor epizoótico)  Pequenos Ruminantes    Infecção de animais geneticamente sensíveis   

Encefalopatia Espongiforme Bovina      Bovinos      Ingestão de FCO contaminada com priões   

Encefalopatia transmissível do vison  Martas, visons    Infecção com priões dos bovinos ou dos pequenos ruminantes 

CWD (Doença Emaciante Crónica)  Veados, alces    Desconhecida       

Encefalopatia Espongiforme Felina  Felinos      Infecção com carne contaminada     

Encefalopatia dos Ungulados Exóticos  Ungulados exóticos (Nyala, Orix, Kudu)  Ingestão de FCO contaminada com priões    
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Figura 2 - Prováveis vias de propagação do prião (regiões com depósitos a vermelho) desde 

o intestino ao cérebro, via sistema nervoso autónomo (Hoffmann et al. 2007) 

 
 
1.3 A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) 
Como foi referido, a EEB é uma doença priónica identificada pela primeira vez em 1986 no 

Reino Unido em bovinos. Actualmente esta doença neurodegenerativa, progressiva e fatal 

encontra-se disseminada por vários países em diferentes continentes (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Casos de EEB no Mundo (1989-2009) – Fonte OIE (2010) – adaptado 
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Nota: Devido à sua magnitude e relevância epidemiológica os dados relativos ao Reino Unido 

encontram-se descritos no Anexo I. 

 

1.3.1 A origem da doença 

Apesar de ter sido amplamente divulgado que na origem da epidemia terá estado a 

ingestão, pelo gado bovino, de farinha de carne e osso (FCO) contaminada, a origem da 

doença ainda permanece uma incógnita. Várias hipóteses foram colocadas ao longo das 

últimas décadas, umas consideradas pela comunidade científica internacional mais credíveis 

do que outras, no entanto, é cada vez mais aceite que “é improvável que as origens da EEB 

alguma vez sejam determinadas de forma conclusiva” (SEAC, 2005).  

Seguidamente fazemos uma síntese das teorias mais debatidas: 

Teoria dos organofosfatos - proposta pela primeira vez por Purdey em 1998. De acordo 

com esta teoria, os compostos organofostatados, em particular o composto Phosmet, 

utilizados durante décadas no combate a ectoparasitas do gado bovino, poderiam ser a 

causa primária da epidemia de EEB no Reino Unido. O mecanismo desencadeador seria a 

acumulação deste composto no sistema nervoso central, o que promoveria a conversão de 

PrPc em PrPres. Os principais pontos fracos desta teoria residem no facto de a utilização 

destes compostos ter sido iniciada nos anos 60, com forte aplicação entre 1978 e 1982, e a 

maioria dos animais positivos à EEB ter nascido após 1982. Certas regiões, do Reino Unido, 

onde este composto nunca foi utilizado, tiveram uma elevada incidência da doença e, 

experimentalmente, também nunca se conseguiu provar esta teoria (Scientific Steering 

Committee, 2001). 

Teoria dos oligoelementos ou elementos-traço – também proposta por Purdey mas em 

2000. Assenta na possibilidade de desequilíbrios minerais como o excesso de manganês e 

a insuficiência em cobre, selénio, ferro e zinco estarem relacionados com a origem da EEB. 

A ser verdade seria expectável que os bovinos de aptidão carne, cuja alimentação é 

essencialmente fornecida por pastagem, logo mais desequilibrada nestes elementos, 
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fossem mais afectados pela EEB, o que não se verificou (Scientific Steering Committee, 

2001).  

Teoria auto-imune – as encefalopatias espongiformes transmissíveis, EEB incluída, 

resultariam da destruição de proteínas cerebrais, que não a PrPc, provocadas por 

anticorpos do próprio hospedeiro. Tal ocorreria porque existiriam similaridades entre 

proteínas bacterianas e proteínas cerebrais. Por esse motivo o sistema imune “confundir-se-

ia” e atacaria as células cerebrais do animal. Bactérias do Género Acinetobacter, frequentes 

nos solos estariam envolvidas na etiopatogenia das EET. Esta teoria foi rejeitada por 

diferentes motivos, por exemplo, doenças cerebrais autoimunes podem ser induzidas 

experimentalmente mas a sua neuropatologia é muito diferente da das EET e ratinhos sem o 

gene que codifica a PrP continuam a produzir anticorpos sendo, no entanto, resistentes às 

EET (Scientific Steering Committee, 2001).  

Teoria dos infra-sons – Purdey (2002), relacionada com a teoria dos oligoelementos ou 

elementos-traço afirma que as EET emergiriam em zonas intensamente expostas a ondas 

acústicas infra-sónicas e em simultâneo a factores ambientais que contribuem para um ratio 

de Mn elevado/Cu e Zn baixos no cérebro dos mamíferos. O excesso de Mn e a depleção 

de Cu no cérebro dos bovinos tornar-se-iam incapazes de neutralizar os efeitos dos 

infrasons de baixa frequência conduzindo à EEB. 

Teoria da origem numa EET humana – hipótese considerada plausível mas impossível de 

testar (SEAC, 2005). Proposta por Colchester em 2005, esta teoria fundamenta-se na 

hipótese de nas décadas de 60 e 70 do século XX terem sido incluídos restos de cadáveres 

humanos em FCO produzidas na Índia, e exportadas para vários países entre os quais o 

Reino Unido. A reciclagem de um agente etiológico duma EET humana poderia ter ocorrido, 

a barreira da espécie teria sido ultrapassada e originado a EEB.  

Teoria da ração contaminada com o agente da scrapie – A scrapie é uma EET que 

afecta os pequenos ruminantes e cuja descoberta remonta há mais de 200 anos. É uma 

doença endémica no Reino Unido onde afecta principalmente os ovinos. Em 1991 foi 

convicção generalizada que na origem da epidemia de EEB teria estado o agente da scrapie 

veiculado em rações suplementadas com FCO produzidas a partir de cadáveres de 

pequenos ruminantes. A inactivação do agente não teria ocorrido aquando do 

processamento desses subprodutos e ultrapassada a barreira da espécie, o agente da 

scrapie teria sofrido uma mutação tornando-se patogénico para os bovinos. Posteriormente 

a utilização de animais infectados com EEB na produção de mais FCO teria amplificado a 

exposição da população bovina ao agente originando a epidemia (Brown et al, 2001).  

Teoria da mutação espontânea da PrPc – actualmente esta teoria é considerada como a 

causa mais provável da EEB. Acredita-se que por motivos ainda não esclarecidos a PrPc 

existente à superfície das células sofre uma alteração espontânea na sua estrutura 
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tridimensional. Esta alteração faz com que a PrPc se converta em PrPres (Watts J. C. et al, 

2006). Como já foi referido, a PrPres é autocatalítica promovendo a formação de mais 

PrPres. A EEB seria então, à luz desta recente teoria, uma doença de ocorrência esporádica 

que passaria despercebida devido à inexistência de vigilância activa. Quando os animais 

deixavam de ser produtivos eram enviados para abate ou morriam com a doença na 

exploração. Os cadáveres eram utilizados para a produção de FCO. A propagação e 

amplificação teriam ocorrido da maneira descrita no parágrafo anterior. (Scientific Steering 

Committee, 2001).  

 

Se a EEB resultou apenas de uma ou da combinação de várias destas teorias, o mais 

provável é que nunca venhamos a sabê-lo. 

 

1.3.2. Os tipos de EEB 

Durante muitos anos foi convicção da comunidade científica que a EEB apresentava 

características bioquímicas e neuropatológicas uniformes em todos os casos confirmados, 

independentemente da origem, idade ou raça dos animais afectados. Porém, em 2004 são 

detectados os primeiros fenótipos de EEB atípica em animais idosos e duas novas formas 

da doença são descobertas: 

- L-type (EEB-L) – também designada por BASE (encefalopatia espongiforme amiloidótica 

bovina) que difere da forma clássica (C-type) nas proporções relativas das formas 

glicosadas da PrPres e pelos depósitos de PrPres em forma de placas de substância 

amilóide (Tester et al, 2009).  

Este tipo de EEB apresenta um peso molecular menor da forma não glicosada (daí a 

designação L de low) e um padrão muito diferente (Buschmann et al, 2006). A transmissão 

experimental a ratinhos, transgénicos para PrPc humana, revela um período de incubação 

mais longo, destruição espongiforme cerebral mínima e sugere que no Homem esta nova 

estirpe de EEB possa ser mais virulenta e linfotrófica pois foram encontradas isoformas de 

proteína priónica no baço, logo com maior potencial zoonótico (Kong et al, 2008). 

Neste tipo de EEB as evidências também indicam que a acumulação primária de PrPres 

ocorre em estrutura mais rostrais do SNC antes de se acumular na região do óbex (Tester et 

al, 2009). 

- H-type (EEB-H) – esta estirpe apresenta maior massa molecular da forma não glicosada 

(daí o H de high), também foi experimentalmente transmitida a ratinhos transgénicos e exibe 

um fenótipo diferente quer da EEB-L quer da EEB-C (Tester et al, 2009). 

Todos estes casos da forma atípica da doença, à excepção de um caso com 23 meses no 

Japão, foram detectados em bovinos com mais de 8 anos de idade e embora tenham sido 

inicialmente identificados em França e na Itália, foram posteriormente confirmados, a 
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maioria retrospectivamente, na Alemanha, Polónia, Japão e Estados Unidos da América. O 

aparecimento de casos atípicos em diferentes países sugere que a ocorrência destas 

estirpes não está restrita a uma área geográfica ou a uma raça específica, colocando-se a 

hipótese destas formas atípicas poderem representar uma forma esporádica da doença 

(Buschmann et al, 2006).  

Na forma esporádica da CJD (sCJD) foi descrita uma heterogeneidade bioquímica e a 

ocorrência simultânea de diferentes tipos de PrPres em diferentes regiões do cérebro de um 

mesmo indivíduo. No entanto, os dados obtidos com o estudo das três formas da EEB 

sugerem que estas surgem como fenótipos únicos não existindo co-existência de diferentes 

estirpes no cérebro de um mesmo bovino (Tester et al, 2009). 

Estudos realizados em França e na Alemanha calculam que cerca de 3 casos por cada 

milhão de animais testados com mais de 8 anos sejam de EEB atípica (idem). 

Se na fase tardia da doença as técnicas laboratoriais actuais permitem identificar a doença, 

colocam-se ressalvas se em fases mais precoces (animais pré-clinicos) tal será detectável. 

Em Portugal todos os casos detectados até ao momento são EEB-C (Orge, comunicação 

pessoal, Outubro, 2010). 

 

1.3.3. Sinais clínicos 

O primeiro passo para diagnosticar qualquer doença é colocar a suspeita da sua existência. 

Para tal é necessário ser capaz de reconhecer os sinais que lhe são característicos. 

A vigilância passiva baseia-se na identificação dos animais com sintomatologia compatível 

com um quadro de EEB e foi o primeiro pilar no controlo da doença uma vez, que no início 

da epidemia, não existiam testes rápidos disponíveis e a análise histopatológica não se 

coadunava com as práticas laborais dos matadouros (uma análise poderia demorar 3 

semanas). 

Os sintomas de EEB dividem-se essencialmente em 2 categorias (Tabela 4) (MacElroy, 

1999): 

1- Desordens neurológicas; 

2- Sinais inespecíficos. 
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Tabela 4- Principais sinais clínicos relevantes na EEB 

 

Verificou-se posteriormente, com a implementação das estratégias de vigilância activa que a 

maioria dos casos não seria reportada como suspeito com base na vigilância passiva 

(reconhecimento de sinais clínicos). De facto, e apesar de alguns países terem estabelecido 

critérios baseados em sinais clínicos associados à EEB (Tabela 5), que teriam de ser 

cumpridos para se considerar um animal suspeito, os mesmos são bastante variáveis 

podendo conduzir, para um mesmo caso, a diferentes interpretações (Konold et al, 2006). 

 

Desordens neurológicas 

Sinais inespecíficos 

Alterações 
comportamentais 

Alterações 
sensoriais 

Alterações de locomoção 

Apreensão 
Movimentos anormais 

das orelhas 
Ataxia Diminuição do apetite 

Tremores Ranger de dentes Postura anormal 
Diminuição da produção de 

leite 

“Fugir” com a cabeça Lamber o nariz Decúbito 

 

Perda de Peso 

 

Fasciculações 
musculares 

“Brincar” com a língua Quedas  

Escoicear 
Esfregar/pressionar a 

cabeça contra objectos 
Andar em círculos 

 

 

Hiperestesia ao ruído e 
ao toque 

Hipersiália   

Recusa em ultrapassar 
obstáculos (portas) 

Tremores da cabeça   

Vocalização excessiva Mugir/roncar   

Alterações do 
comportamento social 

Bocejar   
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Tabela 5 - Exemplos de diferentes critérios clínicos para definição de suspeita de EEB (pelo 

menos 1 dos sinais de cada linha tem de estar presente para cumprir com o critério de 

diagnóstico) – (Konold et al, 2006) 

Critério Sinais clínicos 
 
Clássico 

 

Temperamento nervoso ou agressivo; medo da presença humana quer esteja confinado ou em 

liberdade; 

Pelo menos 2 respostas positivas ao teste de “bater palmas”; medo quando são restringidos os 

movimentos da cabeça; 

Ataxia, tremores. 

VLA Resposta exagerada de ameaça; 

Medo quando lhes restringimos os movimentos da cabeça; 

3 respostas positivas (e escoicear) em pelo menos 2 testes de hiper-reactividade; 

Belga Escoicear no momento da ordenha; 

Medo quando lhes restringimos os movimentos da cabeça; 

Pelo menos 2 respostas positivas ao teste de “bater palmas”; 

Medo da presença humana ou da box; 

Hipermotilidade das orelhas; 

Temperamento nervoso ou agressivo; 

Redução da produção de leite; 

Ranger de dentes. 

 

Suíço Score da condição corporal inferior a 2; Condição corporal inferior aos restantes do grupo; 

Medo da presença humana quer esteja confinado ou em liberdade; Pelo menos 2 respostas positivas 

ao teste de “bater palmas”; 

Medo quando lhes restringimos os movimentos da cabeça; Tremores; 

Temperamento nervoso; Escoicear durante a ordenha; Escoicear no teste da vara; 

Recusa ou medo em ultrapassar portas. 

 

Um animal considerado como suspeito aplicando o “Critério Clássico” poderia não ser 

considerado suspeito à luz do “Critério Suíço”. Do mesmo modo, a falta de uma definição 

clara da interpretação dos sinais clínicos conduz a que estes possam ser interpretados de 

forma diferente por dois veterinários. 

A ausência de um critério estandardizado aplicável em todos os Estados-membros da União 

Europeia para identificação de bovinos suspeitos de EEB explica parcialmente as diferenças 

encontradas no número de suspeitas notificadas por Estado-membro.  

Há ainda a considerar a diversidade de diagnósticos diferenciais que deveriam ser 

considerados mas que por questões práticas ou financeiras não o foram.  

Cockcroft (2004) comparou a EEB com outras doenças no que respeita aos sinais 

invariantes (aqueles sinais que estão sempre presentes (fr=100) nas 2 doenças comparadas 

ou que pelo contrário estão sempre ausentes (fr=0)) e os seus sinais variantes (aqueles que 

ocorrem quer na EEB quer em outras doenças com 0<fr<100) e verificou que as doenças 
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que apresentam uma grande similaridade à EEB, quando comparados os sinais variantes, 

são mais facilmente confundidas pelos veterinários com a EEB. 

O exposto poderá explicar porque é que em 2009, na U.E, de 843 bovinos considerados 

como suspeitos clínicos de EEB apenas 2 se confirmaram positivos (DGSanco, 2010). 

Por outro lado, o quadro sintomatológico poderá ter-se alterado ao longo da epidemia, 

devido à diminuição da carga infecciosa à qual os animais foram expostos, fazendo com que 

estes exibam períodos de incubação mais prolongados ou permaneçam assintomáticos. 

Por estes motivos, a European Food Safety Authority (EFSA) num estudo apresentado em 

Julho de 2008 “Risk for Human and Animal Health related to the revision of the BSE 

Monitoring regime in some Member States” conclui que a vigilância passiva é um método 

inexacto para detecção da doença. 

 

1.3.4 A predisposição genética da raça 

Ao longo dos últimos anos têm sido realizados vários estudos com vista a identificar padrões 

genéticos (polimorfismos da PrPc) que justifiquem a eventual susceptibilidade ou resistência 

à EEB.  

No caso da scrapie e da vCJD conhecem-se os génotipos relacionados com a 

susceptibilidade: na scrapie clássica nos ovinos, o génotipo A136R154R171/ARR confere 

resistência e o V136R154Q171/VRQ susceptibilidade; na vCJD, a homozigotia para a metionina 

no codão 129 confere susceptibilidade (Scientific Steering Committee, 2001). No caso 

particular da vCJD todos os doentes apresentaram genótipo 129M/M (Novakofski et al, 

2005) mas no caso da scrapie clássica alguns animais positivos revelaram génotipos, ditos, 

“resistentes”. 

Nos bovinos durante vários anos considerou-se que o papel da genética na EEB seria 

residual ou pouco relevante, uma vez que não se conseguiam estabelecer nenhumas 

correlações entre a frequência de certos polimorfismos, quer no código genético quer nas 

regiões reguladoras, e a ocorrência da EEB. Por exemplo, o gado bovino é homozigótico à 

metionina no codão 129 (M/M) e à glutamina no codão 171 (Q/Q), codões estes que 

conferem susceptibilidade à vCJD e à scrapie, respectivamente (Scientific Steering 

Committee, 2001). Juling et al (2006), num estudo efectuado sobre 4 raças de bovinos, UK 

Holstein, German Holstein, German Brown e Germam Fleckvieh, estabelecem pela primeira 

vez uma associação e concluem que existe uma “substancial componente genética da PrPc 

associada à susceptibilidade à EEB nos bovinos”. Os polimorfismos de inserção/delecção na 

região reguladora da PrPc, 12 e 23-bp, em particular a deleção do primeiro, constituem 

factor de risco para a forma clássica. Estes dois polimorfismos estão presentes na região 

reguladora do gene Prnp, região essa que se conserva estável em muitas raças (Murdoch et 

al, 2009). 
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Um trabalho realizado sobre uma amostra de 192 bovinos americanos, representando 21 

raças diferentes, identificou 388 polimorfismos da PrPc, 43 dos quais apresentavam alelos 

relacionados com os alelos do 12 e 23-bp (Clawson et al, 2006). Esta variedade poderá ser 

explicada pela evolução da própria espécie, nomeadamente a separação do B. taurus e do 

Bos indicus (Clawson et al, 2006), e poderá, parcialmente, explicar as diferenças entre 

incidências nas diferentes regiões do Globo. 

No entanto, os estudos genéticos mais recentes indicam que, pelo menos no que respeita à 

raça Holstein, existem vários loci no genoma destes animais que estão estatisticamente 

relacionados com a susceptibilidade à EEB, nomeadamente no cromossoma 20 (Murdoch et 

al, 2009). 

Estes estudos apresentam fragilidades pois recorrem a animais que manifestaram a doença 

e a animais aparentemente sãos. As palavras “aparentemente sãos” estão relacionadas com 

o facto de ser impossível determinar se esse estado se deve a uma componente genética, 

que lhes confere resistência ou a outros factores exógenos como não terem sido expostos a 

alimentos contaminados, não terem ingerido uma dose infecciosa ou por se encontrarem no 

período de incubação.  

 

1.3.5 Materiais de risco especificado (MRE) 

Em Portugal, no início de 1997, na sequência da crise alimentar gerada pela EEB, foram 

proibidos de entrar na cadeia alimentar humana: o encéfalo, a espinal medula, os olhos, as 

amígdalas, o baço, o timo e os intestinos dos bovinos, assim como a utilização de quaisquer 

produtos provenientes de animais que apresentem sintomatologia compatível com a EEB 

(Decreto-Lei n.º 32-A/97). 

Em 1998, esta lista foi redefinida para abranger as cabeças dos bovinos (com excepção da 

língua) e passou igualmente a considerar como produtos interditos a cabeça (com excepção 

da língua), a espinal medula, o timo, as amígdalas, o baço e os intestinos dos pequenos 

ruminantes com mais de 12 meses, e a proibir a utilização da coluna vertebral de ruminantes 

na produção de carne separada mecanicamente (Decreto-Lei n.º 387/98). Estes órgãos 

foram pela primeira vez designados por “órgãos de risco” e a proibição da sua utilização é 

alargada à alimentação animal.  

O destino destes produtos passa a ser exclusivamente a destruição. 

A partir de 2001 passa a existir uma uniformização dos “materiais de risco especificado” 

(MRE) onde se incluem parte dos materiais anteriormente mencionados, dentro da U.E 

(Reg. CE n.º 999/2001). 

A lista de MRE tem ao longo do tempo sofrido algumas alterações, com base nos 

conhecimentos científicos, sendo actualmente a seguinte: 
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Tabela 6 

Lista de MRE* 

 
a) Excluindo as vértebras caudais, as apófises espinhosas e transversas das vértebras cervicais, torácicas e lombares, a crista 

mediana e as asas do sacro  

*extraído do “Manual de boas práticas para a correcta classificação, recolha, encaminhamento, transporte e eliminação dos 

subprodutos de origem animal dos estabelecimentos de abate e salas de corte e desossa – DGV” 

 

A partir do momento em que estes materiais deixaram de poder entrar na cadeia alimentar 

humana e animal é necessário garantir a sua destruição. Em Outubro de 1992, foi publicada 

a Portaria nº 965/92 cujo objectivo foi a aprovação de regras para a transformação e a 

eliminação de subprodutos de origem animal, tendo sido estabelecida uma classificação de 

risco em duas categorias: 1) materiais de alto risco; 2) materiais de baixo risco. 

Os “órgãos de risco” faziam parte dos materiais de alto risco. Todos os materiais de alto 

risco tinham de ser sujeitos ao seguinte tratamento: 

- Aquecimento até ser atingida uma temperatura interna de pelo menos 133 °C durante 20 

minutos; 

- Sujeição a uma pressão de 3 bares; 

- Redução da matéria-prima a partículas a 50 mm através de um triturador antes da 

transformação.  

Estes materiais tinham de ser transformados num estabelecimento devidamente aprovado 

para esse efeito ou destruídos por incineração ou enterramento em conformidade com uma 

série de condições pré-estabelecidas.  

Com este tratamento pretendia-se inactivar uma série de agentes patogénicos entre os 

quais o prião. 

Em geral, os materiais de baixo risco foram considerados como todos os subprodutos não 

classificados como de alto risco e que por isso não continham qualquer risco de propagação 

de doença. Os produtos resultantes da transformação de materiais de baixo risco poderiam 
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ser incorporados em rações para animais de companhia (pet food) em estrito cumprimento 

com a lei. 

Em 2002, a U.E publica o Regulamento CE n.º 1774/2002 de 3 de Outubro, que estabelece 

as regras sanitárias aplicáveis aos subprodutos de origem animal não destinados a 

consumo humano, aplicável a partir de Maio de 2003. Este Regulamento classifica os 

subprodutos em 3 categorias de acordo com o risco dos mesmos para a Saúde Pública: 

Categoria 1 (risco máximo), Categoria 2 (risco intermédio) e Categoria 3 (risco mínimo). 

Igualmente define quais os métodos aplicáveis à transformação dos mesmos e quais os 

destinos que os produtos transformados poderão ter. Os MRE, cadáveres de bovinos 

contendo MRE e os bovinos suspeitos ou coabitantes de EEB estão agrupados na Categoria 

1 pelo que se destinam exclusivamente à destruição. 

É assumido que a correcta triagem, encaminhamento, transformação/destruição dos MRE 

constitui um pilar essencial na mitigação da exposição do agente da EEB ao Homem. 

Consequentemente, a Inspecção Sanitária tornou-se crucial na execução desta estratégia.  

A Inspecção Sanitária, presente em todos os matadouros e salas de corte e desossa, 

garante a correcta remoção dos MRE e o respectivo encaminhamento para os destinos 

contemplados na legislação. Para servir de referencial foi elaborado, pela Direcção Geral de 

Veterinária (DGV), o “Manual de Procedimentos e de Boas Práticas para o Controlo de 

Subprodutos de Animais de Talho em Matadouros de Reses e Salas de Corte e Desossa”. 

A Região Autónoma dos Açores beneficia de uma derrogação, ao abrigo da Decisão 

2000/418/CE, de 29 de Julho e da Portaria 965/92 de 10 de Outubro, que autoriza o 

enterramento dos MRE uma vez que não existe, à exclusão de certas ilhas (Terceira e S. 

Miguel), outra forma de destruição.  

Estão a ser desenvolvidos métodos, nomeadamente de Polimerase Chain Reaction (PCR) 

para detecção de contaminação da carne com tecidos do Sistema Nervoso Central de 

determinadas espécies (Nagarajan et al, 2009). Esta ferramenta permitirá avaliar a eficácia 

das medidas tomadas a nível dos matadouros e das salas de corte e desossa. 

A retirada dos MRE da cadeia alimentar levou a uma perda significativa do valor comercial 

das carcaças. De acordo com estudos realizados pela European Association for Animal 

Production, a aplicação das medidas de controlo da EEB implicam gastos ≈100 €/animal 

abatido, sendo que ≈50% desse valor é por perda de valor comercial da carcaça (EAAP, 

2003). Como cada animal abatido na U.E vale, em média, 1.000 € (valor algo excessivo para 

a realidade portuguesa em que a média de indemnizações devida pela destruição de 

carcaças de animais positivos à EEB, ronda os 500 €), conclui-se que 10% do valor 

económico dos animais é desperdiçado. Por exemplo, a partir do momento em que os 

intestinos de bovinos, de qualquer idade, passaram a ser considerados como MRE, foi 

interdita a sua utilização no fabrico de produtos de salsicharia, o que levou a que, além da 
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perda de valor acrescentado desse produto, tivessem de ser encontradas soluções 

alternativas mais dispendiosas. Todavia, e de novo, a realidade nacional é ligeiramente 

diferente pois a espécie mais utilizada para fabrico de produtos de salsicharia é a suína. 

Na U.E todo o intestino, do duodeno até ao recto, de bovinos de qualquer idade é 

considerado MRE. Segundo a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) só o ileo deve 

ser considerado MRE. Esta dualidade é controversa e levanta questões comerciais pois a 

U.E não pode utilizar intestinos de bovinos com origem na U.E para fabrico de produtos de 

salsicharia e não pode impedir a comercialização dos mesmos com origem em Países 

Terceiros. Um estudo efectuado pelo Det Noeske Veritas Ltd considera que o risco de 

exposição humana ao agente da EEB através do consumo de produtos de salsicharia 

elaborados com intestinos de bovinos - à excepção do íleo - é muito baixo (DNV, 2008). 

Chamada a pronunciar-se, a EFSA refutou essas afirmações considerando que o risco 

associado ao consumo de intestinos de bovinos não pode ser considerado negligenciável 

uma vez que os últimos estudos disponíveis indicam que para além do ileo também no 

jejuno pode ser detectada infecciosidade (EFSA, 2009). 

Outra questão que não é consensual é o facto da língua dos bovinos poder, ou não, ser 

infecciosa, dependendo do corte realizado para a sua remoção. Até ao momento, a língua 

não é considerada MRE. No entanto, para garantir a segurança do seu consumo, o ponto 7, 

do Anexo V, do Reg. CE n.º 999/2001 determina que “as línguas de bovinos de todas as 

idades destinadas ao consumo humano ou animal deverão ser removidas no matadouro 

através de um corte transverso rostral do processo lingual do osso basi-hióide.” A EFSA 

concluiu que o nível de infecciosidade na amígdala bovina é baixo pelo que a medida acima 

descrita é suficiente para tornar o risco negligenciável (EFSA, 2008). Porém, Rebmann et al 

(2010) demonstraram que há linfonodos rostrais à mais caudal da papillae vallatae cujas 

características histomorfológicas são equivalentes a MRE, o que relançou esta discussão. 

Para a indústria de produtos à base de carne, os MRE e a sua destruição foram sempre 

“uma pedra no sapato”.  

O facto dos MRE (aliás toda a Categoria 1) se destinarem exclusivamente à destruição, não 

podendo ser utilizados na alimentação animal ou como fertilizantes ou correctivos de solo 

conduz, inevitavelmente à pergunta: O que fazer com estes subprodutos transformados? 

A maioria dos países da U.E, entre os quais Portugal, estão a proceder à sua incineração ou 

co-incineração. Em Portugal, os produtos transformados de Categoria 1 estão a ser 

utilizados como combustível na indústria cimenteira, só que a capacidade das empresas da 

U.E está a esgotar-se e a Categoria 1 não pode ser exportada. Este condicionalismo é 

agravado por problemáticas ambientais como a emissão de gases nocivos, pois há estudos 

que reportam que a incineração de 1 kg de FCO origina 1,4 kg de CO2 , o que pode revelar-

se no futuro um obstáculo à manutenção de certas medidas preventivas (EAAP, 2003). 
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Porém há quem considere que a eficiência energética destes subprodutos transformados 

está a meio caminho da eficiência energética do carvão e do fuel óleo, logo apetecível sob o 

ponto de vista económico, sendo menos poluente que estes em termos de emissões 

(Anónimo, 2010). 

O problema é que as outras medidas alternativas, como por exemplo o enterramento, 

possível se as matérias de Categoria 1 não incluírem animais suspeitos, coabitantes ou 

positivos de EEB, também constituem perigo ambiental. O que fazer então? A utilização da 

gordura para produção de biodiesel pode ser uma das soluções mas só resolve parte do 

problema. Entretanto, desde 2003 que a indústria produtora de alimentos quer para 

consumo humano quer para consumo animal, se movimenta no sentido do cancelamento da 

Feed Ban. 

 

1.4 A Feed Ban 

Em Portugal, o uso de FCO em alimentos para ruminantes foi banido em 1994 pela Portaria 

n.º 702/94. Mais tarde, o Decreto-Lei n.º 393-B/98, viria a alargar essa proibição a todas as 

espécies de animais de exploração para impedir contaminações cruzadas e utilizações 

fraudulentas. 

Com a implementação da Feed Ban, a redução da incidência de EEB foi muito significativa 

(Gráfico 1- Anexo II)  

Em vários países foram realizados estudos que demonstraram que até ao alargamento da 

Feed Ban a todos os animais de exploração a medida não foi efectiva (Abrial et al, 2005, 

Allepuz et al, 2007; Heres et al, 2007) 

Qualquer empresa que se dedique à produção de alimentos compostos para animais, pré-

misturas ou aditivos tem que estar licenciada pela DGV, após vistoria técnica que assegure 

o correcto cumprimento da legislação. As empresas que produzam alimentos compostos 

para ruminantes e para outras espécies, nomeadamente suínos e aves onde é permitida a 

utilização de farinha de peixe, terão de ter instalações independentes ou linhas duplas de 

produção, para evitar contaminações cruzadas dos alimentos compostos destinados aos 

ruminantes com matérias-primas proibidas. 

A utilização de farinha de peixe para produção de alimentos compostos está dependente de 

autorização prévia da DGV, após verificação do cumprimento dos requisitos. Igualmente a 

armazenagem das matérias-primas e do produto acabado, bem como o seu transporte, tem 

de obedecer a regras, por exemplo, a armazenagem tem que ocorrer em locais diferentes, o 

transporte tem que ser realizado separadamente, após terem sido transportadas matérias-

primas ou produtos acabados destinados a monogástricos, tem que higienizar-se as 

viaturas, de acordo com disposições, antes de transportar matérias-primas ou alimentos 

compostos destinados a ruminantes. 
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O controlo oficial no âmbito da Alimentação Animal prevê a monitorização das empresas do 

sector com colheita de amostras (fabricantes de aditivos, pré-misturas, alimentos compostos 

para animais). São ainda sujeitas a controlo físico as unidades de transformação de 

subprodutos, intermediários e as explorações pecuárias. São estabelecidos critérios de risco 

para aplicação das medidas anteriormente referidas (Anexo III). Está também prevista, ao 

nível dos postos de inspecção fronteiriça (PIF) a colheita de amostras a alimentos para 

animais e a Proteínas Animais Transformadas (PAT) (neste caso o controlo é compulsivo 

não podendo ser concedida livre prática sem que se comprove a conformidade) 

provenientes de Países Terceiros. Já a fiscalização dos estabelecimentos do sector da 

alimentação animal está acometida à ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica). 

Todas estas restrições resultam do exame microscópico continuar a ser o único método de 

referência para detecção de PAT proibidas. Este método tem dois objectivos principais 

(Fumière et al, 2009): 

1- Detectar constituintes de origem animal presentes nas rações; 

2- Detectar a presença de proteínas de animais terrestres na farinha de peixe. 

Todavia, este método não permite identificar qual a espécie animal na origem da PAT 

detectada. De facto, é impossível saber numa amostra de alimento composto para 

ruminantes positiva a PAT, através do método microscópico, se essa PAT é de origem 

bovina, suína ou, se por exemplo, resultou duma contaminação ambiental com proteínas de 

aves ou de pequenos mamíferos silvestres. 

O método microscópico também não permite aferir a quantidade de PAT que está presente, 

por exemplo, numa tonelada de ração. Tendo em conta a “tolerância zero” imposta a nível 

da U.E, a questão da quantificação é importante pois foram realizados estudos que 

demonstraram ser inviável assegurar “risco zero” mesmo quando cumpridas todas as 

regras. Por exemplo, a utilização de polpa de beterraba na composição de alimentos 

compostos para animais, dá por vezes resultados falso-positivos na detecção de PAT. Tal é 

devido a contaminação adventícia, ambiental, impossível de eliminar devido à natureza do 

alimento (tubérculo) que pode conter espículas ósseas. 

Outros métodos têm sido propostos em alternativa ao método microscópico, e tanto a EFSA 

como o LCR (Laboratório Comunitário de Referência) têm ensaios a decorrer para validação 

dos resultados.  

Em 2006 a European Fat Processors and Renderes Association (EFPRA) propôs a 

utilização de certas PAT na alimentação animal com a fundamentação, de que desde que 

fosse cumprida a norma de impedir a reciclagem intra-espécie, vulgo canibalismo, não 

existiriam problemas em voltar a utilizar PAT de não-ruminantes na alimentação de animais 

de criação.  
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Já em 2003, a EAAP afirmava que as “FCO poderiam ser novamente utilizadas em 

alimentos para animais desde que fossem implementados controlos apropriados, 

enquadrados por nova legislação. Se os MRE fossem removidos, os animais mortos na 

exploração fossem excluídos e o processo assegurasse o tratamento a 133 οC a uma 

pressão de 3 bar durante 20 minutos, poderia assumir-se que o risco de infecciosidade do 

agente da EEB seria virtualmente reduzido a zero.”  

Ou seja as associações europeias do sector têm pressionado, com intensidade crescente, a 

Comissão Europeia no sentido desta alterar estas políticas, sobretudo porque outros países 

do globo não estão sujeitos a este espartilho e invadem o mercado europeu com produtos 

de origem animal a preços muito competitivos. 

Apesar do consumidor europeu estar cada vez mais alertado para as temáticas da 

Segurança Sanitária dos Alimentos, a crise económica instalada nos últimos anos força uma 

faixa considerável de consumidores, a trocar a qualidade por “menor preço”, expondo-se a 

uma série de riscos, e penalizando, os agentes económicos que mais investiram em 

segurança sanitária dos alimentos. 

Mesmo se aceitássemos como válidas as pretensões das associações supra referidas, 

certas preocupações continuariam a existir, nomeadamente: 

- Como é que se garante, com os meios actuais, a inexistência de reciclagem intra-espécie? 

- Se detectarmos violação à norma anterior, e essa descoberta indiciar prática continuada, o 

que fazemos? 

- Que medidas de controlo poderão ser realisticamente aplicáveis, em particular ao nível da 

exploração? 

- Se a grande maioria dos produtos transformados de Categoria 1 são derivados de animais 

mortos e de MRE, e se continuarmos a exclui-los da cadeia alimentar animal, teremos 

mitigado as questões relacionadas com o meio ambiente ou será esta uma falsa questão? 

 
1.5 vCJD 
Identificada pela primeira vez no Reino Unido, em 1995, esta variante de uma doença há 

muito conhecida - Doença de Creutzfeld-Jakob - abriu a maior crise alimentar de que há 

memória e mudou a percepção, que a sociedade em geral, tinha sobre os perigos 

veiculados pelos alimentos. 

O estigma associado à vCJD prende-se com vários factores:  

1) A doença provoca demência, já por si estigmatizada, e morte lenta; 

 2) A doença afecta pessoas jovens, ao contrário da forma esporádica-sCJD, devido a um 

hipotético período de incubação menos longo; 

3) Com um período de incubação tão prolongado é muito complicado associar o consumo 

de alimentos à doença pelo que é difícil identificar comportamentos de risco; 
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4) Há a forte possibilidade de pessoas infectadas, mas ainda no decurso do período de 

incubação e portanto aparentemente saudáveis, poderem transmitir a doença através de 

transfusões de sangue ou transplantes, ou mesmo através de material de cirurgia, utilizado 

nestes doentes, e que se tenha mantido contaminado; 

5) Não existe até ao momento diagnóstico em vida; 

6) Não há terapêutica específica nem vacinas; 

7) A doença é fatal.  

Apesar de algumas previsões de modelos epidemiológicos matemáticos indicarem que até 

130.000 pessoas poderiam ser infectadas com vCJD (Ghani A. et al, 2000) , até ao 

momento “apenas” 216 mortes foram confirmadas, a nível mundial (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - vCJD no mundo   
( Fonte: CJD Surveillance Unit (http://www.cjd.ed.ac.uk/vcjdworld.htm) até Outubro de 2010) 

País 

N.º TOTAL DE CASOS 

PRIMÁRIOS 

(N.º DE PACIENTES VIVOS) 

N.º TOTAL DE CASOS SECUNDÁRIOS: 

TRANSFUSÕES DE SANGUE 

(N.º DE PACIENTES VIVOS) 

RESIDÊNCIA CUMULATIVA NO REINO 

UNIDO > 6 MESES DURANTE O 

PERÍODO  

1980‐1996 

REINO UNIDO  171 (4)  3 (0)  174 

FRANÇA  25 (0)  ‐  1 

IRLANDA  4 (0)  ‐  2 

ITÁLIA  2 (1)  ‐  0 

EUA  3† (0)  ‐  2 

CANADA  1 (0)  ‐  1 

ARÁBIA SAUDITA  1 (0)  ‐  0 

JAPÃO  1* (0)  ‐  0 

HOLANDA  3 (0)  ‐  0 

PORTUGAL  2 (0)  ‐  0 

ESPANHA  5 (0)  ‐  0 

Total  218 (5)  3 (0)  180 

 
† O terceiro paciente dos EUA com vCJD nasceu e foi criado na Arábia Saudita e passou a residir 

definitivamente nos EUA desde finais de 2005. De acordo com o inquérito efectuado, o mais provável 

é que o paciente se tenha infectado em criança quando vivia na Arábia Saudita.  

*O paciente japonês residiu no Reino Unido durante 24 dias no período entre 1980/1996. 
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Poderemos equacionar que, apesar da tragédia individual e familiar que representa cada um 

destes óbitos, o Mundo pode suportar uma perda desta dimensão. De facto, os dados 

disponíveis não indicam que a vCJD seja um problema de Saúde Pública tão grave como 

outras doenças emergentes ou re-emergentes veiculadas pelos alimentos. No entanto, a 

questão pode ser analisada segundo duas perspectivas: 

1- Perspectiva optimista – o agente da EEB não é eficiente a passar a barreira da 

espécie e apenas indivíduos com susceptibilidade genética são infectados. Até à 

data, todos os pacientes de vCJD são homozigóticos à metionina no codão 129 do 

gene da PrPc. 

2- Perspectiva pessimista – devido à susceptibilidade individual referida, associada ao 

longo período de incubação (aceita-se que possa ser superior a 10 anos) e por se 

desconhecer a dose infecciosa para o Homem, é provável que alguns dos milhares 

de casos previstos já tenham falecido por outras causas enquanto outros pacientes 

ainda não exibem sintomas de vCJD. 

Em 2004 um estudo realizado sobre amostras de amígdalas de indivíduos assintomáticos 

corroborou a perspectiva pessimista, ao revelar que o número de portadores assintomáticos 

de vCJD pode atingir os milhares (Stephenson, 2007). Se é entendimento geral que na 

génese da epidemia de vCJD terá estado a ingestão pelos consumidores de produtos de 

origem bovina contaminados com o agente da EEB, é possível que um segundo pico 

epidémico ocorra por transmissão entre humanos (Stephenson, 2007). 

A actual percepção do risco entre os consumidores é de já não haver qualquer problema e 

que a Doença das Vacas Loucas já acabou, ou seja o consumidor revê-se na perspectiva 

optimista, e veria com “bons olhos” a retirada de certas medidas para poder voltar a ingerir 

uma costeleta de novilho completa e, no caso dos produtores, voltar a poder garantir ou 

aumentar a produção de leite/carne recorrendo a rações contendo PAT. 

Em Portugal foram até ao momento confirmados 2 casos de vCJD. A primeira suspeita 

remonta a Junho de 2005 num jovem do sexo masculino com 12 anos de idade. As 

primeiras manifestações de doença surgiram aos 11 anos o que faz com que seja o mais 

jovem paciente conhecido. A progressão da doença foi atípicamente prolongada, cerca de 

32 meses (Barbot et al, 2010). O jovem nunca viajou para o Reino Unido.  

O segundo caso ocorreu em 2007 numa jovem do sexo feminino com 14 anos de idade, que 

também não saiu de Portugal mas que foi submetida a duas cirurgias, uma delas em 1998 

quando ainda era utilizado catgut nas suturas (Machado et al, 2008). 

Os casos distam 20 km entre si, localizam-se na mesma região geográfica e o único factor 

partilhado é a ingestão de carne de bovino (Machado et al, 2008). 

A região geográfica tem, ao nível distrital, reportados 104 casos de EEB em bovinos desde 

2002 (24 % do total de casos de EEB confirmados em Portugal no período em estudo). 
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Não é possível avaliar quantos mais casos poderão ter ocorrido porque não existe, em 

Portugal, um sistema de vigilância epidemiológica das EET no Homem, devidamente 

implementado à semelhança do que existe nos ruminantes.  

Em Julho de 2007, Cortez Pimentel, neurologista, na sequência da morte da primeira vítima 

declara ao jornal Público que Portugal “está em cima de um período de incubação” e prevê, 

sem adiantar estimativas, a existência de mais casos (http://www.publico.pt/Sociedade/bse-

especialista-portugues-espera-novos-casos-mas-acredita-que-a-doenca-va-

desaparecer_1299630). 
Estranha-se o facto de determinados países em que não foi declarado nenhum caso de 

EEB, como a Arábia Saudita, apresentem igual número de casos de vCJD de países com 

incidências de EEB elevadas como é o caso de Portugal.  

Em 1998 devido às elevadas incidências da EEB em Portugal, e consequentemente devido 

ao risco de infecção por vCJD, a U.E impõe um embargo comercial a todos os produtos 

nacionais de origem bovina. Em 2004 face à evolução favorável da situação epidemiológica 

no território nacional, a Comissão Europeia levantou o referido embargo. No entanto, 

algumas “ondas de choque” continuam a sentir-se. 

 

1.6 Transmissão da EEB a outras espécies animais 
Há várias décadas que têm vindo a ser realizadas experiências de transmissão do agente 

da EEB a diferentes espécies animais.  

Conseguiu-se, experimentalmente, transmitir quer parentérica quer oralmente a EBB a 

ratinhos, ovelhas, cabras, macacos e visons, entre outras espécies.  

Uma das espécies que levanta mais preocupações é o porco. Wells et al (2003) transmitiram 

experimentalmente a EEB, a porcos inoculados intra-cranialmente e intra-peritonialmente 

com o agente da EEB. O período de incubação exibiu uma grande variação. No entanto, 

este estudo não conseguiu reproduzir experimentalmente a transmissão oral. De facto, os 

animais expostos oralmente a rações contaminadas com o agente da EEB, em doses muito 

superiores à dose infecciosa nas vacas, não desenvolveram doença nem apresentaram 

lesões pós-mortem compatíveis.  

A barreira de espécie parece funcionar no porco, o que explica porque é que no Reino Unido 

não ocorreram casos de EEB em porcos quando estes foram expostos, através do consumo 

de FCO incorporada nas rações, até em doses superiores às incorporadas nas rações para 

bovinos (Wells et al, 2003). 

Espinosa et al. (2009) publicaram os resultados de um estudo que avaliou a capacidade de 

transmissão de uma série de agentes de EET a ratinhos transgénicos que expressam PrPc 

porcina, após inoculação intra-cerebral. Os resultados obtidos nesse estudo levantaram 

algumas preocupações: 
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- Não foi demonstrada a transmissão do scrapie clássico sugerindo uma enorme, senão 

total, barreira de espécie; 

- Foi possível transmitir, embora com pouca eficácia numa primeira passagem, o scrapie 

atípico, o que indica uma potencial capacidade de infecção de suínos e questiona a 

utilização futura de FCO de ruminantes nas rações para porcos; 

- Foi possível transmitir a EEB quer dos bovinos quer dos ovinos. Após várias passagens 

em ratinhos transgénicos que expressam PrPc porcina, o agente da EEB dos bovinos e o 

agente da EEB dos ovinos mantêm as suas propriedades bioquímicas e exibe propriedades 

moleculares e neuropatológicas idênticas. Porém o indicador de 100% de taxa de ataque na 

transmissão da EEB dos ovinos quando comparada à EEB dos bovinos, sugere que a 

infecciosidade resulta dum aumento da patogenicidade do agente, provavelmente porque o 

agente da EEB após passagem nas ovelhas modifica as suas características bioquímicas e 

fica mais virulento. Surpreendentemente este estudo sugere que a EEB dos ovinos e o 

scrapie atípico podem ter uma origem comum exibindo diferentes fenótipos dependendo do 

hospedeiro e que “estas descobertas podem reflectir o potencial evolutivo dos priões que 

após transmissão a um novo hospedeiro são capazes de emergir com novas propriedades”. 

Outro estudo, além de corroborar com estas interpretações refere que o agente da EEB 

clássica também pode possuir essa capacidade e que tal poderá complicar a interpretação 

do resultado dos testes utilizados na epidemiovigilância (Seurberlich & Zurbriggen, 2010). 

 

1.7  Persistência do agente no meio ambiente e descontaminação de materiais  
Com o decorrer dos anos começou a acreditar-se que existiria no ambiente um “reservatório 

de priões” que contribuiria para a manutenção da infecciosidade em zonas atingidas pela 

scrapie e pela Doença Emaciante Crónica dos Cervídeos (CWD). Este reservatório seria em 

parte responsável pela manutenção destas endemias, apesar das medidas tomadas ao nível 

das explorações. 

No caso particular da scrapie, a placenta de fêmeas afectadas desempenha um papel 

importante (Motes et al, 2008) pelo que em caso de foco é necessário averiguar se os partos 

ocorrem na pastagem ou num redil e qual o destino dado às placentas. No caso dos partos 

ocorrerem no campo, a fauna selvagem, nomeadamente aves necrófagas e raposas, 

poderão dispersar o agente. Os cadáveres enterrados localmente ou abandonados “a céu 

aberto”, são outra fonte de contaminação, assim como os animais debilitados pela doença 

que são atacados por predadores capazes de arrastar a carcaça, ou parte da carcaça, para 

outros locais. 

A avaliar pela experiencia de tentativas de descontaminação de explorações afectadas por 

scrapie e por CWD, esta parece ser uma missão impossível porque a PrPres é 

extremamente resistente à degradação (Novakofsky et al, 2005). 
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A contaminação ambiental através de fezes ou urina, e no caso da CWD até eventualmente 

por saliva (Miller, 2006), não devem ser negligenciadas. 

Uma forma de PrPres intitulada UPrPsc foi identificada na urina de hamsters 

experimentalmente infectados com scrapie, de bovinos infectados com EEB e de humanos 

com CJD mas não em animais ou humanos saudáveis (Novakofski et al, 2005). No caso dos 

hamsters a UPrPsc foi identificada antes do aparecimento dos sinais clínicos (Idem). 

Num estudo apresentado em 2006, Gregori e Rohwer, propõem uma nova via de 

transmissão horizontal para as EET que envolveria o sistema urinário conduzindo à 

excreção de urina infecciosa que contaminaria o meio ambiente. 

No que respeita à transmissão por via fecal foi realizado um estudo para detecção de PrPres 

em fezes (Motes et al 2008). Foram analisadas as fezes de ratinhos infectados oralmente 

(scrapie e EEB) durante 4 dias pós inoculação e ratinhos infectados com scrapie em estado 

terminal da doença. Nos ratinhos infectados oralmente com scrapie as fezes recolhidas às 

24 h eram positivas à PrPres mas as restantes não. No caso da EEB foram positivas às 24 e 

às 48 h. Nos ratinhos em estado terminal de scrapie não foi detectada PrPres nas fezes. 

Assume-se que os priões encontrados nas fezes se deveram a priões que passaram o trato 

intestinal sem o terem invadido e que a partir do momento em que se depositam no intestino 

não voltam a sofrer disseminação, excepto se hipoteticamente, o intestino apresente algum 

tipo de lesão, o que não foi verificado pelos autores (Motes et al 2008). Por isso não foi 

possível demonstrar a correlação entre a disseminação do agente através do tubo digestivo 

em animais infectados e a contaminação ambiental. 

Vários estudos (Johnson et al, 2006; Rigou et al, 2006; Pedersen  et al, 2006; Fernie et al, 

2006), provaram que o prião adere a determinado tipo de solos e permanece infeccioso. A 

“força” dessa aderência depende essencialmente da composição mineral dos solos.  

Os solos ricos em Montemorilonita (Mte), um tipo de argila constituída por várias camadas 

de minerais com silicatos com propriedades adsorventes, utilizada para vários fins incluindo 

medicinais, são aqueles que possuem maior capacidade de retenção do prião. A agregação 

da PrPres a este mineral é elevada e a PrPres adsorvida é estável. A desagregação através 

dos métodos utilizados para remover outras proteínas de solos revelou-se ineficaz, pelo que 

foi concluído que a Mte interage fortemente com a PrPres para a qual exibe muita afinidade 

(Johnson et al, 2006). 

Este mesmo estudo revelou que a capacidade de adsorção da PrPres a microparticulas de 

quartzo (areia) é 10 vezes inferior à do Mte e a capacidade de adsorção à caolinite (Kte) 100 

vezes inferior. Também foi concluído que esta capacidade de adsorção entre a PrPres e os 

minerais impede a migração desta através da coluna do solo. Isto é, a PrPres permanece à 

superfície. Recordemos que os ruminantes ingerem diariamente uma quantidade residual de 

terra em sequência do pastoreio. 
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A legislação comunitária (Regulamento CE n.º 181/2006) permite a utilização directa de 

chorume em solos de pastagem bem como o espalhamento de fertilizantes orgânicos, 

obtidos a partir de subprodutos de origem animal das Categorias 2 e 3, e de correctivos 

orgânicos do solo nos mesmos. No segundo caso, os animais só poderão aceder aos pastos 

21 dias a seguir ao espalhamento (Anexo IV). 

Desde há muitos anos que é conhecida a capacidade da PrPres de resistir à maioria dos 

processos de descontaminação mesmo os mais agressivos. 

A aderência da PrPres a superfícies metálicas, nomeadamente ao aço inoxidável, é a que 

levanta mais preocupações devido ao risco de transmissão iatrogénica. É até provável que a 

PrPres aderente ao aço inoxidável seja mais infecciosa do que a PrPres solúvel (Novakofski 

et al, 2005). 

A inactivação do agente da EEB não foi atingida com uma série de produtos utilizados para 

descontaminação como detergentes, formaldeído e peróxido de hidrogénio. Quantificou-se 

que a desinfecção segura requer a redução da infecciosidade em 1 log superior à DL50 

(idem). 

O hidróxido de sódio (1N) durante 15 a 30 minutos é eficaz mas a esterilização convencional 

(121ο C durante 15 minutos) não. Para ser eficaz, a esterilização terá de ser superior a 30 

minutos a uma temperatura mínima de 121ο C, depois de o material ter sido sujeito 

previamente a uma limpeza convencional (idem). 

Johnson et al (2009) verificaram que a combinação de radiações U.V e de ozono pode 

degradar a PrPres mesmo associada a superfícies. O uso desta técnica, associada com 

outros métodos, poderá ser muito útil na esterilização de materiais contaminados com EET 

(idem). 

 

1.8. Métodos de diagnóstico 
Até à descoberta do potencial zoonótico da EEB, a identificação de animais positivos às 

EET não constituía um problema, uma vez que o impacto económico destas patologias nas 

explorações não era relevante devido à baixa incidência da doença nos efectivos. 

Durante anos o diagnóstico destas patologias baseou-se essencialmente na detecção de 

sinais clínicos. No entanto, e conforme já foi explicado, o diagnostico clínico subestima a 

frequência de EEB já que alguns dos sinais podem ser subtis e/ou estar presentes noutras 

patologias. 

O cérebro dos animais afectados apresenta uma alteração espongiforme pronunciada que 

pode ser visualizada através de técnicas histopatológicas (Watts et al, 2006). A 

Imunohistoquimica é outra técnica de diagnóstico que consiste na visualização por imuno-

marcação da PrPres acumulada no tecido cerebral uma vez que, apesar de os anticorpos 
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não serem específicos, só esta se acumula permitindo visualizar as zonas de coloração 

(Novakofski et al, 2005). 

Estas duas técnicas são morosas pelo que se utilizam, essencialmente, como métodos de 

confirmação. 

A necessidade de se proceder a um diagnóstico rápido, e massal, para que nos matadouros 

se pudesse tomar uma decisão sobre o destino das carcaças (consumo ou destruição, caso 

o teste seja negativo ou positivo) conduziu ao desenvolvimento de testes rápidos que 

permitem detectar a presença de PrPres numa fase pré-clínica ou sub-clínica (Orge, 2005). 

Estes testes baseiam-se em inúmeros protocolos, mas na sua maioria consistem em 

técnicas de ELISA ou de Western Blott (Novakofski et al, 2005). 
Apesar de existirem inúmeros testes no mercado apenas alguns se encontram validados 

pelo LCR para utilização na UE. 

Em Portugal, desde 2001, que é utilizado o teste TeSeE Biorad®. Este teste tem uma 

elevada sensibilidade conseguindo detectar a PrPres em diluições de 1:512 (EFSA, 2009). 

Outro tipo de testes de diagnóstico mais morosos e dispendiosos são os bio-ensaios, 

realizados sobretudo em ratinhos e em murganhos transgénicos. Este tipo de testes é 

necessário para caracterização da estirpe e permanecem os mais sensíveis para detecção 

de PrPres. Devido às limitações referidas são apenas utilizados nos casos em que o perfil 

lesional e as características da PrPres são diferentes do esperado (Novakofski et al, 2005; 

Orge, 2005) 

O desenvolvimento de testes de diagnóstico das EET em vida é uma área prioritária de 

investigação. No entanto, na última década, poucos têm sido os desenvolvimentos nesta 

matéria. Noutras EET, que não a EEB, foi possível identificar a presença de PrPres em 

biópsias de amígdala, de membrana nictitante e da mucosa rectal (Orge, 2005; Spraker et 

al, 2006). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Um dos objectivos deste trabalho é analisar os dados recolhidos, em Portugal, no 

seguimento do imposto pelo Regulamento CE n.º 999/2001, no período compreendido entre 

2002 e 2009. 

Os dados populacionais e de movimentação dos bovinos positivos foram obtidos por 

consultas ao Sistema Nacional de Identificação e Registo Animal (SNIRA) através de 

programação SQL e transpostos para Excel® 2007 e Access® 2007. 

Foram analisados retrospectivamente os dados reportados nos inquéritos epidemiológicos 

de Bovino Positivo à EEB (N = 435) e os dados constantes nos relatórios mensais dos 

laboratórios, nomeadamente os dados relativos ao número de amostras realizadas por cada 

laboratório estratificadas por categoria de testagem. Os bovinos foram considerados 

positivos, à data de confirmação pelo Laboratório Nacional de Referência.  

A análise estatística dos dados foi realizada nos seguintes programas informáticos: Excel® 

2007, dos programas Epi-Info®2000 e Win-Episcope®2.1. 

Para o cálculo do teste de χ2 e do OR foram considerados como expostos, ao consumo de 

um determinado alimento, os animais positivos e os animais coabitantes de risco (ou seja 

aqueles que potencialmente estiveram expostos ao mesmo factor de risco) pertencentes aos 

focos onde, no inquérito epidemiológico, foi referido esse consumo e como não expostos os 

animais positivos e os respectivos coabitantes de risco dos restantes focos. 

Foi igualmente realizada uma análise de sensibilidade, em Excel® 2007, da aplicabilidade 

em Portugal do Programa de Vigilância estabelecido pela OIE. O objectivo seria verificar se 

realizando um menor número de testes se conseguiria, garantido a fiabilidade do programa 

de vigilância, reduzir os custos relativos à aplicação do mesmo e em simultâneo assegurar a 

manutenção de País de Risco Controlado. Para tal procedeu-se à estratificação etária dos 

bovinos analisados desde 2004 até 2009 por categoria de testagem (dados relativos à 

estratificação etária dos animais testados em anos anteriores a 2004 não estavam 

disponíveis). Foi encontrado dentro de cada escalão etário e dentro de cada categoria de 

testagem, o valor médio de testes realizado no período correspondente e em seguida foi 

encontrado o IC95 com base na seguinte fórmula IC95 =[  ± 1,96SE]. Cada um dos valores 

encontrados (para o limite inferior e superior do IC95) em cada um dos escalões etários, por 

categoria, foi multiplicado pelo factor correspondente da tabela desenvolvida pela OIE (OIE, 

2010). Estes cálculos permitiram quantificar não só o número de testes como o número de 

pontos para o intervalo de confiança escolhido. Cada teste rápido realizado tem um valor 

unitário de 20 €. Partindo destes pressupostos calculou-se o valor monetário correspondente 

a cada ponto (valor mínimo e valor máximo). 
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3. RESULTADOS 
 

3.1 O programa de vigilância, controlo e erradicação da EEB (PVCEEEB) 
O PVCEEEB assenta, à semelhança dos Países-membros da União Europeia, em duas 

vertentes: vigilância passiva e vigilância activa. 

 

3.1.1.- VIGILÂNCIA PASSIVA 

Consiste na comunicação de todos os casos de animais suspeitos de estarem infectados 

com EET e, caso a EET não possa ser excluída por meio de investigação clínica, a 

realização de testes laboratoriais a todos esses animais.” (Reg.CE n.º 999/2001). 

Por definição consideram-se animais suspeitos de EET: 

“Os animais vivos, abatidos ou mortos que manifestem ou tenham manifestado perturbações 

neurológicas ou comportamentais ou uma deterioração progressiva do seu estado geral 

associada a uma doença do sistema nervoso central e em relação aos quais as informações 

recolhidas com base num exame clínico, na resposta ao tratamento, no exame post mortem 

ou nos resultados de análises laboratoriais ante ou post mortem não permitam fazer outro 

diagnóstico.” (idem) 

No período compreendido entre Janeiro de 2002 e Dezembro de 2009 foram notificados, e 

confirmados suspeitos de EEB pelos médicos veterinários oficiais, 381 bovinos.  

As principais Regiões de Agricultura que notificaram as suspeitas foram a Beira Litoral 

(fr=0,55) e o Entre Douro e Minho (fr=0,37). 

Foram confirmados positivos, 70 dos 381 bovinos suspeitos (18,4 %). 

À semelhança do registado noutros países da U.E, a introdução dos programas de vigilância 

activa levou a um decréscimo acentuado na identificação de casos por vigilância passiva 

(Thiry et al, 2004). Muito se tem debatido, se tal se deverá ao facto dos testes rápidos ao 

detectarem o prião no último terço do período de incubação anteciparem a manifestação de 

sinais clínicos pelos animais ou se os veterinários e os detentores dos bovinos não 

comunicam a suspeita clínica porque “se o animal for positivo, o teste detectá-lo-á”. Cremos 

que estas situações estão interligadas. 

Há também divergências de pensamento sobre qual das estratégias será mais adequada: 

- Reunir um número elevado de notificações de suspeita e só uma minoria desses animais 

se revelar positiva; 

- Reunir poucas notificações de suspeita mas a maioria desses animais ser positiva. 

A OIE, ao estabelecer os critérios de classificação dos países em termos de estatuto de 

EEB, privilegia a primeira hipótese, apesar da experiência na U.E nos últimos 9 anos 

reforçar a segunda hipótese. 
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3.1.2. VIGILÂNCIA ACTIVA 

Por vigilância activa entende-se: “A realização de testes a animais não referidos como 

suspeitos de estarem infectados com EET, tais como animais abatidos por motivo de 

emergência, animais aos quais tenham sido feitas observações aquando de inspecções 

ante-mortem, animais encontrados mortos, animais saudáveis abatidos e animais abatidos 

no contexto de um caso de EEB, em particular para determinar a evolução e incidência de 

EET num país ou numa região de um país” (Reg.CE n.º 999/2001). 

Aqui incluem-se os bovinos, acima de uma determinada idade (Anexo V), pertencentes a 

uma das seguintes categorias: 

 Animais saudáveis abatidos para consumo; 

 Animais suspeitos de doença, que não a EEB, na inspecção ante-mortem; 

 Animais sujeitos a abates especiais de emergência/urgência; 

 Animais mortos ou abatidos na exploração, transporte ou abegoaria; 

 Coabitantes de risco (coortes+descendentes).  

Na sequência de resultado laboratorial positivo decorrente da aplicação do Programa de 

Vigilância Activa são aplicados os seguintes procedimentos: 

a) Animais abatidos para consumo – procede-se à destruição da carcaça e de todas as 

partes do animal positivo, assim como do animal que o antecede e dos dois que o sucedem 

na linha de abate, como materiais de Categoria 1, numa unidade de transformação de 

subprodutos de origem animal devidamente licenciada. 

b) Animais mortos na exploração – todos os cadáveres de animais mortos na 

exploração/transporte ou abegoaria são destruídos (mesmo os que apresentam resultado 

negativo ao teste) como Categoria 1 numa unidade de transformação de subprodutos de 

origem animal devidamente licenciada. No caso das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, ou em situações excepcionais devidamente autorizadas pela Autoridade Sanitária 

procede-se ao enterramento a uma profundidade de 3 metros, coberto de cal viva e 

hipoclorito de sódio. 

A taxa de cobertura atingida pelo Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da EEB é 

detalhada na Tabela 8. 

Verificamos que foram testados, no período em estudo, 804.526 bovinos. A incidência da 

EEB em Portugal tem decrescido consistentemente desde 2003. Foi a partir dessa data que 

o SIRCA começou a efectuar a recolha de cadáveres das explorações aumentando 

consequentemente o número de testes efectuado na categoria “mortos”. Em 2009 a 

incidência de EEB em Portugal era de 9,1 casos por milhão de bovinos adultos. A incidência 

por milhão de bovinos adultos, dentro de cada categoria de testagem está expressa na 

Tabela 9. De notar que a incidência na categoria de “abate normal” tem decrescido quase 

ininterruptamente exceptuando em 2006 e 2008. A incidência na categoria de “mortos na 
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exploração” mantém-se a mais elevada (4,5 por milhão de bovinos adultos) mas já é muito 

inferior às frequências detectadas entre 2002 e 2006 que oscilaram entre 21,9 (2006) e 51,6 

casos de EEB por milhão de bovinos adultos (2004). As incidências nas categorias de 

“doentes na inspecção ante-mortem” e nos “abates de emergência” são similares: 1,1 em 

2008 e 1,1 em 2009, por milhão de bovinos adultos, respectivamente. Finalmente destacar 

que já não se detectam casos de EEB na categoria “coabitantes” desde 2005 (Tabela 9). 

Os testes efectuados em animais saudáveis (“abate normal”) constituem 67% do total de 

testes realizado, seguido pela categoria animais mortos com 26% (Tabela 10). As restantes 

três categorias só reúnem 7% dos testes realizados no período analisado.



32 
 

Tabela 8: Resultados do Plano de Vigilância Activa (N.º de amostras / N.º de animais positivos) 
 

ano COABITANTES Positivos % Positivos

DOENTES NA
INSPECÇÃO 
A.M Positivos

% 
Positivos

ABATES DE
EMERGÊNCIA Positivos

% 
Positivos MORTOS Positivos

% 
Positivos

ABATE 
NORMAL Positivos

% 
Positivos

2002 1163 1 0,09 9779 2 0,02 1109 1 0,09 3305 19 0,57 66721 39 0,06

2003 1271 0 0,00 5521 14 0,25 1562 4 0,26 19310 43 0,22 81633 44 0,05

2004 1217 2 0,16 3365 4 0,12 1633 1 0,06 29934 50 0,17 78783 22 0,03

2005 548 0 0,00 2627 5 0,19 989 3 0,30 34799 32 0,09 74352 9 0,01

2006 513 0 0,00 2144 1 0,05 1097 1 0,09 29341 19 0,06 67404 11 0,02

2007 204 0 0,00 4059 1 0,02 1506 0 0,00 26250 9 0,03 56807 4 0,01

2008 106 0 0,00 6288 1 0,02 1748 2 0,11 34084 8 0,02 55844 5 0,01

2009 83 0 0,00 5843 0 0,00 1900 1 0,05 32252 4 0,01 57045 3 0,01

total 5105 3 0,06 39626 28 0,07 11544 13 0,11 209275 184 0,09 538589 137 0,03  
 

Tabela 9 - Incidências por categoria de testagem (2002-2009) 

 

  
DOENTES NA 

INSPECÇÃO A.M 

ABATES DE 

EMERGÊNCIA  MORTOS  ABATE NORMAL  COABITANTES 

ANO Incidência por milhão de bovinos adultos

2002 2,5 1,3 23,8  48,9 1,3

2003 14,4 4,1 44,4  45,4 0,0

2004 4,1 1,0 51,6  22,7 2,1

2005 5,2 3,1 33,0  9,3 0,0

2006 1,2 1,2 21,9  12,7 0,0

2007 1,2 0,0 10,4  4,6 0,0

2008 1,1 2,3 9,1  5,7 0,0

2009 0,0 1,1 4,5  3,4 0,0
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Tabela 10 - Proporção de testes por categoria 

ano C OA B IT A N T ES %

D OEN T ES 
N A  

IN SP EC ÇÃ O 
A .M

% A B A T ES D E 
EM ER GÊN C IA % M OR T OS % A B A T E 

N OR M A L % T OT A L 
testes

2002 1163 1,41 9779 11,89 1109 1,35 3305 4,02 66721 81,14 82227

2003 1271 1,16 5521 5,05 1562 1,43 19310 17,65 81633 74,62 109399

2004 1217 1,06 3365 2,93 1633 1,42 29934 26,03 78783 68,50 115017

2005 548 0,48 2627 2,32 989 0,87 34799 30,71 74352 65,61 113332

2006 513 0,51 2144 2,13 1097 1,09 29341 29,19 67404 67,06 100512

2007 204 0,23 4059 4,57 1506 1,70 26250 29,55 56807 63,95 88836

2008 106 0,11 6288 6,41 1748 1,78 34084 34,75 55844 56,94 98079

2009 83 0,09 5843 6,02 1900 1,96 32252 33,21 57045 58,73 97124

total 5105 0,63 39626 4,93 11544 1,43 209275 26,01 538589 66,94 804526  
 

A proporção média de animais testados por ano na categoria de animais de risco (doentes 

na inspecção ante-mortem, abates especiais de emergência e mortos na exploração) 

corresponde a 3,6% do efectivo bovino adulto (≥ 24 meses), enquanto os abates normais 

correspondem a mais do dobro (7,5%) (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Taxa de cobertura da Vigilância Activa no efectivo bovino nacional ≥ 24 meses 

 

Isto é, anualmente, mais de 7% da população de bovinos adultos é testada na sequência de 

abates para consumo, enquanto 4% porque morre ou é abatida por múltiplos motivos. Em 

2009, na U.E em média 2,6% da população bovina adulta foi testada na categoria de 

animais de risco enquanto 14% foi abatida para consumo e testada enquanto tal (DGSanco, 

2010) (Tabela 12). 

 

 

 
Bovinos Adultos 

 (≥24meses) 

(x1000)* 

Animais de risco Abate Normal 

Ano N.º Testes  % testes/bovinos adultos N.º Testes % testes/bovinos adultos

2002 798 14193 1,78 66721 8,36 

2003 969 26393 2,72 81633 8,42 

2004 969 34932 3,60 78783 8,13 

2005 969 38415 3,96 74352 7,67 

2006 867 32582 3,76 67404 7,77 

2007 867 31815 3,67 56807 6,55 

2008 877 42120 4,80 55844 6,37 

2009 881 39995 4,54 57045 6,48 

Média 900 32556 3,60 67324 7,47 

* 2002-2003:INE; 2004-2009:SNIRA     
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Tabela 12- Taxa de cobertura da Vigilância Activa no efectivo bovino adulto (≥24 meses) na 

U.E em 2009 

ALEMANHA 5.866.500 145.480 2,48% 1.053.339 17,96%
AUSTRIA 938.500 21.000 2,24% 170.503 18,17%
BÉLGICA 1.345.200 26.643 1,98% 199.299 14,82%
BULGÁRIA 380.600 4.130 1,09% 9.720 2,55%
CHIPRE 25.300 1.186 4,69% 6.851 27,08%

DINAMARCA 760.000 25.622 3,37% 133.375 17,55%
ESLOVÁQUIA 252.500 13.193 5,22% 36.519 14,46%
ESLOVÉNIA 205.100 9.890 4,82% 20.128 9,81%
ESPANHA 3.167.600 101.002 3,19% 367.041 11,59%
ESTÓNIA 126.200 6.956 5,51% 25.859 20,49%
FINLÂNDIA 377.300 11.234 2,98% 60.705 16,09%
FRANÇA 10.466.900 299.091 2,86% 1.468.348 14,03%
GRÉCIA 355.000 3.937 1,11% 21.872 6,16%

HOLANDA 1.730.000 47.797 2,76% 357.515 20,67%
HUNGRIA 365.000 13.091 3,59% 75.532 20,69%
IRLANDA 3.504.000 72.098 2,06% 312.777 8,93%
ITÁLIA 2.824.200 58.656 2,08% 427.989 15,15%
LETÓNIA 211.400 2.695 1,27% 42.075 19,90%
LITUÂNIA 455.500 4.345 0,95% 84.112 18,47%

LUXEMBURGO 99.500 3.455 3,47% 5.521 5,55%
MALTA 9.200 87 0,95% 2.756 29,96%
POLÓNIA 3.024.600 50.755 1,68% 587.339 19,42%
PORTUGAL 821.200 39.994 4,87% 57.044 6,95%

REINO UNIDO 4.717.000 172.927 3,67% 449.634 9,53%
REP. CHECA 653.700 29.853 4,57% 126.525 19,36%
ROMÉNIA 1.664.300 2.205 0,13% 71.182 4,28%
SUÉCIA 663.500 12.221 1,84% 112.352 16,93%

TOTAL UE27 45.009.800 1.179.543 2,62% 6.285.912 13,97%
NORUEGA 404.000 9.932 2,46% 8.635 2,14%

TOTAL OUTROS PAÍSES 404.000 9.932 2,46% 8.635 2,14%

POPULAÇÃO 
BOVINA 
ADULTA 
2009

PAÍS

ANIMAIS SAUDÁVEISANIMAIS DE RISCO

N.º DE 
TESTES

TESTES/POP. 
BOV. ADULTA

N.º DE 
TESTES

TESTES/POP. 
BOV. ADULTA

 
 

Em várias missões realizadas em Portugal, o Food and Veterinary Office (FVO) questionou 

o facto da proporção de animais adultos testados na categoria de “abate normal” para 

consumo ser muito inferior à média europeia, por exemplo 6,95% versus 13,97% em 2009 

(Tabela 12). Esta diferença está, eventualmente, relacionada com diferentes estruturas 

produtivas e com uma forte componente cultural.  

Procedeu-se igualmente à distribuição dos animais testados em cada categoria por 

diferentes escalões etários. Pretendia-se avaliar se existiam diferenças nos diferentes anos, 

no que respeita às idades dos animais testados ou se as tendências registadas se 

mantinham. 

Verificou-se que a tendência de mortes e abates dentro de cada escalão etário permanece 

relativamente constante ao longo dos anos, apenas variando quantitativamente (Gráficos 2 e 

3). As oscilações quantitativas são superiores no caso dos animais saudáveis abatidos para 
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consumo. Tal poderá ser explicado pelo facto de a apresentação de animais ao abate ser 

muito influenciada pelas regras de mercado. No caso dos animais de risco, como a questão 

comercial não tem qualquer impacto, a amplitude de oscilação entre diferentes anos é 

menor. 

 

Gráfico 2 - Distribuição etária dos animais de risco testados no âmbito do PVCEEEB 

 
 

Gráfico 3 - Distribuição etária dos animais saudáveis testados para consumo no âmbito do 

PVCEEEB 
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Constata-se que nos animais de risco existe um pico de mortes/abates entre os 24-83 

meses de idade (52,7%) decaindo gradualmente até aos 144 meses. Segue-se um novo 

pico, muito evidente, a partir dessa idade (19,0%). 

Nos abates normais para consumo, 62,4% dos animais distribuem-se da seguinte forma: 

 43,8% está entre os 36 e os 83 meses de idade; 

 18,6% tem mais de 144 meses. 

Concluímos que em Portugal o gado bovino morre, ou é abatido, maioritariamente até os 7 

anos de idade (84 meses) ou então com mais de 12 anos. Nota-se também que a partir dos 

12 anos de idade, a proporção de animais de risco (maioritariamente mortos na exploração) 

e de animais saudáveis abatidos para consumo é semelhante. Esta tendência resulta da 

combinação destes três factos:  

1) Como os subsídios à produção são afectos ao número de cabeças, a partir de 

determinada idade a vaca permanece na exploração até morrer velha e, entretanto, até 

pode gerar um ou outro vitelo. Esta situação é muito frequente em explorações de bovinos 

de aptidão carne produzidos em regime extensivo; 

2) No Continente, actualmente, o valor comercial da carne de uma vaca velha não paga os 

custos de abate (transporte+despesas do abate); 

3) Nos Açores são disponibilizados incentivos pelo Governo Regional para estimular o abate 

dos animais idosos/doentes. 

 

3.2- Caracterização dos bovinos e das explorações positivas 
 

3.2.1- Sinais clínicos 

No inquérito epidemiológico, elaborado pela DGV em 2001 (Mod.270-B/DGV), a completar 

pelos Serviços Veterinários Oficiais na sequência de um caso positivo de EEB, estão 

contemplados os seguintes sinais clínicos:  

(1) excitação, (2) hiperestasia à luz/ruído, (3) tristeza, (4) cegueira, (5) apreensão,                  

(6) nervosismo, (7) medo, (8) agressividade, (9) actividades repetitivas, (10) ataxia,                   

(11) tremores, (12) quedas, (13) decúbito, (14) paralisias e (15) alterações do 

posicionamento da cabeça.  

Como foi anteriormente mencionado, nunca foi estabelecido um critério específico para 

“Bovinos Suspeitos de EEB”, ou seja, nunca foi determinado que, por exemplo, só se o 

animal apresentasse 3 ou mais dos sinais listados acima, é que deveria ser considerado 

suspeito. 
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3.2.1.1- Vigilância Passiva 

A média de sinais clínicos identificados por bovino suspeito e, posteriormente confirmado 

positivo foi de 5,5 (mínimo 1; máximo 12), com uma mediana de 5. 

 

Gráfico 4 – Vigilância Passiva - Frequência de sinais clínicos nos animais suspeitos 

 

 
 

Verificamos no Gráfico 4 que os sinais clínicos que foram detectados com mais frequência, 

nos animais suspeitos clínicos, foram os tremores (f = 44), seguidos do medo e do 

nervosismo (ambos com f = 41). A cegueira nunca foi reportada.  

 

 3.2.1.2- Vigilância Activa 

Dos 365 casos detectados pela Vigilância Activa, 237 (64,9%) não exibiam qualquer sinal 

clínico de acordo com o reportado retrospectivamente. Pode haver um viés nesta análise 

pois o produtor, ao ter conhecimento do resultado do teste, pode ter omitido a detecção de 

sinais clínicos receando ser penalizado por não ter notificado a suspeita da doença 

(Decreto-lei n.º 39209, de 14 de Maio de 1953 e Portaria n.º 768/91 de 6 de Agosto). 

Convém, porém, salientar que 115 destes casos (48,5%) foram bovinos, considerados 

saudáveis, no momento do abate, pela Inspecção Sanitária dos matadouros, 20 animais 

(8,4%) foram considerados suspeitos de doença mas não de EEB e 9 submetidos a Abate 

Especial de Emergência (3,8%), ou seja, não levantaram qualquer suspeita de EEB à 

Inspecção Sanitária pelo que é presumível que não exibissem sintomatologia compatível 

com a EEB. Provavelmente estes bovinos estariam no período de incubação da doença. 
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Todavia, verificámos que alguns animais positivos detectados pela Vigilância Activa, tinham 

exibido sintomatologia compatível com a EEB que não foi reconhecida e/ou reportada: 94 

animais mortos na exploração e 34 abatidos em matadouro.  

Considerando a considerável diversidade de doenças com sintomatologia similar, o facto de 

nunca terem sido estabelecidos critérios objectivos e uniformes na U.E para determinação 

da suspeita e o stress do transporte poder “mascarar” sinais clínicos, entendemos que 

nalguns casos esta discrepância é compreensível mas noutros casos os animais deveriam, 

claramente, ter sido notificados como suspeitos clínicos. 

 

a) Animais saudáveis abatidos para consumo 

A média de sinais clínicos identificados por caso positivo nesta categoria é de 0,3 (mínimo 0; 

máximo 5). O sinal relatado com mais frequência é o nervosismo (f = 7) seguido do decúbito, 

medo, tristeza e ataxia (f = 5). A cegueira é reportada pela primeira vez (f = 1) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Vigilância activa - Frequência de sinais clínicos nos animais saudáveis abatidos 

para consumo 
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b) Animais de Risco 

No que respeita aos animais de risco (suspeitos de doença que não a EEB, sujeitos a abate 

especial de emergência e animais mortos) observou-se em média 1,4 sinais clínicos 

relatados por caso (mínimo 0; máximo 12) sendo o sinal mais frequente o decúbito (f = 44) 

seguido de quedas (f = 42) e tremores (f = 41) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Vigilância Activa - Frequência de sinais clínicos em animais de risco 

 
 

A Tabela 13 sintetiza a informação discutida nos parágrafos anteriores: 

 

Tabela 13 – Sinais clínicos por categoria de testagem – indicadores estatísticos 

  Sinais relatados por animal 
Categoria de testagem Média Mínimo Máximo Desvio 

padrão 
Suspeito  

5,54 
 
1 

 
12 

 
2,06 

Saudável abatido para consumo  
0,31 

 
0 

 
5 

 
0,88 

Risco  
1,42 

 
0 

 
12 

 
2,07 

 

Procurou-se verificar se as diferenças encontradas eram estatisticamente significativas. 

Como o número de animais em risco era maior que o número de animais saudáveis foram 

seleccionados aleatoriamente 137 animais em risco dos 225 analisados. 
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Esta selecção foi feita várias vezes (100 iteracções) para garantir que os animais em risco 

seleccionados não influenciavam o resultado. 

Para cada uma das selecções de animais foi efectuado o Teste t e em todas elas o p-value 

foi inferior a 0,05, o que indicia que as médias de sinais clínicos entre os dois grupos são 

estatisticamente significativas. Em média os animais em risco têm mais 1,1 sintomas que os 

animais saudáveis. 

Resumindo os resultados obtidos, quer na vigilância passiva quer na vigilância activa, 

permitiram verificar que os sinais clínicos relatados com mais frequência são: tremores 

(n=87), nervosismo e quedas (n=84), decúbito e medo (n=76). 

As raças de bovinos de aptidão leiteira onde são detectados mais sinais clínicos por foco 

são as raças registadas no SNIRA como “Tipo Frisia” e a raça Minhota, única raça 

portuguesa de dupla aptidão, carne e leite (APACRA, 2010). Na aptidão carne são as raças 

Maronesa a Mirandesa e a Charolesa (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Médias de sinais clínicos reportados por raça 

Raça Média 

ALENTEJANA 0 

AROUQUESA 0 

BARROSA 0,5 

CARNE, INDETERMINADA 1,7 
CHAROLESA 1,8 
CRUZADO DE CARNE 1,2 
FRISIA 1,6 
MARONESA 2,7 
MINHOTA 3,2 
MIRANDESA 2,4 
OUTRAS 1,6 
SALERS 1 
SIMMENTAL-FLECKVIEH 0,8 
TIPO FRISIA 5 

 

As diferenças encontradas poderão estar relacionadas com o maneio alimentar dos animais 

mas não podemos tirar conclusões mais assertivas porque o tamanho da amostra dos 

animais destas raças não é representativo. 

 

3.2.2- A estrutura etária 

 A distribuição etária dos animais positivos é de extrema importância pois o risco de 

desenvolver a doença está associado à idade no momento da infecção.  

O principal mecanismo considerado à data como despoletador da epidemia, foi o consumo 

de FCO contaminadas com o prião. Estudos epidemiológicos observacionais realizados em 
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bovinos de aptidão leiteira no Reino Unido, revelaram que os animais foram expostos a FCO 

contaminadas nas primeiras 10 semanas de vida e concluíram que o risco de infecção é 

superior nos primeiros 6 meses de vida (Arnold et al, 2004), apesar de outros Autores 

considerarem que o risco é mais elevado por volta dos 12 meses (Koeijer et al, 2002). 

Esta diferença tem implicações óbvias no cálculo do período de incubação que é de 5-5,5 

anos, sendo impossível distinguir um bovino que se infectou ao nascimento dum bovino que 

se infectou ao ano de idade (Arnold et al, 2004). Ou seja, no exemplo anterior, o bovino A 

pode ter-se infectado aos 6 meses e ter feito um período de incubação de 5 anos e o bovino 

B pode ter-se infectado ao ano com um período de incubação de 4 anos. É possível que os 

bovinos com períodos de incubação mais curtos estejam sobre-representados na 

distribuição etária dos animais positivos (Koeijer et al, 2002). Segundo este Autor, a 

distribuição etária dos positivos depende de dois factores: 

 Número elevado de factores de risco presentes no país; 

 Aplicação tardia ou inconsequente de medidas de controlo. 

Por esse motivo a distribuição etária dos bovinos positivos é tão variável entre países. 

No período de estudo verificámos que a idade média dos animais positivos, em Portugal, 

aumentou de forma gradual até 2007, tendo desde então permanecido estável (Tabela 15). 

A idade média dos casos positivos foi calculada em 104 meses (mínimo 28; máximo 233) 

com um desvio padrão de 33 meses. 

 

Tabela 15 - Médias etárias dos animais positivos 
  ANO DE CONFIRMAÇÃO 

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Média de IDADE 

(MESES) 

86  92  101  116  132  144  146  149 

Média de IDADE 

(ANOS) 

7  8  8  10  11  12  12  12 

 

A categoria de mortos na exploração é a que apresenta uma amplitude de idades maior (205 

meses). No extremo oposto encontra-se a variação etária dos bovinos coabitantes (34 

meses) (Tabela 16). Isto contradiz o descrito num estudo realizado por Nunes (2003) 

baseado em dados do período de 1990 a 2002. À data, a categoria de animais saudáveis 

abatidos para consumo era a que exibia a maior amplitude de idades.  
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Tabela 16 - Amplitudes etárias por categoria de testagem (meses) 
Categoria  IDADE MÁXIMA  IDADE MINIMA  AMPLITUDE DE IDADES 

Doente na Inspecção Ante‐mortem  185  56  129 

Abate especial de emergência  167  72  95 

Morto  233  28  205 

Saudável abatido para consumo  

(Abate Normal) 

209  33  176 

Suspeito de EEB  179  51  128 

Coabitante de risco  98  64  34 

 

A distribuição etária por ano de nascimento, está representada na Tabela 17 e no Gráfico 7: 

 

Tabela 17 - Distribuição dos animais positivos (2002-2009) por ano de nascimento e ano de 

confirmação laboratorial 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 f
1984 1 1
1985 1 1
1987 1 1 2
1988 1 1
1989 1 1 2
1990 1 3 2 3 9
1991 1 1 1 1 4
1992 1 4 3 1 1 10
1993 11 25 14 7 4 3 3 67
1994 22 19 13 7 7 3 3 2 76
1995 19 12 8 6 1 1 2 3 52
1996 19 23 9 6 3 1 2 1 64
1997 8 27 23 10 4 2 4 78
1998 1 18 13 7 7 1 1 48
1999 2 1 4 2 2 2 1 1 15
2000 1 1
2001 1 1 2
2002 1 1 2

Total Geral 86 133 92 51 33 14 18 8 435

SOMAT. DE CASOS 
NASC. APÓS FEED BAN 49 82 58 32 17 7 11 6 262
SOMAT. DE CASOS 
NASC. APÓS TOTAL 
FEED BAN 2 2 5 3 2 2 2 2 20

ANO DE CONFIRMAÇÃO
ANO NASCIMENTO

 
 

Gráfico 7 - Distribuição dos animais positivos (2002-2009) por ano de nascimento 
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O ano de nascimento com mais casos confirmados, no intervalo temporal em estudo, foi 

1997 com 18% dos casos (n=78). Depois de 1995 – recorda-se que a proibição de alimentar 

ruminantes com farinhas provenientes de mamíferos data de 1994, Portaria n.º 702/94 - 

nasceram 60% dos casos o que pode ser explicado, à semelhança do sucedido noutros 

países, por contaminações cruzadas entre alimentos destinados a ruminantes e alimentos 

para suínos ou aves, porque a utilização de FCO ainda era permitida nestas espécies, ou 

pela utilização fraudulenta de FCO.  

Considerando o longo período de incubação, é previsível que animais nascidos entre 1994 e 

1999 se revelem positivos. Mais difícil de explicar, apenas com base na teoria da exposição 

por via alimentar, é a ocorrência de 5% de casos nascidos após a interdição total da 

utilização de FCO na alimentação de animais de exploração aplicada em 1999 (Decreto-Lei 

n.º 393-B/98). 

A ocorrência de BAB (Born After Ban) não é um fenómeno exclusivo de Portugal. Na maioria 

dos Países-membros da U.E, a Total Feed Ban ocorreu em 2001 e continuam a ser 

detectados casos em bovinos nascidos após essa data. 

Os casos mais “surpreendentes” são os notificados em bovinos nascidos no Reino Unido 

após Agosto de 1996, data em que este país reforçou a Feed Ban instituída pela primeira 

vez em 1988, se pensarmos que o Reino Unido foi o país que mais investiu na luta contra a 

EEB. De acordo com Hill (2005) quer os sintomas quer o padrão lesional destes animais são 

idênticos aos restantes pelo que não estamos na presença duma nova doença. A maior 

diferença detectada entre os BAB e os restantes bovinos positivos é que a sua distribuição 

geográfica já não está correlacionada com a existência de efectivos de monogástricos (Hill, 

2005). Tal não é de estranhar pois esta associação resultou de contaminações cruzadas.  

A contaminação ambiental, que explicaria parte da elevada incidência da doença no Reino 

Unido e em Portugal, ou a contaminação alimentar através de alimentos importados ou de 

matérias-primas contaminadas, são hipóteses que apesar de não terem sido provadas, não 

podem ser excluídas.  

A transmissão vertical é pouco provável na medida que alguns destes animais à data da sua 

morte ainda tinham mãe viva e saudável (Hill, 2005). 

De acordo com o “Draft report on the monitoring and testing of ruminants for the presence of 

TSEs in the E.U in 2009” (DGSanco, 2010), ocorreram até 2009, 21 casos em animais 

nascidos após 2001 na U.E a 15 Países-membros: 13 nascidos em 2002 (Espanha, Irlanda, 

Portugal e Reino Unido), 7 nascidos em 2003 (Irlanda e Reino Unido) e 1 nascido em 2004 

na Irlanda.  

Nos restantes países da U.E ocorreram 8 casos (Polónia e República Checa), incluindo o 

mais jovem BAB confirmado até ao momento, nascido em 2005 na Polónia.  
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3.2.3- Caracterização das explorações foco 

Os 435 focos de EEB notificados desde 2002, ocorreram em 417 explorações. Apenas 1 

exploração teve 3 casos (um índex e dois secundários). Em 16 explorações registaram-se 2 

casos mas os bovinos não integravam nenhum coorte. Este cenário tende a ocorrer em 

explorações de negociantes de gado que reúnem animais adquiridos de diferentes 

proveniências.  

Em 233 focos (53,6%) a exploração de nascimento coincide com a de detecção do caso de 

EEB ou seja o animal permaneceu toda a vida na mesma exploração. Estes dados só são 

possíveis de recolher durante a investigação epidemiológica conduzida nas explorações, 

especialmente no caso de animais idosos, pois às vezes a exploração registada no SNIRA 

como origem é a exploração de recenseamento ou a quem essa adquiriu o animal. 

Enfatizamos que quase metade das explorações declaradas como “origem” no SNIRA 

(N=203) não eram a exploração de nascimento (48,7%). Nestes casos recorre-se à 

informação armazenada no Programa Informático de Saúde Animal (PISA) e às Folhas de 

Saneamento preenchidas durante as intervenções dos Programas de Erradicação da 

Brucelose e da Tuberculose. Porém, há situações, nomeadamente nascimentos anteriores a 

2000, em que foi impossível apurar a origem de bovinos adquiridos muito jovens (N=16).  

O tamanho médio do efectivo duma exploração bovina em Portugal é de 24 bovinos (SNIRA, 

2010). As explorações que apresentaram casos de EEB tinham em média 184 animais 

(mínimo 0; máximo 2907). Cerca de 80% das explorações foco de EEB possuíam menos de 

100 animais (ou seja abaixo da média), das quais 28% teriam entre 0-10 bovinos (13 

explorações não possuíam qualquer animal à data da confirmação) e 34% entre 11-50 

bovinos. Explorações positivas com mais de 250 animais (cerca de 10 vezes superiores à 

média nacional) constituem apenas 6% do total. 

 

3.2.4- Distribuição geográfica dos focos de EEB 

Dos 435 focos notificados, 6 foram animais provenientes de outros países da U.E. Os 

restantes nasceram em Portugal, independentemente de poderem ou não, ser 

descendentes de bovinos nascidos noutros Estados-membros. 

No período de estudo continuou a verificar-se, à semelhança do que ocorria até 2001 

(Almeida, V. et al, 2003) que a larga maioria dos focos (85,6%) ocorre em duas regiões: 

Norte (58,2%) e Centro (27,4%). Na região Norte, o Entre-Douro e Minho apresenta 212 

focos enquanto Trás-os-Montes reúne 41 focos. 

Os distritos mais afectados são Braga e Porto com 24,4% e 14,7%, respectivamente, da 

totalidade de focos notificados.  
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Foram atingidos 126 concelhos e 318 freguesias. O concelho mais afectado foi Barcelos 

com 45 focos declarados. A freguesia mais atingida foi Arazede (concelho de Montemor-o-

Velho) com 9 focos. 

Da análise do Gráfico 8 poderemos verificar que, com o passar dos anos e apesar da 

diminuição considerável do número de focos, estes estão mais dispersos no território 

nacional, o que atenua as “assimetrias” regionais. 

 

Gráfico 8: Distribuição anual dos focos por região e por ano de confirmação 

 
 

 

O Gráfico 9 representa a proporção de focos por Direcção de Serviços Veterinários 

Regionais sendo que actualmente a Região Norte engloba Entre-Douro e Minho e Trás-os-

Montes, a Região Centro engloba a Beira Litoral e a Beira Interior e a Região de Ribatejo e 

Oeste é designada por Lisboa e Vale do Tejo. 
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Gráfico 9: Distribuição dos focos confirmados de EEB (2002/2009) por Direcção de Serviços 

Veterinários Regionais 

 
 

3.2.5- A raça 

Nas raças autóctones, a Minhota com 33 casos em 435 reportados, e com uma incidência 

cumulativa (2002/2009) estimada em 5,16 casos por 10.000 bovinos adultos (presumindo 

um efectivo adulto anual de 8000 animais, assumindo que o efectivo se manteve constante 

ao longo dos últimos anos e que actualmente estão registadas 7036 fêmeas activas no Livro 

Genealógico, sendo registados anualmente cerca de 1000 animais no Livro de Adultos e de 

5500 no Livro de Nascimentos (APACRA, 2010), é a que exibe uma maior incidência de 

EEB. No entanto, esta situação pode estar relacionada com o facto do seu solar se 

encontrar numa das regiões de Portugal com maior incidência (Entre-Douro e Minho) ou 

com o maneio alimentar de que é alvo. 

 

3.2.6- Dieta 

Uma questão, que deve ser sistematicamente avaliada quando se realiza o Inquérito 

Epidemiológico de Bovino Positivo, é a dieta do animal durante o período de risco. Numa 

doença com um período de incubação tão prolongado é por vezes difícil referenciar o 

consumo de uma determinada ração ou alimento a um determinado período de tempo. 

Apesar de serem obrigatórios os registos de compras de alimentos destinados à 

alimentação de animais de produção (facturas/recibos, livros de registos e outros arquivos 

considerados relevantes) os mesmos poderão já não estar acessíveis. Existem ainda 

situações em que o proprietário da exploração, à data do período de risco, já faleceu ou 

vendeu-a, e os actuais proprietários não têm conhecimento retrospectivo sobre a dieta do 

animal. Por esse motivo, a informação registada em alguns inquéritos não é analisável 

sendo as respostas do tipo “não sabe” ou “não se recorda”.  
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Deverão igualmente ser verificadas as condições actuais de armazenamento de alimentos 

destinados aos animais, com vista à detecção de situações que indiciem a possibilidade de 

contaminações cruzadas, uma vez que determinados tipos de comportamento se mantêm 

inalterados ao longo do tempo. 

Da análise dos inquéritos epidemiológicos realizados (N=435) constatou-se que dos animais 

positivos, 149 consumiram leite de substituição, 229 ração de iniciação e 322 consumiram 

alimentos compostos. Apenas 116 animais consumiram os três tipos de alimentos referidos.  

Verificou-se então se estatisticamente os elementos apurados indiciavam que, como 

esperado, existiria uma relação entre a manifestação de doença em animais expostos e não 

expostos a rações.  

Aplicou-se o teste do Qui-Quadrado e verificou-se que o χ2=10,73 e OR=0,7 

(0,56<OR<0,87) com um p-value = 0,001054. Logo o não consumo de rações constitui um 

factor de protecção do desenvolvimento da doença.  

Outra evidência “saltou à vista”: nos 322 animais que consumiram alimentos compostos 

existe uma marca de ração referenciada em 155 casos (48,1%), 96 dos quais detectados 

em bovinos nascidos após a interdição da utilização de FCO na alimentação de ruminantes. 

O consumo desta marca de ração está distribuído por todo o território nacional mas é mais 

frequente na Região Norte (82/155) e Centro (57/155). Dois dos cinco casos declarados na 

Região Autónoma dos Açores também tinham registos de consumo desta marca de ração. 

Ambos os animais eram oriundos de Portugal. 

Procurou-se verificar se o consumo desta marca de ração poderia ter constituído factor de 

risco para o desenvolvimento da doença. Os resultados obtidos demonstraram: χ2 = 3,77 e 

p-value = 0,0521 logo não foi possível evidenciar associação estatística entre o consumo 

desta marca de ração e a ocorrência de EEB, mas não devemos deixar de assinalar como 

os resultados da testagem da hipótese estão próximos dos limites para rejeição da hipótese 

nula. 

Outra questão observada foi que o não consumo de leite de substituição representa um 

factor de protecção do desenvolvimento da EEB (χ2 = 38,72 e OR=0,54 (0,44<OR<0,66)).  
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3.2.7.- Categoria de testagem 

A distribuição anual dos casos de EEB por categoria de testagem encontra-se representada 

na Tabela 18: 

 

Tabela 18 - Distribuição de animais positivos por categoria de testagem 

 

Verifica-se que a categoria dos animais mortos na exploração foi aquela onde foram 

detectados um maior número de casos (n=184). Convém salientar que até à implementação, 

em 2003, do Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na Exploração (SIRCA) 

esta categoria de testagem esteve sempre sub-representada. 

Excluindo os animais suspeitos clínicos e os coabitantes, 64,44% da detecção de positivos à 

EEB ocorre nas categorias de animais de risco: doentes na I.A.M, abates especiais de 

emergência, mortos na exploração; enquanto 35,56% são detectados em animais saudáveis 

abatidos para consumo. 

Se considerarmos os animais abatidos em matadouro, cujo destino é, em última instância, 

entrarem na cadeia alimentar humana, verificamos que 46,75% dos animais positivos foram 

detectados em matadouro, o que é uma proporção alarmante e reforça a importância da 

continuidade do investimento em recursos humanos e financeiros na testagem destes 

animais. De facto é aqui que ressalta a importância de um correcto exame em vida (I.A.M) 

pois caso os animais não sejam bem avaliados neste momento, e tenham idades inferiores 

ao limite mínimo de testagem para animais saudáveis, poderão não ser detectados e, 

eventualmente, entrar na cadeia alimentar humana. 

Estes dados não diferem da média da U.E onde 47,69% dos casos positivos foram 

detectados em matadouro em 2009 (DGSanco, 2010). 

No que respeita aos bovinos suspeitos clínicos de EEB nota-se uma clara diminuição dos 

casos detectados por esta via, à semelhança do que ocorre nos demais países da U.E. 

ANO DE 

CONFIRMAÇÃO 

Doentes 

na I.A.M 

AEE  Coabitante Consumo Morto 

exploração 

Suspeito  Total

2002  2  1  1 39 19  24  86

2003  14  4  44 43  28  133

2004  4  1  2 22 50  13  92

2005  5  3  9 32  2  51

2006  1  1  11 19  1  33

2007  1     4 9     14

2008  1  2  5 8  2  18

2009     1  3 4     8

Total Geral  28  13  3 137 184  70  435
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Como já comentámos é importante aumentar os níveis de motivação e repetir acções de 

formação na comunidade de produtores e veterinários assistentes para impedir que a 

detecção de casos de EEB passe a ser dependente apenas da eficácia das medidas de 

Vigilância Activa. 

 

3.2.8.- Coabitantes de Risco 

Os bovinos coabitantes de risco são os animais que na sequência de um caso positivo terão 

de ser abatidos e eliminados, uma vez que se pressupõe que terão estado expostos aos 

mesmos factores de risco, ou seja à ingestão de rações contaminadas, e os descendentes 

directos da vaca positiva (nascidos entre 2 anos antes e 2 anos depois das primeiras 

manifestações de doença) para exclusão da hipotética transmissão vertical.   

Assim por Coortes no controlo da EEB entendem-se os bovinos: 
 

“i) Nascidos no mesmo efectivo que o bovino afectado nos 12 meses precedentes ou 

seguintes à data de nascimento do animal afectado, e 

ii) criados em qualquer momento durante o primeiro ano de vida juntamente com o bovino 

afectado no primeiro ano de vida deste.” (Reg. CE n.º 999/2001) 

Em Portugal, a definição de coabitante de risco é mais abrangente do que a imposta pela 

EU, na medida em que abrange: todos os bovinos que coabitaram com o caso positivo, 

durante um período de risco (que é calculado em função da data de nascimento de cada 

animal), nas explorações de risco e ainda todos os descendentes directos, no caso de 

fêmeas positivas, óvulos e embriões. 

Como período de risco foi entendido o período que decorre entre os 12 meses anteriores ao 

nascimento do bovino positivo na sua exploração de nascimento, e os 12 meses posteriores, 

quer seja na exploração de nascimento, de recria ou de passagem.  

Este período de risco deverá ser alargado até 31.07.1996 para todos os casos em que o 

animal positivo tenha nascido antes de 31.07.1995. Esta medida foi tomada como 

precaução extrema devido ao facto de à data da imposição da Feed Ban aos ruminantes 

não terem sido destruídas as existências de FCO. Assim, quem possuía essas farinhas em 

stock, poderá ter continuado a utilizá-las ilegalmente. Tendo em conta os prazos de validade 

dos alimentos compostos, foi considerado um prazo de 2 anos para além da data de 

proibição. 

As explorações de risco são aquelas por onde o bovino positivo transitou durante o período 

de risco que lhe está associado. 

Assim todos os bovinos que coabitaram com o bovino positivo no primeiro ano de vida e os 

que estariam presentes na exploração de nascimento até um ano antes do nascimento do 

mesmo têm que ser abatidos. 
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Exemplifica-se com 2 casos concretos: 

- Bovino A, nascido a 01.01.1999. Período de Risco – 01.01.1998 a 01.01.2000. 

Coabitantes de risco – todos os bovinos que coabitaram com o bovino A nalgum momento 

deste intervalo temporal. 

- Bovino B, nascido a 01.01.1993. Período de Risco – 01.01.1992 a 31.07.1996. 

Coabitantes de risco – todos os bovinos que coabitaram com o bovino B nalgum momento 

deste intervalo temporal. 

Existiram, no entanto, países, e regiões dentro de um país, que na sequência de um foco 

optaram pelo morticínio de todos os animais da exploração afectada como a Dinamarca e 

em Portugal a Região Autónoma dos Açores. No extremo oposto, em 2006 a U.E permitiu 

que os E.M, desde que cumpridas certas condições, pudessem manter os animais vivos até 

ao fim da sua vida produtiva (tendo então de ser destruídos), apenas a Alemanha fez uso 

dessa possibilidade. 

A definição de coortes de EEB na U.E tem sido alvo de alguns criticismos. Em 2008, na U.E, 

foram detectados 2 casos em 1105 testes efectuados, e em 2009 em 1052 testes não foi 

detectado nenhum positivo, apesar de continuarem a ser detectados casos em bovinos 

aparentemente saudáveis. De facto, em Portugal a incidência de EEB na Categoria de 

coabitantes é de 5,88 por cada 10.000 bovinos testados, situando-se abaixo das incidências 

de cada uma das Categorias de risco.  

O principal problema desta política de abate de coortes reside no facto de se assumir que os 

animais se infectam logo após o nascimento ou durante o primeiro ano de vida. A 

experiência viria a revelar que, apesar de serem de facto menos susceptíveis com o 

aumento da idade, alguns bovinos poderão infectar-se mais tardiamente. Como é que isso 

acontece ainda não foi devidamente clarificado mas acredita-se que é possível. 

Alguns estudos revelaram que o caso índex (primeiro animal a revelar-se positivo numa 

exploração) teve um período de incubação menor do que os casos secundários (Stockmarr, 

2009). Por essa razão, assumindo-se mais uma vez que todos se teriam infectado dentro do 

mesmo período, os coortes (que mais tarde se poderiam revelar casos secundários) à data 

da confirmação do índex ainda estão vivos e aparentemente saudáveis. Assim quando os 

casos secundários exibissem sinais clínicos de EEB (o que pode não chegar a acontecer 

devido à política de abates de coortes) em média seriam mais velhos do que o índex. 

Se o caso índex for detectado muito novo será provável que os casos secundários tenham 

idades em torno da idade do índex. Logo a política de abates da U.E abrangeria a grande 

maioria dos casos secundários. No entanto, se o caso índex for detectado muito velho, a 

política de “nascidos um ano antes e criados um ano depois da data de nascimento do 

positivo” pode não ser suficiente. Neste caso dois cenários podem ocorrer: 
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- O caso índex infectou-se muito jovem mas teve um período de incubação muito longo e 

logo os animais que com ele coabitaram durante o primeiro ano de vida também se teriam 

hipoteticamente infectado (a política da U.E adapta-se); 

- O caso índex infectou-se tardiamente, já “velho” e teve um período de incubação curto. 

Neste caso, os casos secundários seriam muito mais jovens do que o índex (a política da 

U.E não se adapta).  

Pelo exposto, certos estudos sugerem que o cálculo dos coabitantes a abater deveria ser 

realizado de acordo com um estudo de “age-dependent windows” em que a definição dos 

coabitantes a abater estaria dependente da idade do caso índex (Stockmarr, 2009) e não 

dependente da data de nascimento como até ao momento.   

Se considerarmos que as medidas de controlo, instituídas no combate à doença, reduzem 

exponencialmente a ocorrência de novas infecções, é expectável que a idade dos animais 

positivos aumente (Koeijer et al, 2002). Alguns dos coabitantes de risco à data em que os 

casos índex forem declarados já estão, há muito, mortos ou foram abatidos devido à 

dinâmica de renovação de efectivos.  

A larga maioria dos “potenciais coabitantes de risco” são testados, uma vez que terão idade 

para teste na altura da sua morte/abate, e só se apresentarem resultado negativo ao teste é 

que entram na cadeia alimentar. Assim, desde que assegurada a correcta remoção dos 

MRE, não existirão diferenças, ao nível da potencial transmissão da doença ao consumidor, 

entre dois animais abatidos com resultados negativos, ao teste de despiste da EEB, mesmo 

que um deles venha a revelar-se, mais tarde, coabitante de risco de um determinado foco. 

As regras que impõem a destruição, independentemente do resultado do teste, de todas as 

partes do corpo de um animal abatido na sequência de um foco de EEB (Reg. CE n.º 

999/2001) deveriam ser revistas, de modo a permitir a sua entrada, se negativos, na cadeia 

alimentar humana e animal. 

 

3.2.9.- Rastreabilidade 

No SNIRA é possível apurar o percurso dos bovinos desde a altura em que foram 

recenseados até ao momento da sua morte/abate. A criação desta base de dados foi 

imposta pela Comissão Europeia em 2000 (Regulamento CE n.º 1760/2000). 

Constatámos que 390 dos 435 animais positivos à EEB (89,5%) apresentaram até 3 

movimentos (quando se tratam de animais abatidos, o último movimento considerado é para 

abate) e 45 (10,3%) apresentaram mais de 3 (média 5; Max 9;Min 0). 
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3.3- Estrutura populacional bovina  
Em Portugal, de 1990 a 2000, o efectivo nacional bovino manteve-se estável (Nunes, 2003) 

e desde então a tendência é a mesma. Existiam, em Agosto de 2010, 1.555.732 bovinos 

registados no SNIRA (78% fêmeas e 22% machos). Destes, 875.727, ou seja 56 % do total 

de animais registados, têm idade igual ou superior a 24 meses (efectivo adulto). 

Existem, registadas no SNIRA, 64.486 explorações sendo 24 bovinos a média de animais 

por exploração. Num estudo recente realizado na Dinamarca a média de animais por 

exploração era de 214 (Stockmarr, 2009), com um efectivo bovino adulto de 760.000 

animais (Eurostat, Fevereiro 2010). Este exemplo é elucidativo das diferenças existentes 

entre as estruturas produtivas de diferentes E.M da U.E e o seu grau de especialização, 

independentemente do tamanho da população. 

No período compreendido ente 2002/2009, a média de bovinos presentes no efectivo 

nacional foi de 1.592.827 animais dos quais 53,6% tinha mais de 24 meses (efectivo adulto). 

O número de mortes de bovinos, declaradas ao SNIRA, por escalão etário no período de 

2002/2009 encontra-se vertido no Anexo VI. Da análise destes dados concluímos que a 

distribuição de mortes por escalão etário, permanece estável ao longo do tempo, sendo que 

em média 55,4% das mortes ocorrem até aos dois anos de idade espelhando o impacto das 

doenças infecciosas, nomeadamente de ocorrências peri-natais, e de complicações com a 

gestação/parto das primíparas. A seguir, embora com um grande distanciamento, surgem os 

animais com 13 ou mais anos (7,11%). Entre os 2 e os 12 anos, a proporção de mortes 

notificada exibe muito menos variação e oscila entre os 1,5% (12 anos) e 5,2% (3 anos). 

A taxa de mortalidade foi de 7,5% nos animais com menos de 2 anos, sendo mais elevada 

na faixa etária a partir dos 13 anos (11,2%). Este indicador reflecte ainda melhor a 

estabilidade da população referida pois oscila entre os 2 e os 12 anos entre 4,2% (3 anos) e 

os 6,3% (12 anos). 

 

3.4 – A adaptação ao Programa de Vigilância da OIE 
Ao nível internacional o PVCEEEB, nos países que o têm em vigor, assenta nos 

pressupostos estabelecidos pela OIE que são incontornáveis em termos de exportações.  

Para tal, a OIE define subpopulações sobre as quais deverá incidir a amostragem e 

estabelece um  número de pontos “Target Points” mínimo, directamente relacionado com o 

efectivo bovino adulto de cada país, que terá de ser cumprido num período não superior a 7 

anos. No caso de Portugal são 120.000 pontos (Tabela 19). 
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Tabela 19 – “Target points” para cada país tendo em conta o tipo de vigilância 

e a dimensão do efectivo bovino adulto (OIE, 2010) 

Efectivo bovino adulto 

(≥ 24 meses) 
Vigilância Tipo A  Vigilância Tipo B 

>1.000.000  300.000  150.000 

800.000‐1.000.000  240.000  120.000 

600.000‐800.000  180.000  90.000 

400.000‐600.000  120.000  60.000 

200.000‐400.000  60.000  30.000 

100.000‐200,000  30.000  15.000 

50.000‐100.000  15.000  7.500 

25.000 ‐50.000  7.500  3.750 

 

Para se conhecer quantos pontos são atingidos anualmente por um país, cada animal 

testado em cada Categoria (saudáveis abatidos para consumo, mortos, abates especiais de 

emergência, doentes na inspecção ante-mortem e suspeitos clínicos) e num determinado 

escalão etário, deve ser multiplicado por um factor pré-determinado (Tabela 20). O 

somatório dos pontos obtidos constitui o objectivo anual a atingir. 

Tabela 20 - Subpopulações para a Vigilância e factores de multiplicação para a 

obtenção de pontos. 

Saudáveis consumo Mortos 
Abates de Emergência/doentes na 

I.A.M 
Suspeitos Clínicos 

Idade >1 ano e <2 anos

0.01  0.2  0.4 N/A 

Idade >2 anos e <4 anos

0.1  0.2  0.4 260 

Idade >4 anos e <7 anos

0.2  0.9  1.6 750 

Idade >7 anos e <9 anos

0.1  0.4  0.7 220 

Idade >9 anos

0.0  0.1  0.2 45 
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Num período de contenção generalizada das despesas, o principal objectivo subjacente às 

alterações do PVCEEEB é a considerável poupança inerente à redução do número de 

testes efectuados salvaguardando no entanto a manutenção do nosso estatuto (risco 

controlado), em relação à EEB, junto da OIE e a protecção do consumidor. Por exemplo, os 

testes realizados na U.E. aos animais saudáveis abatidos para consumo a partir dos 9 anos 

de idade (108 meses) não têm qualquer valor para a OIE mas têm um peso significativo em 

termos de custos na U.E.. 

A média da distribuição etária dos animais testados em Portugal, por categoria de testagem, 

está representada na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Distribuição etária dos animais testados anualmente em Portugal (2004-2009) 

 

Saudáveis 
abatidos para 
consumo

Suspeitos 
clínicos

Mortos
Abate 

Especial de 
Emergência

Doentes 
na I.A.M

Coabitantes TOTAL

< 24 0 1 0 0 0 0 1
24‐29 0 0 1624 100 107 3 1834
30‐35 3236 1 1533 86 140 5 5001
36‐47 6165 1 3429 211 409 8 10224
48‐59 7807 2 3429 187 468 11 11904
60‐71 7115 3 3220 178 502 25 11044
72‐83 6556 2 2771 145 477 46 9998
84‐95 5869 4 2250 145 475 51 8794
96‐107 4968 2 1901 117 432 55 7474
108‐119 4106 2 1581 94 339 52 6174
120‐131 3404 2 1350 75 240 42 5114
132‐143 2875 1 1227 46 178 40 4367
144‐155 2481 1 1162 33 118 33 3828
156 and > 10456 1 5632 63 169 75 16395
TOTAL 65039 23 31110 1479 4054 445 102150

Grupos etários 
(meses)

 Valores médios do número de animais testados (2004/2009)

 
 

Verifica-se que só na categoria dos animais saudáveis abatidos para consumo, nas faixas 

etárias ≥ 108 meses, Portugal realizou anualmente em média 23.323 análises, que 

representam um custo de ≈ 466.000 €, e cujo retorno para a manutenção do nosso estatuto 

sanitário junto da OIE é zero. 

Talvez a estratégia mais lógica, não necessariamente a mais prática, fosse que cada E.M 

adequasse o seu PVCEEEB ao necessário à manutenção do estatuto na OIE, à semelhança 

do que é realizado no resto do Mundo. 

Com este pressuposto fez-se uma simulação de vários cenários (Tabela 22). 
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Tabela 22 – Análise de sensibilidade de 6 cenários para a obtenção de pontos (IC 95%) – critério OIE  

 

 
 

Nota: Para a OIE os coabitantes contam como mortos. 
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Verifica-se que o cenário economicamente mais favorável seria testar os animais saudáveis 

abatidos para consumo com idade igual ou superior a 60 meses e os animais de risco a 

partir dos 48 meses, excluindo os mortos com idade igual ou superior a 108 meses. 

 

4. DISCUSÃO 
 
4.1 – Plano de Vigilância 
Quando se comparam as proporções de animais abatidos para consumo e dos animais de 

risco em relação ao efectivo bovino adulto, verificamos que ao longo dos últimos 8 anos, 

embora com ligeiras flutuações, existe uma tendência geral de decréscimo da proporção do 

número de animais abatidos para consumo e um aumento da proporção do número de 

animais de risco. 

Estas oscilações estão dependentes de factores extrínsecos à cadeia produtiva de que é 

exemplo uma mortalidade elevada devido a condições climáticas extremas (exemplo: 

seca/cheias), surtos de doenças infecto-contagiosas emergentes (exemplo: epidemia de 

Língua Azul), uma queda abrupta no consumo de determinados produtos (exemplo: uma 

crise alimentar provocada pelo receio da ingestão de carne de bovino como sucedeu com a 

crise da EEB), um período económico desfavorável que condiciona um correcto maneio 

alimentar dos animais predispondo a certas patologias e/ou que impede determinados 

investimentos (exemplo: recessão económica), uma “invasão” do mercado com produtos 

importados e economicamente mais competitivos (exemplo: carne refrigerada/congelada do 

Brasil). É praticamente impossível prever este tipo de situações. 

A partir da implementação do SIRCA (sistema de recolha de cadáveres) é provável que 

alguns dos animais que eram anteriormente encaminhados para abate por refugo acabem 

por morrer nas explorações. Uma vez que o financiamento do SIRCA é feito de forma 

indirecta (é cobrada uma taxa por Kg de peso vivo animal apresentado a abate) o detentor 

que beneficia do serviço não tem custos acrescidos. Por outras palavras quando o SIRCA 

recolhe animais da exploração não é cobrado directamente o serviço, no entanto, se o 

detentor levar essa vaca a abater terá no mínimo, as seguintes despesas: transporte, taxa 

de inspecção sanitária, taxa SIRCA, taxa de eliminação de subprodutos, serviços de abate.  

Como a maioria dos animais de refugo não se encontra em boa condição corporal, o 

apresentante “corre o risco” de ver a carcaça rejeitada para consumo, logo, poderá ter um 

saldo negativo. Tal situação promove a transferência para a categoria de animais mortos de 

alguns bovinos que anteriormente seriam submetidos a abate normal (doentes ou saudáveis 

na I.A.M) ou a abates de emergência. 

Face ao exposto é expectável que animais potencialmente infectados pela EEB não 

cheguem a dar entrada em matadouros acabando por morrer na exploração. Porém a 

tendência, partilhada pelos restantes E.M. da U.E, de que praticamente 50% dos casos 
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sejam detectados em matadouro, quer em animais de risco quer em animais saudáveis, 

sugere que o quadro nosológico da doença pode estar a alterar-se, e que a maioria dos 

bovinos com EEB permaneça assintomática ou não apresente um quadro sintomatológico 

sugestivo da patologia, o que deverá levantar algumas questões relativas a alterações 

sucessivas ao Programa de Vigilância num curto espaço de tempo.  

Em 2009, vários E.M. incluindo Portugal foram autorizados a alterar a idade mínima de 

testagem para 48 meses com base numa análise de risco. Portugal com base no parecer da 

EFSA que indicava que uma idade mínima de 36 meses permitiria detectar mais 

precocemente alterações na curva epidémica, optou por esta idade limite para os animais de 

risco e só optou pelos 48 meses para os animais saudáveis abatidos para consumo. Apenas 

a Espanha partilhou a estratégia portuguesa. 

A Comissão Europeia anunciou em Julho de 2010 as linhas orientadoras da estratégia da 

U.E em matéria de EET (Roteiro das EET - 2) para 2010-2015. Nesse documento, a 

Comissão, anuncia que: 

“Este aumento da idade-limite para teste levou a uma diminuição de aproximadamente 30% 

do número de testes executado anualmente na UE em 2009 em comparação com 2008 

mantendo-se simultaneamente a mesma capacidade de apresentar uma perspectiva fiável 

sobre a incidência e evolução da EEB nos Estados-Membros. A mesma diminuição pode ser 

observada nos custos associados à detecção de um caso de EEB em matadouros 

(diminuíram de 14,15 milhões de euros em 2008 para 10,1 milhões em 2009).” 

Face a este resultado a Comissão antecipa nova alteração ao Plano de Vigilância, Controlo 

e Erradicação da EEB e vários E.M. já se começaram a movimentar nesse sentido tendo em 

conta a poupança envolvida. 

As opções inicialmente apontadas foram: 

 1) O aumento gradual da idade mínima para teste; 

 2) A testagem de uma amostra estatisticamente representativa; 

 3) Deixar de testar os animais nascidos após determinada data. 

Foi proposto por um E.M, a testagem de uma amostra representativa da população de 

animais saudáveis abatidos para consumo entre os 48 e os 84 meses, mantendo a testagem 

de todos os animais das outras classes, a partir dos 48 meses. O objectivo seria a 

considerável poupança inerente à redução do número de testes efectuado na categoria com 

o maior número de análises, garantindo a manutenção do estatuto sanitário em relação à 

EEB na OIE e a salvaguarda da Saúde Pública. 

É nossa convicção que no que se refere à salvaguarda da Saúde Pública, e em sede de 

percepção da opinião pública “não basta sê-lo, é preciso parecê-lo”. Sabemos, hoje, que 

dificilmente a EEB será erradicada considerando a possibilidade de ocorrências 

espontâneas esporádicas. Sabemos igualmente que a retirada dos MRE da cadeia alimentar 

humana e animal é o pilar fundamental na protecção da saúde dos consumidores. Mas um 
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resultado negativo num teste fidedigno numa carcaça a 48 h de entrar no consumo, não 

reforça a confiança dos consumidores? Por exemplo, se num dado momento, existir uma 

falha na remoção adequada dos MRE, caso esse animal seja testado e se revele positivo, a 

sua carcaça e tudo o que a ela está associado, será retirada da cadeia alimentar humana ou 

animal. Se o teste deixar de ser realizado, não haverá essa “salvaguarda”. Aceitamos que 

esse risco possa ser estatisticamente negligenciável mas será eticamente negociável? Já os 

testes realizados em animais mortos servem apenas para monitorizar a frequência da 

doença e corrigir os valores de incidência e a magnitude da epidemia, não têm impacto na 

frente do problema da Saúde Pública. 

Portugal tem enfrentado dificuldades com Países Terceiros (exemplo: Rússia) em exportar 

carne de bovino ou bovinos vivos, independentemente do estatuto conferido pela OIE (DGV, 

2010). Deixar de testar todos os animais abatidos para consumo a partir de uma 

determinada idade, independentemente de a amostra ser representativa, pode junto dos 

agentes económicos e da opinião pública, conduzir à ideia de que não está garantida a 

salvaguarda da Saúde Pública devido à redução e flexibilização das medidas preventivas. 

As perdas económicas associadas a perdas de acesso a mercados internacionais e a 

eventuais quebras de consumo de carne de bovino no mercado interno, poderão ser 

superiores às poupanças com a realização de menos testes. 

 

4.2- Os MRE 
Os elevados custos de abate, associados a uma conjectura macro-económica desfavorável 

e a uma justiça lenta e pouco sensibilizada nestas matérias, poderá conduzir ao aumento do 

abate para auto-consumo, fora de estabelecimento aprovado, o que é proibido em Portugal 

em bovinos de qualquer idade (DL n.º 142/2006 conjugado com o Edital da DGV de 

09.06.2008) ou em abates clandestinos destinados ao mercado paralelo. Este cenário 

hipotético para além da ameaça à Saúde Pública que acarreta pois esta carne não é alvo de 

inspecção sanitária e os locais onde o abate e a desmancha ocorrem não são adequados, é 

lesiva para a economia nacional e a sua onda de choque afectará toda a fileira e os serviços 

com ela relacionados. 

De 2002 até 2009, deram entrada na DGV, 600 processos relativos a abates para auto-

consumo. Este tipo de abates localiza-se essencialmente na região Norte do país, 

associados a questões culturais, região essa onde se regista a maior incidência da EEB 

(58%) e onde ocorreram os únicos casos confirmados de vCJD em Portugal. 

Muitos destes abates estão relacionados com situações de carência extrema. Os animais 

são muitas vezes oferecidos, sobretudo jovens machos de aptidão leiteira que as 

explorações não conseguem escoar, a particulares em dificuldades. Estes animais são 

alimentados com pastagem e outras matérias-primas “retiradas do campo”, a fazer fé dos 

depoimentos obtidos mas presumivelmente verdadeiros devido à incapacidade financeira 
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para adquirir ração. Noutras situações trata-se de bovinos que sofreram algum tipo de 

traumatismo na exploração, pelo que “antes que ganhe febre” (septicémia), o detentor 

procede ao seu abate de urgência no local. 

No que respeita à idade destes animais não existem dados estatísticos disponíveis, 

presumindo-se que se tratarão de animais jovens. 

No que se refere a abates clandestinos não foi possível aceder a esses números, uma vez 

que os mesmos são instruídos pela ASAE. 

Face ao exposto levantam-se preocupações relativamente à retirada dos MRE no tipo de 

abates referidos. É possível que estes estratos da população desconheçam o que são os 

MRE, quais os riscos inerentes ao seu consumo e como se deve proceder à sua eliminação, 

sendo o destino mais provável o enterramento, o que levanta problemas de contaminação 

ambiental ou a oferta a animais de companhia que levanta questões relativas à infecção de 

outras espécies animais, nomeadamente gatos, ou no pior cenário a não retirada dos MRE e 

a sua entrada na cadeia alimentar humana.  

Uma solução para este problema seria as autoridades competentes legislarem no sentido de 

ser permitido o abate para auto-consumo na exploração, à semelhança do que ocorre 

noutros países, desde que: 

- Supervisionado por um médico veterinário (por exemplo, o médico veterinário municipal) 

que assegurasse as condições mínimas relativas ao bem-estar animal, à inspecção sanitária 

de carnes, à remoção e correcto encaminhamento dos MRE e a realização de testes para 

detecção da EEB, sempre que aplicável; 

- Fosse estabelecido um limite máximo de animais abatidos/ano por agregado familiar, 

considerando uma taxa prevista de consumo de carne de bovino/ano/agregado e não por 

NIF; 

- Sujeito ao pagamento de uma taxa que poderia ser calculada com base nos rendimentos 

do agregado familiar, e que serviria para suportar as taxas referentes à eliminação de 

subprodutos e ao SIRCA. 

Ao nível dos matadouros, como já foi referido anteriormente, a Inspecção Sanitária 

desempenha um papel essencial na remoção, eliminação e encaminhamento dos MRE para 

destruição. As acções de formação no âmbito das EET e dos subprodutos têm sido 

asseguradas pela DGV, em particular sempre que existem alterações legislativas relevantes, 

e foram elaborados manuais de procedimentos, nomeadamente o “Manual da EEB” 

disponibilizado na Intranet e Extranet da DGV, a todos os seus funcionários. 

No entanto, devido à carga legislativa referente às EET, é necessária particular atenção nas 

seguintes situações: 

- Sempre que se proceda à rotatividade de pessoal na Inspecção Sanitária entre 

matadouros de abate de reses, suínos ou aves, uma vez que podem ocorrer modificações 
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ao nível do Plano de Vigilância ou da listagem de MRE que não cheguem ao conhecimento 

de todos os envolvidos, em particular quando as rotações forem longas; 

- Nos matadouros com pouco volume de abates de bovinos, especialmente adultos, uma 

vez que a prática de determinado tipo de procedimento não é efectuada por rotina podendo 

conduzir a lapsos; 

Também deverão ser tidos em consideração os rácios entre:  

1) N.º de carcaças aprovadas/ rejeitadas; 

2) N.º de doentes na I.A.M/saudáveis na I.A.M, de forma a identificar os matadouros onde 

estes rácios se desviem da média, de forma a investigar os motivos desse desvio.  

Por exemplo, os Açores apresentam um número elevado de animais testados como doentes 

na I.A.M, logo de carcaças rejeitadas, relativamente ao Continente (435 testes realizados a 

animais doentes por cada 1000, testes realizados a animais saudáveis versus 7 por cada 

1000, respectivamente) porque nessa Região Autónoma há subsídios ao abate de bovinos 

com suspeita de carcinomas, nomeadamente de tumores de bexiga consequentes a 

Hematúria Enzoótica dos Bovinos.  

Numa investigação (Ramalho & Marques Pinto, 2009) que acompanhou a remoção dos 

cadáveres de animais mortos na exploração activada via SIRCA, no período entre 2005 e 

2008, a frequência relativa de cadáveres recolhidos foi de 93 % (Tabela 23). 
 

Tabela 23: Monitorização do desempenho do SIRCA (2005/2008) 

Média IC 95 Máx Min Mediana

Comunicados (bovinos/ano) 73333 [73308;73357] 82939 67415 71488

Recolhidos (bovinos/ano) 68497 [68471;68522] 78524 63588 65937

Não Recolhidos (bovinos/ano) 4836 [4813;4859] 7286 3816 4121  
 

O remanescente deve-se essencialmente aos factores enunciados no Gráfico 10, 

nomeadamente ao facto das explorações estarem em sequestro sanitário por doença 

infecto-contagiosa (39,2%), ao adiantado estado de decomposição dos cadáveres (35,5%) e 

devida a recolhas não efectuadas por motivos imputáveis à unidade de transformação de 

subprodutos (UTS) (13,7%) (idem). 
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Gráfico 10 – Frequência dos motivos de não recolha de cadáveres de animais mortos na 

exploração (%) 

 
O motivo não recolha “sequestro” deve-se ao facto do sistema, do modo como está a 

operar, não assegurar a recolha de cadáveres de animais provenientes de explorações em 

sequestro por notificação de casos de brucelose, tuberculose ou de leucose enzoótica dos 

bovinos, por considerar que não estão reunidas as condições para evitar a disseminação de 

agentes patogénicos. 

Mantendo-se as actuais premissas, o risco inerente à contaminação ambiental ou à 

hipotética utilização fraudulenta de materiais de Categoria 1, eventualmente contaminados 

com PrPres, para fins não autorizados, será muito reduzido senão mesmo negligenciável. 

Importa, no entanto, referir que as pressões de organismos ligados ao Ambiente, por causa 

da poluição associada à incineração ou por conflito com estratégias de conservação de 

animais necrófagos (por exemplo, alimentadores de abutres) poderão condicionar o cenário 

descrito. Uma análise de risco relativa a esta temática seria desejável. 

No “Roteiro das EET 2”, produzido pela Comissão Europeia, é afirmado: “Qualquer alteração 

à actual lista de MRE deve basear-se em novas informações científicas, em constante 

evolução, ao mesmo tempo que se mantém o elevado nível actual de protecção dos 

consumidores na UE.” 

O mesmo considera: “Uma vez que é, todavia, impossível considerar a eliminação completa 

do risco como um objectivo realista para qualquer decisão de gestão dos riscos, o 

aconselhamento científico deveria ter em vista uma abordagem quantitativa ou semi-

quantitativa, tendo em conta a situação epidemiológica favorável da EEB na União 

Europeia.” E refere ainda: “Deveria procurar obter-se o alinhamento da lista de MRE da UE 

com as normas internacionais da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) (em especial 

para os intestinos de bovinos) se tal se apoiasse num aconselhamento científico sólido 

baseado em avaliações quantitativas dos riscos.” 
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Porém, como o aconselhamento científico da U.E é realizado pela EFSA, e se a mesma em 

2009 voltou a não ser favorável à opinião de só considerar o ileo de bovinos como MRE, ao 

contrário da OIE, não são de prever mudanças nessa decisão. 

Mais uma vez, é importante não descurar a importância da opinião pública. É por vezes 

difícil de entender, a divergência de opiniões que existem no seio da comunidade científica. 

Como é que se julga se um parecer da Agência Francesa de Segurança Sanitária dos 

Alimentos (AFSSA) é mais válido do que um parecer da EFSA, sobretudo quando as 

opiniões são divergentes? 

Empiricamente, é mais fácil o consumidor compreender que o consumo de um determinado 

alimento apresenta um certo risco, e que por isso deverá ser excluído da cadeia alimentar, 

como é o caso dos intestinos ou da mioleira, do que entender e aceitar que um alimento não 

possa ser consumido hoje e amanhã já possa. Seria mais sensato assumir, até por causa 

das divergências científicas existentes nesta matéria, que determinados alimentos deveriam 

ser permanentemente excluídos da cadeia alimentar, até porque uma geração inteira não 

sabe o que é consumi-los, logo não lhes sentirá a falta, enquanto os mais velhos já 

perderam o hábito de consumo. 

A Comissão Europeia deverá ser firme em relação à pressão da indústria, não se deixando 

levar por impulsos economicistas ou situações menos claras, mas terá que saber resolver as 

questões relacionadas com a importação de produtos com origem em Países Terceiros, hoje 

muito mais competitivos devido à inexistência de determinadas medidas de segurança 

sanitária dos alimentos. Caso tal não seja viável, a rotulagem de determinados alimentos 

deverá passar a incluir a origem de determinadas matérias-primas. Por exemplo: contem 

carne bovina mecanicamente separada com origem na Nova Zelândia ou intestinos de 

bovino, deixando a decisão de consumo ao livre arbítrio do consumidor. 

 

4.3 – A Feed Ban 

A flexibilização da Feed Ban já foi iniciada com a possibilidade de introdução de farinha de 

peixe nos leites de substituição destinados a bovinos não desmamados. No entanto, a sua 

extensão a outro tipo de alimentos só poderá ser realizada após validação de métodos 

analíticos que possibilitem distinguir a espécie animal de onde é originária a PAT. Sem estas 

ferramentas, qualquer tentativa de evitar o propalado canibalismo, será irrealista pois o 

actual método microscópico não tem essa capacidade. 

Perspectivando uma progressiva flexibilização da Feed Ban é perfeitamente expectável a 

detecção futura de amostras positivas resultantes de contaminações cruzadas. Tal irá 

aumentar as solicitações a nível laboratorial pelo que a capacidade de resposta da rede 

laboratorial deverá ser reavaliada.  

Importa igualmente considerar o custo/benefício da flexibilização da Feed Ban. A utilização 

de técnicas como a PCR para identificação da espécie animal que deu origem à PAT, pode 
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ser cientificamente válida mas será rotineiramente exequível? Quais os custos unitários das 

análises? 

Poderá afirmar-se que estas técnicas irão ser utilizadas apenas para confirmar os resultados 

obtidos através do método microscópico, pelo que o custo não será assim tão oneroso. No 

entanto, se o volume de amostras positivas aumentar, a PCR acabará por ser integrado nas 

rotinas e aí o custo já poderá tornar-se proibitivo. 

Existe ainda outra questão a considerar: Como distinguir uma amostra positiva por 

contaminação cruzada, de uma amostra positiva por utilização fraudulenta?  

A única maneira de o fazer será quantificar a quantidade de PAT presente numa ração uma 

vez que o benefício de uma utilização fraudulenta só ocorreria a partir da integração de uma 

determinada percentagem. Até ao momento não existem testes disponíveis para estabelecer 

essa quantificação nem tão pouco para estabelecer um limite para o qual essa utilização 

seria de risco negligenciável. 

Importa ainda, uma vez que a legislação actual é omissa, saber o que fazer caso se detecte 

a utilização de PAT proibidas, por exemplo, se aos suínos for dada uma ração com FCO de 

origem suína. Deverá existir uma uniformização de critérios para que perante a mesma 

situação não existam países mais benevolentes do que outros, face ao entendimento 

subjectivo, do que pode ou não ser considerado risco.  

Resumindo, a flexibilização da Feed Ban só deve ser equacionada: 

- Após a validação de testes unívocos para identificação da espécie animal que origina a 

PAT e da disponibilidade de métodos de quantificação que permitam diferenciar 

contaminação adventícia de contaminação fraudulenta; 

- Após análise custo/benefício da execução destas medidas; 

- Após análise da capacidade técnica dos serviços envolvidos na execução e na fiscalização 

dessas medidas.  

O não cumprimento de algumas destas premissas conduzirá certamente a problemas ao 

nível da exequibilidade dessas medidas. 

 

4.4 – A política de abate de “Coortes” 
Em Portugal a politica de abate de “coortes” foi mais abrangente do que a imposta pelo 

Regulamento CE n.º 999/2001. No entanto, verificou-se que a frequência de animais 

positivos nesta Categoria é baixa (0,06%) quando comparada com outras categorias de 

risco. 

A eliminação de MRE e a testagem sistemática de animais acima de uma determinada idade 

tornam o risco inerente a estes animais negligenciável, uma vez que todos os produtos que 

apresentem risco são eliminados da cadeia alimentar humana e animal. 
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Após a identificação de um caso de EEB, os animais que pertencessem a coortes deveriam 

ser identificados, não poderiam movimentar-se da exploração, excepto para abate directo, 

mas poderiam permanecer na exploração até ao fim da sua vida produtiva. 

Pensamos que a política de abate de coortes na U.E deveria ser alterada, de forma a 

permitir que esses animais no fim da sua vida produtiva, e obviamente na sequência de um 

teste negativo, pudessem entrar na cadeia alimentar. Tal medida não iria acarretar um risco 

acrescido para a Saúde Pública. 

 

4.5 – Abate selectivo de bovinos nascidos até 2000 
A 01.01.2010 estavam registados no SNIRA cerca de 151.000 bovinos com mais de 120 

meses, ou seja nascidos até 01.01.2000. Destes: 

- 32.260 pertenciam a raças autóctones, muitos de elevado mérito genético e que por isso 

são mantidos na exploração até mais tarde, nomeadamente enquanto reproduzirem; 

- 15.141 eram fêmeas de aptidão leiteira de raças “importadas”, uma vez que nenhuma das 

raças nacionais está registada no SNIRA com aptidão leiteira.  

No Continente temos registadas 11.331 das 15.141 fêmeas de aptidão leiteira, nascidas até 

01.01.2000 (74,8%).Tendo em conta que serão estes os animais nos quais é previsivel que 

a incidência da EEB seja mais elevada, e no sentido de acelerar a erradicação da doença, 

poderia ser estimulado o abate destes animais como foi feito no 1.º semestre de 2001 com a 

Intervenção de mercado da U.E que levou ao abate de 62.577 bovinos com mais de 30 

meses. Por exemplo através de isenção de taxas de inspecção sanitária, de eliminação de 

subprodutos e de taxas SIRCA. Poderiam então colocar-se vários cenários: 

- Caso o animal fosse negativo ao teste da EEB, e desde que aprovado na inspecção 

sanitária, seguiria o circuito comercial normal; 

- Caso o animal fosse rejeitado na inspecção sanitária, o detentor seria ressarcido de 1/3 do 

dispendido com os serviços de abate, contra a apresentação de factura; 

 - Caso o animal fosse positivo, desde que tivesse sido previamente aprovado na inspecção 

sanitária, o detentor receberia o valor da respectiva indemnização, correspondente ao valor 

comercial da carcaça. 

Vários obstáculos poderão colidir com esta estratégia: 

1) Dotação orçamental; 

2) Mérito genético dos animais; 

3) Questões emocionais pois muitos destes animais já ultrapassaram a barreira da 

produção encontrando-se na fronteira psicológica da estimação. 

Deveria ser economicamente analisada esta questão até porque a obtenção de um melhor 

estatuto sanitário junto da OIE poderia alargar os horizontes comerciais dos agentes 

económicos nacionais. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Em termos de segurança sanitária dos alimentos e mantendo-se as actuais premissas, 

podemos afirmar que em Portugal o risco de contrair vCJD através do consumo de produtos 

nacionais de origem bovina é, face à implementação da actual combinação de medidas 

preventivas e de controlo pela autoridade sanitária nacional, negligenciável. Assumindo que 

nenhum risco poderá ser considerado nulo, os potenciais problemas poderão advir do: 

a) Consumo de produtos de origem bovina provenientes de abates para auto-consumo 

ou de circuitos clandestinos de abate; 

b) Consumo de produtos de origem bovina, provenientes de Países Terceiros onde a 

ocorrência da EEB é desconhecida, nomeadamente aqueles que podem conter na sua 

composição, carne mecanicamente separada ou intestino de bovino. 

Apesar de ser notória a evolução positiva que existiu em termos de incidência da EEB nos 

últimos anos em Portugal que reduziu de 137 em 2003 para 9 casos por milhão de bovinos 

adultos em 2009, o país continua a ser penalizado por dois motivos distintos: 

1) Ser um dos países com a incidência mais elevada, entre a minoria cuja incidência é 

conhecida de forma fidedigna e consistente; 

2) Ser um país de pequena dimensão não só territorial mas na influência das políticas 

económicas, na U.E, O.I.E, Organização Mundial do Comércio (O.M.C). 

Portugal não teve assistência financeira, exceptuando o abate promovido pela intervenção 

de mercado realizada em 2001, para eliminar a maioria dos bovinos nascidos no período de 

risco mais elevado, ao contrário do que sucedeu com o Reino Unido. Assim tornou-se mais 

lento o controlo e a erradicação da EEB, com consequentes penalizações ao nível do 

comércio mas garantiu-se o essencial, a salvaguarda da Saúde Pública. 

Em poucos momentos da história da Medicina Veterinária se assistiu a um combate a uma 

doença em que se conhecendo tão pouco dos mecanismos de transmissão, das 

características do agente e da patogenia da infecção se conseguisse estar tão perto da 

almejada erradicação. No entanto, estamos hoje conscientes que essa erradicação será 

impossível, sendo provável a alternância de períodos de “silêncio epidemiológico” com a 

notificação de casos esporádicos de EEB, à semelhança do que ocorre nos países da U.E 

que sempre registaram incidências muito baixas. 

A pressão da indústria, associada à inabilidade política da U.E, em fazer valer os seus 

pontos de vista num mundo globalizado poderá conduzir a um retrocesso em tudo o que foi 

conseguido até ao momento, e eventualmente, poderemos assistir dentro de duas décadas 

a um novo pico epidémico, caso continuemos a abdicar da execução simultânea de várias 

medidas preventivas. 

Qualquer alteração ao Plano de Vigilância que venha a afectar os animais que entram na 

cadeia alimentar humana, à lista de MRE ou à Feed Ban deverá ser cautelosa e assente em 
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bases científicas sólidas. A alteração simultânea, ou quase simultânea, de várias premissas 

poderá conduzir a problemas acrescidos na identificação de focos, caso se verifique um 

ressurgimento da doença. 

Não seremos culpados duma acção, da qual desconhecíamos as consequências, ter 

culminado em erro, mas repeti-lo será sem dúvida uma atitude negligente ou no mínimo 

dolosa. 

São demasiadas as dúvidas e as “zonas cinzentas” existentes nesta já longa caminhada a 

par da EEB mas o maior comportamento de risco é a assumpção de que já não existe risco.  

Poderemos dizer que em matéria de luta contra as EET estaremos a assistir neste momento 

na U.E. a uma situação de “praia com bandeira amarela”.  

Na realidade quantos “banhistas” resistirão a nadar?  

E quantos saberão de facto nadar? 

Mas se “alguém” morrer na praia, quem realmente se importará? 

Caberá a Portugal decidir se fica pelos cautelosos banhos de sol na areia, ciente de que em 

caso de tragédia associada a um mergulho arriscado, tendo em memória o histórico, o 

nadador-salvador dificilmente estará ao seu lado. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO I – Incidência de EEB no Reino Unido  
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Tabela 24 - Incidência de EEB no Reino Unido (até 30/06/2010) - (OIE 2010) 

 Alderney 
Grã‐

Bretanha 
Guernsey   Ilha de Man  Jersey 

Irlanda do 
Norte 

Total 
Reino Unido 

Até 1987 0 442 4 0 0 0 446

1988 0 2 469 34 6 1 4 2 514

1989 0 7 137 52 6 4 29 7 228

1990 0 14 181 83 22 8 113 14 407

1991 0 25 032 75 67 15 170 25 359

1992 0 36 682 92 109 23 374 37 280

1993 0 34 370 115 111 35 459 35 090

1994 2 23 945 69 55 22 345 24 438

1995 0 14 302 44 33 10 173 14 562

1996 0 8 016 36 11 12 74 8 149

1997 0 4 312 44 9 5 23 4 393

1998 0 3 179 25 5 8 18 3 235

1999 0 2 274 11 3 6 7 2 301

2000 0 1 355 13 0 0 75 1 443

2001 0 1 113 2 0 0 87 1 202

2002 0 1 044 1 0 1 98 1 144

2003 0 549 0 0 0 62 611

2004 0 309 0 0 0 34 343

2005 0 203 0 0 0 22 225

2006 0 104 0 0 0 10 114

2007 0 53 0 0 0 14 67

2008 0 33 0 0 0 4 37

2009 0 9 0 0 0 3 12

2010 0 6 0 0 0 0 6
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ANEXO II - Distribuição dos animais positivos por mês de nascimento 
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Gráfico 1 - Distribuição dos animais positivos (1999-2009) por mês de nascimento 
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ANEXO III – Fluxograma do Controlo da Alimentação Animal (CAA) 
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Figura 3 - Fluxograma do Controlo da Alimentação Animal (CAA) – (DGV/DSPA/DAA, 2009) 
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ANEXO IV - Utilização de produtos transformados de categoria 2 e 3 como fertilizantes 
orgânicos ou correctivos do solo (FO/COS)  
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Figura 4 - Fluxograma do destino dos produtos transformados a partir dos subprodutos de origem animal das categorias 2 e 3 (DGV /DSHPV, 2009) 
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Figura 5 - Controlos oficiais e obrigações das Unidades Técnicas de FO/COS. (DGV/DSHPV, 2009) 

Legenda: Os animais de criação não devem ter 
acesso ao solo durante pelo menos 21 dias após 
o espalhamento. 



83 
 

Figura 6 - Controlos oficiais e obrigações das empresas autorizadas a proceder ao espalhamento de FO/COS. (DGV /DSHPV,2009) 

 

Interdita a entrada dos animais de criação na zona de solos tratados durante, no mínimo, 21 dias.
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ANEXO V - Programa de Vigilância Controlo e Erradicação da EEB em Portugal  
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Tabela 25 – PVCEEEB aplicável a Bovinos nascidos nos seguintes países: Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Finlândia, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, 

Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suécia, Eslovénia e Chipre. 

Sub-população Caracterização da Subpopulação 

 

ABATE NORMAL PARA CONSUMO 

≥ 48 meses 

(Animais referidos no ponto 2.2 da parte I 
do capítulo A do anexo III do 

Regulamento (CE) n.º 999/2001) 

Bovinos: 

- Submetidos a abate normal para consumo humano, ou 

- abatidos no contexto de uma campanha de erradicação da doença (abate 
sanitário)  mas sem apresentarem sinais clínicos de doença. 

 

 

ABATE ESPECIAL DE EMERGÊNCIA 

≥ 36 meses 

(Animais referidos no ponto 2.1 da parte I 
do capítulo A do anexo III do 

Regulamento (CE) n.º 999/2001) 

Bovinos: 

- Submetidos ao «abate especial de emergência», tal como definido na 
alínea n) do artigo 2.o da Directiva 64/433/CEE do Conselho 

 

 

ABATE DA DIRECTIVA (DOENTES NA 
INSPECÇÃO ANTE MORTEM) 

≥ 36 meses 

(Animais referidos no ponto 2.1 da parte I 
do capítulo A do anexo III do 

Regulamento (CE) n.º 999/2001) 

Bovinos: 

- Submetidos a abate normal ou sanitário mas que na inspecção ante-
mortem manifestem sinais clínicos de doença 

 

MORTOS NA 
EXPLORAÇÃO/TRANSPORTE/ABEGOARIA 

≥ 36 meses 

(Animais referidos no ponto 3.1 da parte I 
do capítulo A do anexo III do 

Regulamento (CE) n.o 999/2001) 

Bovinos: 

- que tenham morrido na exploração, durante o transporte ou na abegoaria. 
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Tabela 26- PVCEEEB aplicável a Bovinos de Outras Origens (nascidos em outros EM ou 
países terceiros)1 

Sub-população Caracterização da Subpopulação 

 

ABATE NORMAL PARA CONSUMO 

≥ 30 meses 

(Animais referidos no ponto 2.2 da parte I 
do capítulo A do anexo III do 

Regulamento (CE) n.º 999/2001) 

Bovinos: 

- Submetidos a abate normal para consumo humano, ou 

- abatidos no contexto de uma campanha de erradicação da doença (abate 
sanitário)  mas sem apresentarem sinais clínicos de doença. 

 

 

ABATE ESPECIAL DE EMERGÊNCIA 

≥ 24 meses 

(Animais referidos no ponto 2.1 da parte I 
do capítulo A do anexo III do 

Regulamento (CE) n.º 999/2001) 

Bovinos: 

- Submetidos ao «abate especial de emergência», tal como definido na 
alínea n) do artigo 2.o da Directiva 64/433/CEE do Conselho 

 

 

ABATE DA DIRECTIVA (DOENTES NA 
INSPECÇÃO ANTE MORTEM) 

≥ 24 meses 

(Animais referidos no ponto 2.1 da parte I 
do capítulo A do anexo III do 

Regulamento (CE) n.º 999/2001) 

Bovinos: 

- Submetidos a abate normal ou sanitário mas que na inspecção ante-
mortem manifestem sinais clínicos de doença 

 

MORTOS NA 
EXPLORAÇÃO/TRANSPORTE/ABEGOARIA 

≥ 24 meses 

(Animais referidos no ponto 3.1 da parte I 
do capítulo A do anexo III do 

Regulamento (CE) n.o 999/2001) 

Bovinos: 

- que tenham morrido na exploração, durante o transporte ou na abegoaria. 

 

 

 
                                                            

1   Antes de 01.01.2009 o Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da EEB era aplicado aos 
bovinos de qualquer origem de acordo com o que é actualmente realizado nos “Bovinos de Outras 
Origens”. 



87 
 

ANEXO VI – Distribuição dos animais comunicados ao SNIRA como Mortos por 
escalão etário (2002/2009) 
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Tabela 27: Distribuição dos animais comunicados ao SNIRA como Mortos por escalão etário (2002/2009) 

0-2 2-2.5 2.5-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+

<24 24-29 30-35 36-47 48-59 60-71 72-83 84-95 96-107 108-119 120-131 132-143 144-155 >155

2002 65.439 6.002 5.383 8.086 6.571 5.544 4.699 3.960 3.169 2.381 1.910 1.613 1.588 5.495 121.840

% 53,71 4,93 4,42 6,64 5,39 4,55 3,86 3,25 2,60 1,95 1,57 1,32 1,30 4,51 100

2003 62.654 4.240 3.608 5.978 5.455 4.630 4.256 3.499 2.966 2.501 1.811 1.421 1.360 6.058 110.437

% 56,73 3,84 3,27 5,41 4,94 4,19 3,85 3,17 2,69 2,26 1,64 1,29 1,23 5,49 100

2004 55.403 3.561 2.965 4.780 4.517 4.035 3.371 3.045 2.485 2.195 1.962 1.568 1.307 6.765 97.959

% 56,56 3,64 3,03 4,88 4,61 4,12 3,44 3,11 2,54 2,24 2,00 1,60 1,33 6,91 100

2005 57.347 3.968 3.264 5.072 4.541 4.118 3.660 2.865 2.558 2.264 2.285 2.270 1.758 8.417 104.387

% 54,94 3,80 3,13 4,86 4,35 3,94 3,51 2,74 2,45 2,17 2,19 2,17 1,68 8,06 100

2006 49.518 3.619 2.968 4.954 4.233 3.658 3.214 2.639 2.102 1.663 1.498 1.436 1.485 5.530 88.517

% 55,94 4,09 3,35 5,60 4,78 4,13 3,63 2,98 2,37 1,88 1,69 1,62 1,68 6,25 100

2007 49.483 2.760 2.415 4.301 4.131 3.426 2.719 2.364 1.981 1.457 1.250 1.117 1.339 5.854 84.597

% 58,49 3,26 2,85 5,08 4,88 4,05 3,21 2,79 2,34 1,72 1,48 1,32 1,58 6,92 100

2008 51.615 3.010 2.404 4.401 4.228 4.264 3.344 2.774 2.419 2.099 1.650 1.571 1.582 9.350 94.711

% 54,50 3,18 2,54 4,65 4,46 4,50 3,53 2,93 2,55 2,22 1,74 1,66 1,67 9,87 100

2009 50.564 3.526 2.957 4.592 4.408 4.346 4.025 3.129 2.714 2.394 1.986 1.764 1.635 8.600 96.640

% 52,32 3,65 3,06 4,75 4,56 4,50 4,16 3,24 2,81 2,48 2,06 1,83 1,69 8,90 100

N 442.023 30.686 25.964 42.164 38.084 34.021 29.288 24.275 20.394 16.954 14.352 12.760 12.054 56.069 799.088
média 55.253 3.836 3.246 5.271 4.761 4.253 3.661 3.034 2.549 2.119 1.794 1.595 1.507 7.009 99.886
% 55,40 3,80 3,21 5,23 4,75 4,25 3,65 3,03 2,54 2,12 1,80 1,60 1,52 7,11 100
Desvio Padrão 6145,17 995,06 951,50 1251,52 840,92 646,01 636,48 504,82 401,61 371,02 321,65 331,63 161,20 1547,88 12057,00
Mínimo 49.483 2.760 2.404 4.301 4.131 3.426 2.719 2.364 1.981 1.457 1.250 1.117 1.307 5.495 84.597
Máximo 65.439 6.002 5.383 8.086 6.571 5.544 4.699 3.960 3.169 2.501 2.285 2.270 1.758 9.350 121.840
∑ efectivo bovino 
nacional 5.919.568,00 513.792,00 612.596,00 997.368,00 869.773,00 732.780,00 611.182,00 510.915,00 426.974,00 346.582,00 278.797,00 229.394,00 190.486,00 502.408,00 12.742.615,00
taxa de 
mortalidade (%) 7,47 5,97 4,24 4,23 4,38 4,64 4,79 4,75 4,78 4,89 5,15 5,56 6,33 11,16 6,27

Total

An
os

Idade 
(anos)

Idade
(meses)

 

 


