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RESUMO 

A Inspeção Sanitária em matadouro é um acto médico-veterinário que assume um papel 

fundamental na proteção do consumidor e na garantia da saúde pública. Esta atividade 

baseia-se, maioritariamente, no exame ante-mortem do animal e no exame post-mortem da 

carcaça e das respetivas vísceras. Nestas ações são, frequentemente, detetados estados 

patológicos que comprometem negativamente a produtividade financeira do setor. 

A componente prática deste trabalho teve como objetivo acompanhar de perto as 

práticas e decisões sanitárias de várias equipas, efetuando um levantamento às principais 

patologias que afetaram as carcaças e vísceras reprovadas dos animais analisados e desta 

forma apresentar o impacto financeiro destas ações. 

No presente estudo foi possível verificar que os pequenos ruminantes foram os animais 

que apresentaram uma percentagem mais elevada de reprovação de carcaça e que parte 

das reprovações de vísceras em todas as espécies poderiam ser evitadas se fosse 

garantida a perfeita saúde do animal na produção primária.  

Apesar do impacto das ações de Inspeção Sanitária sob o sector económico, as 

consequências de uma realidade sem estas apresenta-se de forma mais gravosa na medida 

que colocaria em causa a saúde pública e o bem-estar de todos os consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: inspeção sanitária, patologia, reprovações, carcaças, vísceras, impacto 
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ABSTRACT 

The sanitary inspection in the slaughterhouse is a veterinarian act that plays a key role in 

consumer protection and ensuring public health. This activity is based, mainly, on ante-

mortem examination of the animals and post-mortem examination of the carcass and the 

respective viscera’s. In these actions are often detected pathological conditions that 

adversely compromise the financial sector's productivity. 

The practical component of this work aimed to closely monitor the health practices and 

decisions of various teams, conducting a survey the major diseases affecting the carcases 

and offal disapproved of the analyzed animals and thus present the financial impact of these 

actions. 

In the present study we found that the small ruminants were the animals that had a 

higher percentage of carcass rejection and disapproval organs in all species. That could be 

avoided if were guaranteed the perfect health of the animals in primary production. 

Despite the impact of the shares of Sanitary Inspection to the economic sector, the 

consequences of a reality without these features become more heavily as it would undermine 

public health and welfare of all consumers. 
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EXTENDED ABSTRACT  

The sanitary inspection in the slaughterhouse is a veterinarian act that plays a key role in 

consumer protection and ensuring public health. This activity is based, mostly, on ante-

mortem examination of the animals and post-mortem examination of the carcass and the 

respective viscera’s. In these actions are often detected pathological conditions that 

adversely compromise the financial sector's productivity. 

The objective of the practical component of this work was closely monitor the health 

practices and decisions of several teams in several slaughterhouses, conducting an a 

analysis of the major diseases affecting the carcases and organs disapproved of all 

inspected animals and consequently present the financial impact of these actions. During the 

stage were inspected 7.926 cattle, 3.878 sheep, 803 goats and 239.740 pigs at different 

slaughterhouses. 

In the present study it was found that small ruminants were the class of animals with the 

highest percentage of failures during the life inspection. This trend was checked again during 

post-mortem inspection. For partial disapproval, the pigs showed elevated numbers 

disapproved particularly in terms of leg parts. In partial failures associated with organs, the 

liver has an important role, with high percentages of failure in all species. In the case of cattle 

the kidneys showed the highest percentage of disapproval organs, however, was not 

possible to carry out a further study to pathological conditions that affected this organ 

because all of the kidneys disapproved were classified with a common disease. In the small 

ruminants the liver was the organ with the highest percentage of failures, which was 

associated with this health decision pathological state parasitism. In the case of pigs, the 

study to partial failures in organs was only possible in the center of Slaughter and was again 

recorded high percentages of liver disapproved by the same pathological state of parasitism. 

In the study of the economic impact of the actions of Sanitary Inspection is concluded 

that although resulting in a high value, comparing it with the theoretical values with the 

expectable number of animals slaughtered, this presents a minor significance (less than 1%). 

All health decisions made by these teams are held in consciousness, always aiming at 

the consumer and public health. The consequences of a reality without sanitary inspection 

team’s presents a predatory form insofar that would undermine public health and welfare of 

all consumers. 
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I. INTRODUÇÃO 

Com a sua evolução, o Homem tem vindo a procurar produtos alimentares de qualidade 

e mais seguros. A Segurança Alimentar passou a ser uma questão de importância crucial. 

Poliram-se técnicas de produção, conservação, transformação e distribuição dos alimentos, 

assistindo-se a profundas alterações dos sistemas de produção animal, no sentido da sua 

intensificação, e uma transformação massificada dos alimentos (Bernardo, 2006). 

Os alimentos representam o mais importante veículo de agressão ambiental para o 

homem. Assim, a Segurança Alimentar constitui um dos pilares fundamentais da Saúde 

Pública, enquanto “esforço coletivo para estabelecer e manter condições que permitam às 

pessoas viverem relativamente pouco ameaçadas pela doença ou morte precoce” (Herenda, 

1991). 

Na evolução da segurança alimentar em Portugal o primeiro marco histórico reporta-se 

no reinado de D. Maria I, com o Intendente Pina Manique, o primeiro dirigente português a 

interessar-se pelo controlo da segurança sanitária dos alimentos. Os primeiros atos oficiais 

concretos ao nível das carnes começaram em 1836 no Matadouro de S. Lázaro, situado 

junto ao Martim Moniz, em Lisboa. Aí foi criado o primeiro “partido veterinário municipal”, e o 

primeiro veterinário lá colocado foi o Dr. Viana de Resende (Bernardo, 2006). 

Na segunda metade do seculo XIX, com as descobertas de Pasteur, deu-se uma grande 

evolução que foi acompanhada em Portugal por um grupo de veterinários, coordenados pelo 

Professor Joaquim Inácio dos Santos, fundador do primeiro laboratório nacional de higiene 

alimentar em 1886. Até então a garantia da higiene alimentar era da responsabilidade dos 

médicos, cabendo-lhes ir aos matadouros avaliar a sanidade dos animais abatidos 

(Bernardo, 2006). 

No século XX, na década de 30, a partir da conceção de um sistema fundamentado na 

ciência, criado e posto em prática pelo alemão Robert Ostertag, foram postos em prática, 

pela primeira vez a nível europeu, os serviços de inspeção sanitária das carnes, ovos, leites 

e dos produtos da pesca, cujo modelo praticamente se mantém até aos dias de hoje 

(Bernardo, 2006). 

A partir daí é evidente a consciencialização cada vez maior, por parte da sociedade, da 

importância que os alimentos têm para a contribuição e manutenção da saúde dos 

consumidores. Uma consciencialização que evolui à medida que o acesso ao conhecimento 

aumenta (Bernardo, 2006). 
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Nos matadouros, a inspeção sanitária de animais é um ato médico-veterinário que 

assegura que apenas os animais que se encontrem em perfeito estado seguirão para os 

circuitos comerciais. Atualmente, as equipas de inspeção são constituídas por um 

veterinário oficial e por um ou mais assistentes de inspeção. São da responsabilidade desta 

equipa, em especial do veterinário oficial, as tarefas de inspeção ante e post mortem e 

também tarefas como controlo de informações relativas à cadeia alimentar e das condições 

de transporte dos animais e do seu bem-estar e até o controlo das condições de higiene das 

instalações, das operações de abate, das formações dos operadores e da eliminação e 

remoção dos subprodutos pelas entidades competentes (Gil, 2000). 

O estágio realizado, no âmbito da conclusão do Mestrado em Engenharia Alimentar, teve 

uma duração de 6 meses, com início a 4 de Fevereiro de 2013 e terminus a 31 de Julho, 

com uma carga horária de cerca de 30 horas semanais.  

Durante este período, a estagiária foi acompanhada por Médicos Veterinários Oficiais 

(MVO) e Auxiliares Oficiais (AO) em vários estabelecimentos de abate controlados pela 

Divisão de Intervenção Veterinária (DIV) do Oeste, pertencente ao Núcleo de Torres Vedras, 

da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV): 

 Fevereiro, Março, Abril e Julho em centro de abate de bovinos e pequenos 

ruminantes - “Matadouro Regional de Mafra”; 

 Maio em centro de abate de suínos - Centro de Abate A; 

 Junho em outro centro de abate de suínos - Centro de Abate B. 

Este estágio curricular teve como objetivo acompanhar de perto as atividades da equipa 

de inspeção sanitária na defesa da saúde pública, mais concretamente na área da inspeção 

sanitária de carnes de ungulados domésticos (bovinos, ovinos, caprinos e suínos) em três 

dos maiores matadouros nacionais. Os conhecimentos apreendidos e assimilados ao longo 

deste estágio vieram ao encontro da paixão da mestranda pelo mundo da inspeção e das 

carnes e também como forma de consolidação dos diversos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso. O estágio permitiu ainda não só conhecer a teoria, mas também apreender 

a técnica e destreza inerentes às tarefas de inspeção. 
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1. O consumo de carne em Portugal 

Portugal é um país de grande tradição gastronómica, na qual a carne tem um papel 

especialmente importante, tanto na realização de pratos tradicionais bem como na sua 

aplicação em produtos cárneos transformados como é o caso dos produtos de salsicharia. 

Ao longo dos últimos anos foi verificado um decréscimo gradual no consumo humano 

per capita de carne. Em 2008 o consumo per capita era de 112,5 kg/hab enquanto que nos 

dados mais recentes de 2012 o consumo total equivale a 105,5 kg/hab. Apesar desta 

diminuição progressiva, a carne de animais de capoeira apresentou um decréscimo de 

consumo bastante menor do que os restantes tipos de carne. 

Assim, segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2012 a carne que apresentava 

um maior consumo em Portugal era a carne de suíno (42,9 kg/hab), seguida pela carne de 

animais de capoeira (35,6 kg/hab), pela carne de bovino (16,6 kg/hab) e finalmente pela 

carne de ovino e caprino (2,4 kg/hab). 

Relativamente ao gado abatido e aprovado para consumo, analisaram-se os dados 

referentes ao período do estágio (de Fevereiro a Julho de 2013), comparando-os com os 

dados de 2012 para a espécie bovina, suína, caprina e ovina.  

No caso dos Bovinos (Tabela 1) foi visível, para todos os meses, uma diminuição do 

gado abatido face ao mesmo período do ano anterior. 

Tabela 1 – Comparação entre bovinos abatidos e aprovados para consumo no ano de 2012 

e 2013 (adaptado de INE a 15/09/2013). 

  Ano 
Meses 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Cabeças (nº) 
2012 29 801 30 611 33 168 33 874 31 292 40 850 

2013 25 417 27 356 30 559 29 636 28 594 35 658 

Peso limpo 
(t) 

2012 6 820 7 041 7 628 7 934 7 279 9 400 

2013 5 822 6 192 7 012 6 860 6 608 8 938 

 

Para os suínos (Tabela 2) foi verificada a mesma tendência de decréscimo apresentada 

na espécie bovina. A destacar o mês de Julho de 2013 que apesar ter diminuído o número 

de animais abatidos, o peso limpo dos animais em questão aumentou, o que poderá 

significar um maior rendimento de abate ou animais com maior peso vivo. 
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Tabela 2 – Comparação entre suínos abatidos e aprovados para consumo no ano de 2012 e 

2013 (adaptado de INE a 15/09/2013). 

  Ano 
Meses 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Cabeças (nº) 
2012 434 565 442 175 447 202 468 046 428 773 466 264 

2013 376 599 409 656 416 070 424 596 394 723 462 641 

Peso limpo 
(t) 

2012 30 835 30 739 29 914 31 200 27 960 30 644 

2013 26 512 27 421 29 527 29 170 26 540 30 741 

 

Para os ovinos (Tabela 3) a tendência acima referida continuou a ser verificada. Para 

esta espécie há a destacar um aumento abrupto do número de animais apresentados para 

abate e consequente consumo, tendência relacionada com o período da Páscoa. No ano de 

2012 esse incremento foi verificado em Março e Abril, consistente com a data da Páscoa (8 

de Abril de 2012) e em 2013 em Março, também consistente com a Páscoa (31 de Março). 

Tabela 3 – Comparação entre ovinos abatidos e aprovados para consumo no ano de 2012 e 

2013 (adaptado de INE a 15/09/2013). 

  Ano 
Meses 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Cabeças (nº) 
2012 48 168 121 070 103 744 62 143 68 591 52 403 

2013 45 590 159 659 72 570 47 216 62 177 44 407 

Peso limpo 
(t) 

2012 526 1 447 1 161 786 825 666 

2013 483 1 810 940 608 769 548 

 

Para os caprinos (Tabela 4) são verificadas as duas situações acima referidas, um 

decréscimo no ano de 2013 e o pico de abates durante o período da Páscoa. 

Tabela 4 – Comparação entre caprinos abatidos e aprovados para consumo no ano de 2012 

e 2013 (adaptado de INE a 15/09/2013). 

  Ano 
Meses 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Cabeças (nº) 
2012 7 172 21 605 21 459 7 544 10 611 6 383 

2013 6 088 30 425 6 906 7 120 9 307 5 743 

Peso limpo 
(t) 

2012 47 156 133 51 72 51 

2013 39 183 45 49 62 45 
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2. Matadouro 

Designa-se como matadouro, um local aprovado e homologado pela autoridade 

competente, utilizado para abate e operações subsequentes da matança dos animais 

destinados a consumo humano (Gil, 2000). 

2.1. Locais de Estágio 

Durante o período de estágio, foram conhecidos três dos maiores matadouros nacionais 

sendo utilizados como caso de estudo neste trabalho, são eles o Matadouro Regional de 

Mafra, o Centro de Abate A e o Centro de Abate B. Estes casos de estudo apresentam uma 

realidade de maneio e tecnologia maioritariamente comum aos restantes matadouros 

nacionais. 

2.1.1. Matadouro Regional de Mafra 

O Matadouro Regional de Mafra é uma unidade de abate e preparação de carcaças de 

bovinos, ovinos e caprinos e manipulação de caça selvagem localizado nas Fontainhas, 

concelho de Mafra, com número de controlo veterinário (NCV) atribuído. Este matadouro é 

ainda homologado a realizar abates sanitários e abates rituais muçulmanos a ruminantes 

pelo método Halal. 

Com início de atividade a 5 de Março de 2004 tem sido, ao longo dos últimos anos, uma 

empresa que se dedica em exclusivo à prestação de serviços de abate, sendo considerado 

ao longo deste tempo uma referência e exemplo, no sector e na região em que está 

inserido, no que respeita ao controlo sanitário e ambiental. 

A área total do Matadouro Regional de Mafra é de 3500 m2, representando a área 

implantada 1872 m2. Esta unidade é do tipo horizontal, formada por apenas um piso e está 

equipada com duas linhas de abate, uma linha para bovinos e outra para pequenos 

ruminantes, parcialmente automatizadas. 

A unidade Matadouro regional de Mafra tem uma capacidade diária de abate de 35 – 40 

toneladas, divididas pelas diferentes espécies abatidas, empregando 31 funcionários. 

As suas instalações e equipamentos foram concebidos de modo a serem higienizados e 

desinfetados com eficácia. Este matadouro dispõe ainda se um sistema de desinfeção 

permanente de utensílios – esterilizadores – com água à temperatura mínima de 82ºC. As 

torneiras dos lavatórios são de comando não manual. 
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Existem cinco câmaras frigoríficas para armazenar carcaças destinadas para consumo 

humano, duas para vísceras, uma para carcaças em observação, uma para carcaças e 

vísceras reprovadas e 3 câmaras de apoio à triparia. 

A abegoaria está equipada com bebedouros de enchimento automático e está 

dimensionada para um número máximo de animais (200), respeitando o seu bem-estar e 

facilitando a inspeção sanitária ante-mortem e identificação dos animais. 

O corpo de Inspeção Sanitária (IS) do Matadouro Regional de Mafra consiste em 1 MVO 

e 2 AO. 

2.1.2. Centro de Abate A 

O Centro de Abate A é uma unidade industrial que se dedica ao abate, preparação, 

desmancha e expedição de carne de suínos standard e reprodutores possuindo ainda uma 

unidade de fusão de gorduras (fabrico de banha alimentar) e uma unidade de transformação 

de subprodutos (produção de farinha de carne, osso e gordura fundida). 

Esta unidade do tipo horizontal está localizada na zona Oeste, concelho de Mafra, 

apresentação NCV atribuído. 

Apresenta uma abegoaria com parques bem dimensionados visando o bem-estar 

animal, bem como parques específicos para animais suspeitos de doença. 

Dispõe de uma linha aérea comum para os animais standard e reprodutores, variando 

somente em algumas etapas do processo, diversas câmaras de conservação de carcaças e 

vísceras aprovadas, duas câmaras para animais em observação e uma para carcaças 

reprovadas. 

Ao longo do estágio não foi fornecida mais informação relativa às características do 

matadouro, não sendo por isso possível fazer uma descrição mais alargada às suas 

infraestruturas e funcionamento. 

O corpo de Inspeção Sanitária (IS) do Centro de Abate A consiste em 2 MVO e 2 AO. 

2.1.3. Centro de Abate B 

O Centro de Abate B tem, atualmente, como atividade primordial o abate e 

transformação de carne de suíno, apresentando uma cadência de abate de cerca de 250 

animais por hora. A comercialização dos produtos resultantes é realizada sob a forma de 

carne fresca e produtos transformados, seguindo as mais rigorosas regras de higiene, a 

sabedoria e a tradição das receitas originais dos produtos. 
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Esta unidade com origem em 1968 está na região Oeste, a cerca de 30 km de Lisboa e 

apresenta NCV atribuído. 

Com uma área total superior a 50 mil m2, o Centro de Abate B apresenta-se como a 

maior unidade da região, empregando cerca de 650 pessoas. 

Esta unidade é do tipo vertical, apresentando vários pisos onde se inserem zonas como 

armazéns, triparia e diferentes zonas de transformação de diferentes produtos. 

A abegoaria tem uma capacidade máxima de 1500 porcos e apresenta uma estrutura de 

encaminhamento dos animais para abate para reduzir os níveis de stress. 

Ao longo do estágio, foi também, opção da Direção não fornecer informações relativas 

às características do matadouro, tornando-se assim impossível descrever de forma alargada 

o local. 

O corpo de Inspeção Sanitária (IS) do Centro de Abate 2 consiste em 2 MVO e 2 AO. 

 

2.2. Instalações 

Os matadouros devem estar localizados e serem concebidos e construídos de modo a 

minimizar a contaminação da carne e permitindo ao pessoal desempenhar as suas tarefas 

de uma forma higiénica. As instalações e o equipamento com os quais a carne contacta 

diretamente devem ser concebidos de forma a possibilitar uma higienização eficaz 

(CAC/RCP 58-2005).  

Todas as abegoarias devem ser concebidas e construídas de forma a não provocar 

sujidade indevida, causar stress aos animais ou ter qualquer outro impacto negativo sob os 

mesmos (Figura 1). Os locais de estabulação devem ser construídos de forma a facilitarem 

a inspeção ante-mortem e a identificação dos animais. Os animais devem estar alojados 

sem que ocorra sobrelotação ou qualquer prejuízo para o animal tendo disponíveis 

bebedouros em número adequado. O local deve ser de fácil higienização e apresentar boas 

condições de higiene (CAC/RCP 58-2005). 
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Figura 1 – Animal em repouso na abegoaria (original). 

De forma a evitar a contaminação cruzada, as áreas de atordoamento e sangria devem 

ser separadas fisicamente da área de preparação. Nas linhas de abate de suínos, as áreas 

destinadas ao escaldão, depilação, raspagem e chamusco também devem estar separadas 

das áreas de preparação da carne (CAC/RCP 58-2005). 

Também de forma a evitar a contaminação da carne, os matadouros devem dispor de 

um número adequado de salas para as tarefas de preparação das carnes e miudezas. As 

vísceras brancas devem ser preparadas numa sala separada do local onde decorrem as 

restantes operações de abate e desmancha (CAC/RCP 58-2005). 

As instalações de um matadouro devem ainda ser construídas de forma a não permitir o 

contacto direto entre a carne e o piso, as paredes ou outros dispositivos fixos, devem 

possuir um só sentido (marcha em frente) permitindo um andamento constante do processo 

de abate e garantindo a não ocorrência de contaminações cruzadas (CAC/RCP 58-2005). 

Todos os matadouros devem possuir um sistema de lavagem e desinfeção de utensílios 

com água à temperatura mínima de 82ºC, ou qualquer outro sistema com a mesma função 

(Moreno, 2006). 

Os materiais de construção utilizados devem ser resistentes à ação dos agentes 

químicos de lavagem e desinfeção, oscilações de temperatura, à pressão da água, ao vapor 

de água, aos choques e a quedas. Relativamente às superfícies, não devem apresentar 

rugosidades e todos os cantos, juntas, cimalhas e rodapés deverão ser de forma 

arredondada. O pavimento tem de ser resistente, impermeável e antiderrapante, 

apresentando alguma inclinação (cerca de 5%) de modo a facilitar a drenagem para as 

calhas existentes. As paredes devem ser de cor clara e revestidas por um material 



 

9 
 

impermeável, resistente e lavável. Os tetos devem ser lisos e facilmente laváveis, não 

permitindo a acumulação de partículas de água provenientes da condensação do vapor. 

Deve possuir iluminação natural, contudo, caso não seja possível, as lâmpadas devem ser 

fluorescentes brancas e devem encontrar-se protegidas. A ventilação deve também ser 

adequada (Gil, 2000). 

Todas as portas e janelas devem apresentar proteção contra insetos e outros tipos de 

pragas (CAC/RCP 58-2005). 

A via aérea do matadouro deverá ser contínua, incorporando balanças e equipamentos 

de classificação de carcaças, e deverá comunicar com túneis de frio, câmaras de 

refrigeração e cais de expedição (CAC/RCP 58-2005). 

Os resíduos e subprodutos provenientes do abate devem ser acondicionados de acordo 

com a categoria e removidos o mais rápido possível pelas entidades devidamente 

autorizadas e responsáveis por esta gestão (CAC/RCP 58-2005). 

O matadouro deverá ainda possuir um local separado da restante área, específico para a 

limpeza, lavagem e desinfeção dos veículos de transporte de animais vivos (CAC/RCP 58-

2005). 

 

2.3. Equipamento 

Todos os equipamentos, máquinas e utensílios utilizados no matadouro devem ser de 

um material de boa qualidade, durável e de fácil limpeza e desinfeção, de forma a 

minimizarem contaminações entre locais, carnes e pessoal (CAC/RCP 58-2005). 

Os equipamentos devem ainda estar identificados de acordo com a sua utilização, sendo 

que os utensílios utilizados na manipulação de produtos que não sejam para consumo 

humano devem estar identificados como tal e serem utilizados em exclusivo para essa 

função (CAC/RCP 58-2005).  

 

2.4. Controlo de Pragas 

Os animais constituem um perigo dentro de um matadouro, comprometendo desta forma 

a higiene das instalações e consequentemente da carne. Assim a luta contra estas pragas 

deve ser permanente, adequada e bem programada a nível de frequência, com medidas 

aplicáveis ao interior e exterior do matadouro. De forma a erradicar estas pragas, devem ser 
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aplicadas medidas pró-ativas, podendo estas ser do tipo físico ou químico, desde que exista 

a garantia de que não comprometem a segurança e qualidade das carnes (Gil, 2000).  

As medidas físicas podem ser de diversos tipos consoante a praga-alvo, devendo ser 

frequentemente verificadas de forma a garantir o seu bom funcionamento. Nas medidas 

químicas, os agentes químicos devem ser homologados e deverá existir uma planta dos 

dispositivos na qual identifica o local e o produto de cada dispositivo (Gil, 2000). 

Atualmente, a maioria dos matadouros optam por contratar empresas especializadas no 

controlo de pragas, que asseguram a implementação e manutenção neste sistema de 

controlo das principais pragas (roedores, insetos e pássaros) (CAC/RCP 58-2005). 

 

2.5. Higiene Geral 

São vários e complexos os problemas que se apresentam à produção de carnes na área 

da higiene. Assim, o controlo da higiene exige o conhecimento e sistematização e todos os 

elementos intervenientes no processo, desde as causas até aos efeitos, bem como meios 

de combate (CAC/RCP 58-2005). 

Todos os matadouros devem apresentar um sistema de controlo do processo de higiene, 

no qual devem estar registados e descritos os procedimentos, as frequências e os controlos. 

Nestes planos de controlo de higiene devem estar descritos os objetivos da operação de 

limpeza, as especificações, as pessoas responsáveis e os requisitos de monitorização e 

manutenção de registos. Deverá, ainda, ser comprovada a eficácia dos planos de limpeza 

através de análises microbiológicas frequentes às superfícies e utensílios que contactam 

com a carne (CAC/RCP 58-2005). 

Deverá ainda ser garantida a correta armazenagem de todo o material de limpeza de 

forma a evitar contaminações cruzadas entre estes e os géneros alimentícios (CAC/RCP 58-

2005). 

 

2.6. Higiene do Pessoal 

A todo o pessoal dos matadouros são exigidos elevados níveis de higiene e 

comportamentos corretos que assim o garantam (CAC/RCP 58-2005). 

Todos os funcionários devem usar vestuário de proteção próprio para a função, que 

deve ser trocado sempre que se justifique e ao final de cada dia. As mãos, botas e os 
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aventais devem ser lavados e desinfetados sempre que contactem com partes de um animal 

doente, de forma a evitar a propagação dos agentes patogénicos. Os cabelos devem estar 

totalmente protegidos com toucas, as unhas devem estar curtas e limpas, os adornos devem 

ser retirados e para além de uma correta higiene das mãos devem ser utilizadas luvas 

durante o abate e preparação dos animais. Caso os trabalhadores apresentem cortes ou 

feridas, estes devem ser cobertos por pensos à prova de água (CAC/RCP 58-2005). 

Relativamente ao estado de saúde, todos os funcionários devem ser sujeitos a um 

exame de saúde aquando a sua contratação. Em caso de doença durante o desempenho 

das suas tarefas, devem comunicar de imediato à pessoa responsável, de forma a que lhes 

sejam atribuídas funções nas quais não sejam possíveis portadores de agentes patogénicos 

para os géneros alimentícios (CAC/RCP 58-2005).  

As empresas do sector alimentar devem ainda realizar ações de formação aos seus 

trabalhadores, para que exista uma sensibilização e formação específica, em relação ao 

trabalho que efetuam. Esta formação deve ainda abranger diversas temáticas, como por 

exemplo higiene e segurança alimentar (CAC/RCP 58-2005). 

 

3. Tecnologia de Abate 

Bovinos 

O processo de atordoamento utilizado nos bovinos é a percussão penetrante através de 

uma pistola de êmbolo retráctil (Figura 2). 

 

Figura 2 – Pistola de êmbolo retráctil utilizada no processo de insensibilização de bovinos 

(original). 

Todas as etapas do processo são efetuadas de forma semi-manual, sendo atribuída uma 

função a cada funcionário na linha de abate. 

Ao longo da linha de abate, existem três postos fixos distintos de inspeção post-mortem. 

No primeiro posto é efetuada a inspeção às cabeças, línguas e rabos e caso o animal em 
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questão apresente idade superior a 72 meses, em abate regulares, ou com idade superior a 

48 meses, em abates de urgência, é ainda realizada a recolha do tronco central de forma a 

que a entidade competente efetue uma análise de pesquisa de EEB (Figura 3). No segundo 

posto é efetuada a inspeção às vísceras brancas e vermelhas e finalmente, no terceiro posto 

é realizado um controlo à zona da rilada uma apreciação geral da carcaça de forma a decidir 

à cerca do seu estado sanitário bem como da sua classificação (anexo I).  

 

Figura 3 – Aspeto do tronco central de bovino imediatamente após a recolha (original). 

Suínos 

Nos dois centros de abate de suínos em estudo, foram apresentados diferentes 

processos de insensibilização e algumas etapas de processo distintas.  

No centro de abate A, os suínos são encaminhados até à nave de abate por duas 

mangas de acesso (uma normalizada e outra para animais reprodutores de maiores 

dimensões) sendo posteriormente insensibilizados por eletronarcose. Neste centro de abate 

o escaldão é vertical. 

Ao longo do abate, a maioria das etapas necessitam de intervenção por parte dos 

funcionários. 

Todas as carcaças são cortadas longitudinalmente. No caso dos suínos standard o corte 

é realizado com uma serra automática e no caso dos reprodutores o corte é manual, 

podendo contudo o MVO permitir a saída de carcaças inteiras (Circular nº 86 da Direção de 

Serviços de Higiene Pública Veterinária de 29/7/2009) (anexo II). 
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No centro de abate B, os suínos são encaminhados para a nave de abate por duas 

mangas de acesso sendo posteriormente insensibilizados com CO2 a uma concentração 

constante de 93%. 

A linha de abate é também automática, necessitando contudo de intervenção manual em 

várias etapas do processo. 

Neste centro de abate todas as carcaças são serradas automaticamente, salvo as 

exceções acima indicadas (anexo II). 

Em ambos os centros de abate, existem dois pontos fixos de inspeção post-mortem, 

sendo o primeiro diretamente relacionado com a carcaça, visando uma apreciação geral ao 

seu estado sanitário (linha continua automática) e o segundo com as vísceras brancas e 

vermelhas, em carrossel automático paralelo à linha das carcaças. 

Pequenos Ruminantes 

O processo de abate dos ovinos e caprinos é totalmente manual e a insensibilização 

ocorre por eletronarcose. 

Nesta linha de abate, existe apenas um ponto fixo de inspeção post-mortem onde é 

realizada uma avaliação à carcaça e órgãos (anexo III). 

 

4. Atividades de Inspeção 

Num matadouro, a equipa de Inspeção Sanitária exerce tarefas de auditoria, de 

inspeção, de controlos de bem-estar animal, higiene no abate, marcação de salubridade, 

entre outros e também decisão e implementação de medidas corretivas aos controlos 

realizados (Regulamento (CE) nº 854/2004). 

As tarefas de auditoria são realizadas de acordo com a frequência definida pela equipa 

de inspeção sanitária visando a observação das práticas e procedimentos implementados 

pelo matadouro com base no sistema de HACCP, definidos no Regulamento (CE) nº 

854/2004. 

As tarefas de inspeção apresentam-se bastante mais abrangentes, nas quais se inserem 

tarefas como o controlo documental (IRCA), inspeção ante-mortem, bem-estar animal 

(BEA), inspeção post-mortem, controlo de matérias de risco específico (MRE) e outros 

subprodutos animais e testes laboratoriais. 
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No controlo documental são verificados os documentos que acompanham cada uma da 

espécie animal apresentada para abate (Tabela 5). 

Tabela 5 – Documentos obrigatórios por espécies apresentadas para abate. 

Espécie Documentos 

Bovinos 

Passaporte Individual, Declaração de deslocações (Modelo nº 253/DGV), 

IRCA e quando previsto, Guia de trânsito para abate imediato (Modelo nº 

249/DGV); 

Suínos Guia de trânsito para abate imediato e IRCA; 

Pequenos 

Ruminantes 

Guia de trânsito para abate imediato (Modelo nº 249/DGV), destacável do 

passaporte de rebanho e IRCA. 

 

O controlo documental detalhado na componente prática do trabalho, como uma das 

tarefas realizadas pela mestranda. 

A inspeção ante-mortem é uma tarefa de inspeção exclusiva do MVO. Antes de dar 

início ao abate, o MVO realiza o exame em vida aos animais presentes na abegoaria 

visando avaliar o estado geral do animal e sinais sugestivos de doenças que possam ter 

impacto negativo para o animal e para os humanos. Na parte prática do trabalho da 

mestranda são descritas em pormenor os procedimentos desta tarefa. 

De acordo com a regulamentação comunitária e nacional, a equipa de Inspeção 

Sanitária tem um papel fundamental no controlo das regras relativas à proteção dos animais 

no momento da occisão e transporte. De acordo com o Regulamento (CE) nº 1099/2009 a 

equipa de Inspeção Sanitária assume o papel de controlo e acompanhamento de diversas 

etapas tais como, o transporte, a descarga e encaminhamento das diferentes espécies 

animais, avaliando todos os fatores inerentes ao bem-estar animal, e finalmente o sacrifício 

dos animais no momento da ocisão. 

A inspeção post-mortem é uma avaliação macroscópica e sensorial, tendo em conta o 

aspeto, a cor, o odor e a textura de todas as partes dos animais abatidos. Nesta avaliação 

são ainda efetuadas incisões em diversos pontos do sistema linfático e, caso seja 

necessário, são recolhidas amostras e realizados testes laboratoriais. Também esta tarefa 

será apresentada em pormenor na componente prática do trabalho da mestranda. 

É ainda função da equipa de inspeção as temáticas relativas à classificação dos animais 

cuja decisão sanitária seja aprovação. Esta classificação usa como base o Regulamento 
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(CE) nº 1249/2008, assentando em diferentes critérios e metodologias consoante a espécie 

em questão. 

Relativamente aos subprodutos é tarefa da equipa de Inspeção Sanitária garantir a 

correta remoção, separação, acondicionamento e destino dos diferentes tipos de 

subprodutos. No seguimento desta temática, o MVO deve ainda realizar controlos regulares 

à sala de serragem de colunas vertebrais de bovinos aprovados e cujo resultado à pesquisa 

de EEB seja negativo, de forma a garantir a eficácia do processo extração de extração da 

coluna vertebral (Anexo IV). 

Nos testes laboratoriais a equipa de Inspeção Sanitária é responsável recolha, 

identificação, tratamento e envio de amostras. Os testes laboratoriais são aplicados em 

situação de vigilância e controlo de zoonoses e agentes zoonóticos e em testes rápidos de 

Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET), através da colheita de troncos 

cerebrais em bovinos e pequenos ruminantes.  

Os testes laboratoriais também aplicados em controlos: 

 De deteção de substâncias ou produtos não autorizados e de substâncias 

regulamentadas; 

 De deteção de doenças que constam na lista da Organização Internacional da 

Epizootias (OIE), como é o caso da pesquisa de triquina em fibra muscular de suínos 

(Regulamento (CE) nº 2075/2005) e em caso de suspeita de doenças de declaração 

obrigatória (DDO) (Anexo V). 

 

5. Subprodutos de origem animal 

Os subprodutos animais são cadáveres inteiros ou partes de animais, ou produtos de 

origem animal, não destinados ao consumo humano e classificados em três categorias, com 

níveis de risco decrescentes (Regulamento (CE) nº 1774/2002). 

Os subprodutos de categoria 1 incluem as seguintes matérias: todas as partes do corpo, 

incluindo os couros e peles, dos animais suspeitos de estarem infetados com uma EET ou 

dos animais cuja presença da EET tenha sido oficialmente confirmada, dos animais abatidos 

no âmbito de medidas de erradicação de EET, de animais não incluídos nas categorias dos 

animais de criação e dos animais selvagens, como por exemplo, os animais de companhia, 

os animais de jardim zoológico e os animais de circo, dos animais para experiências e dos 

animais selvagens quando se suspeite e estarem infetados com doenças transmissíveis aos 
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seres humanos ou aos animais e ainda matérias de risco especificadas ou misturas das 

restantes matérias com os subprodutos de categoria 1 (Regulamento (CE) nº 1774/2002).  

Os subprodutos de categoria 2 incluem matérias como chorume e conteúdo do aparelho 

digestivo, todos os produtos recolhidos aquando o tratamento das águas residuais de 

matadouros, produtos de origem animal que contenham resíduos de medicamentos 

veterinários e contaminantes, produtos de origem animal que tenham sido importados de 

países terceiros e que, por ocasião de inspeções previstas na legislação comunitária se 

verifique não cumprirem os requisitos veterinários para a sua importação, animais ou parte 

de animais não comtemplados na categoria 1 que não tenham sido abatidos para consumo 

humano, incluindo os animais abatidos para erradicação de uma doença epizoótica, 

misturas de matérias da categoria 2 com as matérias da categoria 3 e subprodutos animais, 

com exceção das matérias da categoria 1 ou 3 (Regulamento (CE) nº 1774/2002). 

Finalmente, os subprodutos de categoria 3 incluem partes de animais abatidos, próprias 

para consumo de acordo com a legislação comunitária, mas que por motivos comerciais não 

se destinem ao consumo humano, parte de animais abatidos, rejeitadas como improprias 

para o consumo, mas não afetadas por quaisquer sinais de doenças transmissíveis aos 

seres humanos ou aos animais, couros e peles, cascos e cornos, cerdas de suíno e penas 

originários de animais abatidos num matadouro, depois de submetidos a uma inpeção ante-

mortem da qual resulte que são próprios para abate destinado ao consumo humano, sangue 

obtido de animais não ruminantes que sejam abatidos em matadouro, depois de submetidos 

a uma inspeção ante-mortem da qual resulte que são próprios para abate destinado a 

consumo humano e sangue, couros e peles, cascos, penas, lã, cornos, pelos e peles com 

pelo originários de animais de criação que não apresentem sinais clínicos de qualquer 

doença transmissível através desses produtos aos seres humanos ou aos animais 

(Regulamento (CE) nº 1774/2002). 

 

6. Programas de erradicação 

Um programa de erradicação é um conjunto sistematizado de medidas ou ações de 

profilaxia médica, de profilaxia sanitária, de polícia sanitária e de natureza administrativa, 

desenvolvidas e executadas de modo permanente com o objetivo de erradicar, prevenir e 

controlar as doenças dos animais (DGV, 2014). 

Atualmente em Portugal estão em aplicação os seguintes planos de erradicação: 

- Tuberculose Bovina (PET) 
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- Brucelose Bovina e dos Pequenos Ruminantes (PEB) 

- Leucose Enzoótica Bovina (PEL) 

Todos os animais infetados ou que apresentem reação serológica positiva, ou os 

suspeitos, ou ainda os coabitantes dos animais infetados, devem ser submetidos a abate 

sanitário e matadouros homologados para esse efeito, mediante despacho do Ministro da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.  

 

7. Classificação sanitária dos efetivos 

Os diferentes programas de erradicação (PET, PEB e PEL), determinam que todo o 

efetivo de bovinos e pequenos ruminantes seja objeto de uma classificação sanitária 

obrigatória, relativamente às doenças visadas, em conformidade com a legislação 

comunitária e nacional. 

A metodologia utilizada no controlo sanitário do efetivo de bovinos e pequenos 

ruminantes varia consoante a sua classificação sanitária e avaliação epidemiológica das 

explorações, sendo mantida ou alterada de acordo com os resultados serológicos efetuados 

no seguimento do cumprimento do programa. 

De acordo com o PEB, as classificações sanitárias dos efetivos de bovinos e pequenos 

ruminantes atualmente existentes são: 

B2 – Não Indeme; 

B2.1 – Efetivo infetado: isolamento e identificação da bactéria do género Brucella, em 

pelo menos um animal; 

B3 – Indeme; 

B4 – Oficialmente Indeme; 

Ocorrerá ainda a suspensão do estatuto (B3S – indeme suspenso e B4S – oficialmente 

indeme suspenso) quando exista uma suspeita clínica; um ou mais animais apresentem 

serologia positiva; ocorra a entrada no efetivo de animais com classificação sanitária inferior 

ou não classificada; e pelo não cumprimento do programa sanitário (DGV, 2014). 

De acordo com o PET, as classificações sanitárias atualmente existentes são: 

T2 – Não Oficialmente Indeme; 
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T2.1 – Efetivo infetado: onde foi isolado Mycobacterium bovis ou tuberculosis, ou com 

lesões histopatológicas características de tuberculose, em pelo menos um animal; 

T3 – Oficialmente Indeme; 

T3S – Efetivo oficialmente indeme suspenso quando um ou mais animais apresentem 

reação duvidosa ou positiva às IDC; quando forem detetadas lesões compatíveis post 

mortem; quando ocorra a entrada no efetivo de animais com classificação sanitária inferior 

ou não classificada; ou pelo não cumprimento do programa sanitário (DGV, 2014). 

As classificações sanitárias atualmente existentes, de acordo com o PEL são: 

L1 – Situação sanitária desconhecida; 

L2 – Infetado (confirmada laboratorialmente a doença em um ou vários animais); 

L3 – Não Indeme; 

L4 – Oficialmente Indeme; 

L4S – Classificação sanitária do efetivo oficialmente indeme suspensa, quando existirem 

indícios quer clínicos quer laboratoriais de qualquer caso de leucose no efetivo; quando um 

ou mais animais tenham apresentado reação serológica positiva; quando ocorra a entrada 

no efetivo de animais com classificação sanitária inferior ou não classificada; ou pelo não 

comprimento do programa sanitário (DGV, 2012).  

 

8. Estados patológicos 

Aquando as etapas de inspeção ante-mortem e post-mortem os elementos da equipa de 

inspeção estão sensibilizados para as patologias mais frequentes em cada espécie 

zootécnica nos diferentes tipos de exames. 

De acordo com Gracey et al (1999), durante a inspeção post-mortem existem estados 

patológicos que apresentam taxas de ocorrência superiores, como é o caso dos abcessos, 

das artrites, das pneumonias e pleuresias e das endocardites. Para além dos estados 

patológicos, os traumatismos e as contaminações representam também um papel de 

dominância nas reprovações sanitárias. 
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III. COMPONENTE PRÁTICA 

A saúde pública e o bem-estar de todos os consumidores encontra-se no centro das 

preocupações das equipas de inspeção sanitária. 

O âmbito desta dissertação enquadra-se no estudo das principais causas de rejeição de 

carcaças e vísceras de bovinos, ovinos, caprinos e suínos e o consequente impacto 

económico dessas ações, para tal a componente prática deste trabalho assentou em duas 

etapas principais: a primeira passa pela aplicação do Regulamento (CE) nº 854/2004 onde 

são descritas as tarefas de inspeção que determinam decisão sanitária de aprovação ou 

reprovação do animal e respetivos motivos da decisão. Na segunda etapa foram recolhidos 

pesos dos animais reprovados durante a inspeção post-mortem e pesquisados valores de 

mercado associados ao preço por quilo de carcaça (peso frio), de forma a calcular o impacto 

financeiro inerente às diversas reprovações. 

1ª Etapa 

Assim na primeira fase, de forma a avaliar a saúde dos animais e assim concluir acerca 

da sua aprovação ou reprovação é importante esclarecer os seguintes procedimentos 

teóricos e práticos: 

i) Inspeção sanitária ante-mortem 

Considerações gerais 

A portaria nº 971/94 refere que todos os animais devem ser submetidos à inspeção ante-

mortem antes do abate, sendo da responsabilidade do Médico Veterinário Oficial todas as 

decisões de admissão dos animais no matadouro, bem como as deliberações tomadas a 

seguir à inspeção ante e post-mortem. 

Todos animais destinados ao abate para consumo público, sejam bovinos, suínos, 

ovinos, caprinos, bisontes, solípedes ou animais de caça, devem ser submetidos a uma 

inspeção ante-mortem, ou seja, uma inspeção em vida nas 24 horas seguintes à chegada 

dos animais ao matadouro e em período inferior a 24 horas antes do abate (Regulamento nº 

854/2004). 

A inspeção em vida dos animais tem os seguintes objetivos: 

1. Identificar e permitir apreciar o estado higio-sanitário dos animais, com vista à 

obtenção de carnes próprias para consumo humano e conforme a higiene. 

2. Identificar e isolar os animais doentes ou suspeitos, antes do abate. 
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3. Evitar a contaminação dos locais de estacionamento ou repouso, do material e 

do pessoal, bem como a propagação de doenças. 

4. Evitar prejuízos irreparáveis, ocasionados pelo abate de animais suscetíveis de 

recuperação. 

5. Recolher e apreciar dados úteis à inspeção post-mortem. 

6. Verificar se o bem-estar animal foi respeitado e se existem sinais de algum fator 

que poderá ter consequências graves para a saúde humana ou animal, com 

especial atenção para a deteção de doenças zoonóticas, doenças constantes da 

lista A ou se for o caso, da lista B da Organização Internacional de Epizoopatias 

(OIE). 

Identificação dos animais 

Todos os animais apresentados num centro de abate devem apresentar uma 

identificação que permita à autoridade competente determinar a sua origem, assim cada 

animal deve fazer-se acompanhar por todos os documentos obrigatórios para a espécie. 

Etapas do exame em vida 

O exame em vida dos animais assenta em três etapas: 

a) Controlo documental: verificação da documentação obrigatória de 

acompanhamento dos animais para abate (Decreto lei 142/2006). Todos estes 

dados devem ser registados no mapa de registo de entrada de animais, que 

acompanhará o Inspetor Sanitário durante o exame em vida. 

b) Controlo de Identidade: as marcas de identificação dos animais devem condizer 

com os restantes dados do mapa de registo de entrada dos animais, que por sua 

vez deve condizer com os documentos de acompanhamento. 

c) Controlo físico: realizado na mesma sequência de forma a evitar omissões ou 

esquecimentos. Este controlo deve ser realizado: 

 Discretamente, para que não se excitem ou modifiquem atitudes ou 

posições anormais em que se possam encontrar. 

 De forma a detetar qualquer alteração do animal, ou do lote de 

animais (exame normal) como a presença de vestígios de sangue, 

pus, fetos ou membranas fetais, saliva e fezes com características 

anormais. 

 De forma a detetar alguma alteração do estado normal dos animais 

(exame especial). 
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O exame geral deve contemplar a observação de: 

 Espécie, raça e aptidão produtiva; 

 Sexo e idade; 

 Temperamento e comportamento; 

 Fácies e gestos; 

 Pele, pêlo e lã; 

 Conformação e alterações morfológicas; 

 Locomoção; 

 Sujidade dos animais. 

 

O exame especial incidirá sobre um animal suspeito avaliando alguns aspetos 

específicos como: 

 Temperatura; 

 Mucosas; 

 Glândulas mamárias; 

 Bolsas testiculares e forro; 

 Gânglios linfáticos; 

 Articulações. 

 

Decisões e Critérios 

Compete ao Inspetor Sanitário decidir se os animais podem ou não ser abatidos e 

submetidos às operações subsequentes ao abate, bem como estabelecer condicionalismos 

de abate. 

Assim, concluída a etapa de inspeção em vida, o inspetor tomará uma das seguintes 

decisões: 

 Autorizado para abate; 

 Rejeitado para abate; 

 Autorização de abate com precauções especiais; 

 Adiamento da autorização de abate; 

 Determinação de abate de emergência. 

Em caso de abate de emergência no matadouro, o veterinário oficial realiza o exame de 

inspeção ante-mortem no próprio veículo de transporte do animal, onde verifica também 
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toda a documentação obrigatória de acompanhamento e a declaração emitida pelo 

veterinário da exploração. Após esta verificação, o animal é encaminhado para abate 

imediato através de uma linha específica para emergências. 

Em caso de abate de emergência fora do matadouro o animal é abatido e sangrado no 

local e posteriormente encaminhado para o matadouro. Nestes casos, o animal também se 

deve fazer acompanhar de uma declaração emitida pelo veterinário da exploração que 

refere o resultado da inspeção ante-mortem, motivo do abate e medicação administrada, se 

for o caso (Reg. (CE) nº 854/2004). É da competência do Inspetor Sanitário assegurar que 

as carcaças de abates de emergência fora do matadouro ostentam uma marca de 

salubridade diferente, destinando-se apenas ao mercado nacional. 

ii) Inspeção sanitária post-mortem 

Todas as carcaças e respetivas vísceras são obrigatoriamente submetidas a uma inspeção 

post-mortem, ou seja após o abate do animal, visando uma apreciação pormenorizada dos 

seguintes aspetos gerais: 

 Estado das carnes; 

 Características da gordura superficial; 

 Exame das superfícies musculares e ósseas expostas, articulações e bainhas dos 

tendões; 

 Eficácia da sangria; 

 Cor; 

 Serosas (Pleura e Peritoneu); 

 Odor; 

 Sujidade/Conspurcação visível; 

 Alteração de cor; 

 Presença de edemas ou focos hemorrágicos; 

 Presença de larvas parasitárias; 

 Outros gânglios linfáticos sujeitos a exame visual/palpação e se necessário incisão. 

Cada espécie zootécnica requer ainda uma apreciação pormenorizada dos pontos a 

indicar seguidamente (Regulamento nº 854/2004). 
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Bovinos domésticos com mais de seis semanas 

1. Inspeção visual da cabeça e da garganta; incisão e exame dos gânglios linfáticos 

submaxilares, retrofaríngeos e parotídeos; exame dos masséteres externos, após 

dupla incisão paralela à mandíbula, e dos masséteres internos, após incisão 

segundo um plano; inspeção visual e palpação da língua; remoção das amígdalas. 

 

2. Inspeção da traqueia e do esófago; exame visual e palpação dos pulmões; incisão e 

exame dos gânglios linfáticos brônquicos e mediastínicos; abertura longitudinal da 

traqueia e dos brônquios principais e incisão dos pulmões, perpendicular aos eixos 

principais, no seu terço posterior. 

 

3. Inspeção visual do pericárdio e do coração, com incisão longitudinal deste, de modo 

a abrir os ventrículos e a atravessar o septo interventricular. 

 

4. Inspeção visual do diafragma. 

 

5. Inspeção visual e palpação do fígado e dos gânglios linfáticos hepáticos e 

pancreáticos; incisão da superfície gástrica do fígado e na base do lobo caudado 

para exame dos canais biliares. 

 

6. Inspeção visual do trato gastrointestinal, do mesentério e dos gânglios linfáticos 

gástricos e mesentéricos; palpação e, se necessário, incisão dos gânglios linfáticos 

gástricos e mesentéricos. 

 

7. Inspeção visual e, se necessário, palpação do baço. 

 

8. Inspeção visual dos rins e, se necessário, incisão dos rins e dos gânglios linfáticos 

renais. 

 

9. Inspeção da pleura e do peritoneu. 

 

10. Inspeção visual dos órgãos genitais. 

 

11. Inspeção visual e, se necessário, palpação e incisão do úbere e dos seus gânglios 

linfáticos. Nas vacas, abertura de cada metade do úbere por meio de uma incisão 
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longa e profunda até aos seios lactíferos e incisão dos gânglios linfáticos do úbere, 

salvo se este não for destinado ao consumo humano. 

 

Ovinos e Caprinos domésticos 

1. Inspeção visual da cabeça depois da esfola e, em caso de dúvida, exame da 

garganta, da boca, da língua e dos gânglios linfáticos retrofaríngeos e parotídeos. 

 

2. Inspeção visual dos pulmões, da traqueia e do esófago; palpação dos pulmões e dos 

gânglios linfáticos brônquicos e mediastínicos; em caso de dúvida, incisão e exame 

destes órgãos e gânglios linfáticos. 

 

3. Inspeção visual do pericárdio e do coração; em caso de dúvida, incisão e exame do 

coração. 

 

4. Inspeção visual do diafragma. 

 

5. Inspeção visual do fígado e dos gânglios linfáticos hepáticos e pancreáticos; 

palpação do fígado e dos seus gânglios linfáticos; incisão da superfície gástrica do 

fígado para exame dos canais biliares. 

 

6. Inspeção visual do trato gastrointestinal, do mesentério e dos gânglios linfáticos 

gástricos e mesentéricos. 

 

7. Inspeção visual e, se necessário, palpação do baço. 

 

8. Inspeção visual dos rins, se necessário, incisão dos rins e dos gânglios linfáticos 

renais. 

 

9. Inspeção visual da pleura e do peritoneu. 

 

10. Inspeção visual dos órgãos genitais. 

 

11. Inspeção visual do úbere e dos seus gânglios linfáticos. 

 

12. Inspeção visual e palpação da zona umbilical e das articulações em animais jovens. 

Em caso de dúvida, incisão da zona umbilical e abertura das articulações. 
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Suínos domésticos 

1. Inspeção visual da cabeça e da garganta; incisão e exame dos gânglios linfáticos 

submaxilares; inspeção visual da boca, das fauces e da língua. 

 

2. Inspeção visual dos pulmões, da traqueia e do esófago; palpação dos pulmões e dos 

gânglios linfáticos brônquicos e mediastínicos; abertura longitudinal da traqueia e dos 

brônquios principais e incisão dos pulmões, perpendicularmente aos eixos principais, 

no seu terço posterior. 

 

3. Inspeção visual do pericárdio e do coração, com incisão longitudinal deste, de modo 

a abrir os ventrículos e a atravessar o septo interventricular. 

 

4. Inspeção visual do diafragma. 

 

5. Inspeção visual do fígado e dos gânglios linfáticos hepáticos e pancreáticos; 

palpação do fígado e dos seus gânglios linfáticos. 

 

6. Inspeção visual do trato gastrointestinal, do mesentério e dos gânglios linfáticos 

gástricos e mesentéricos; palpação e, se necessário, incisão dos gânglios linfáticos 

gástricos e mesentéricos. 

 

7. Inspeção visual e, se necessário, palpação do baço. 

 

8. Inspeção visual dos rins, se necessário, incisão dos rins e dos gânglios linfáticos 

renais. 

 

9. Inspeção visual da pleura e do peritoneu. 

 

10. Inspeção visual dos órgãos genitais. 

 

11. Inspeção visual do úbere e dos seus gânglios linfáticos; incisão dos gânglios 

linfáticos supramamários das porcas. 

 

12. Inspeção visual e palpação da zona umbilical e das articulações nos animais jovens; 

em caso de dúvida, incisão da zona umbilical e abertura das articulações. 
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O Inspetor Sanitário deve ainda exigir que as carcaças de solípedes domésticos, bovinos 

com mais de seis meses de idade e de suínos com mais de quatro semanas sejam 

submetidas a uma secção longitudinal ao longo da coluna vertebral, originando meias 

carcaças. Contudo, caso a entidade competente assim o determinar, esta secção pode não 

ser realizada. Esta exceção de apresentação de carcaça é normalmente aplicada nos casos 

em que a carcaça se destina para eventos de gastronomia tradicional ou para obtenção de 

um produto tecnológico específico. 

Concluídas todas as etapas de inspeção ao animal, a equipa de inspeção toma a 

decisão final – decisão sanitária, fundamentada pelos resultados da metodologia 

anteriormente apresentada. Esta decisão toma os seguintes resultados: 

- Aprovação para consumo; 

- Reprovação total para consumo humano; 

- Reprovação parcial para o consumo humano; 

- Retida para observação. 

Desta etapa foram retiradas as primeiras conclusões deste trabalho relacionadas com o 

número de animais reprovados e causas de reprovação associadas. 

 

2ª Etapa 

A segunda etapa da componente prática assentou no acompanhamento de pesagens 

dos subprodutos gerados pelas reprovações da equipa de inspeção sanitária. Neste 

acompanhamento foram recolhidos os pesos reais das carcaças reprovadas e efetuadas 

pesagens ocasionais dos órgãos reprovados de forma a atribuir um peso-padrão para cada 

tipo de órgão reprovado. 

Finalmente foi ainda realizada uma pesquisa relativa à valorização das carcaças das 

diferentes espécies no mercado nacional, usando como fonte dos dados de 2013 do 

Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP). 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise à metodologia aplicada evidenciou dois tipos de resultados distintos. Os 

primeiros resultados encontram-se relacionados com as rejeições de animais durante a 

inspeção ante-mortem e com as rejeições de carcaças e de vísceras durante a inspeção 

post-mortem e respetivos motivos que implicaram essas decisões sanitárias. Os segundos 

resultados deste trabalho abordaram o impacto económico proveniente das ações da 

Inspeção Sanitária para os produtores e detentores dos animais apresentados para abate. 

 

Animais apresentados para abate  

Durante o período de estágio no Matadouro Regional de Mafra foram apresentados para 

abate 7296 bovinos (Figura 4) e 4681 pequenos ruminantes (Figura 5).  

 

Figura 4 – Número total de bovinos apresentados para abate durante o estágio no 

Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013). 

No período referido, destacaram-se os meses de Abril e Julho com pequenos 

incrementos no número de bovinos apresentados, contudo na generalidade não foram 

verificadas grandes oscilações no número de animais.  
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Figura 5 – Número total de pequenos ruminantes apresentados para abate durante o 

estágio no Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013). 

Relativamente aos pequenos ruminantes, os animais apresentados para abate foram 

constantes exceto no mês de Março no qual se verificou um acréscimo de animais, que é 

facilmente explicado pela época da Páscoa e consequente aumento no consumo das carnes 

desta espécie.   

Do total de bovinos apresentados para abate, 7844 apresentaram idade inferior a 24 

meses e 1320 superior a 24 meses (Figura 6).  

 

Figura 6 – Número de bovinos apresentados para abate durante o estágio com idade 

superior e inferior a 24 meses no Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013). 

O aumento progressivo do número bovinos apresentados para abate com idade superior 

a 24 meses, ao longo do estágio, deveu-se ao início da época tauromáquica e à 

consequentemente necessidade de sacrificar os animais provenientes desses eventos, 

cujos animais na sua maioria apresentavam idades superiores a 48 meses. 
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Relativamente ao total de pequenos ruminantes, 3873 eram ovinos e 803 caprinos 

(Figura 7). 

 

Figura 7 – Número de ovinos e caprinos apresentados para abate durante o estágio no 

Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013). 

Durante os meses de Fevereiro e Março, foram ainda inspecionados 43 gamos provenientes 

de caçadas na Tapada de Mafra. 

No Centro de Abate A, durante o período de realização do estágio, foram apresentados 

para abate 84002 suínos (Figura 8). 

 

Figura 8 – Número de suínos apresentados para abate durante o estágio no Centro de 

Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

No que diz respeito ao Centro de Abate A, o mês em que mais suínos foram 

apresentados para abate foi o mês de Abril. Contrariamente ao mês de Março que 

apresentou o menor número de entrada de animais para sacrifício. 
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No Centro de Abate B, durante o período de Fevereiro a Junho de 2013, foram 

apresentados para abate 155758 suínos (Figura 9). 

 

Figura 9 – Número de suínos apresentados para abate durante o estágio no Centro de 

Abate B (Fevereiro a Junho de 2013). 

No Centro de Abate B, também se verificou que o maior incremento de suínos 

apresentados para abate foi durante o mês de Abril.  

Reprovações totais ante-mortem 

Na Tabela 6 é apresentado o total de reprovações ante-mortem e a percentagem de 

animais reprovados sobre o número de animais apresentados para abate registados durante 

o período de estágio. 

Tabela 6 – Reprovações totais ante-mortem. 

Espécie 
Nº de Animais 

apresentados para 
abate 

Nº de 
Reprovações ante-

mortem 

% Relativa de animais 
reprovados 

Bovinos 7926 3 0,038 

Pequenos 
Ruminantes 

4681 4 0,085 

Suínos – Centro A 84002 18 0,021 

Suínos - Centro B 155758 2 0,001 

 

As reprovações totais resultantes da inspeção ante-mortem no caso dos bovinos e 

pequenos ruminantes deveram-se a animais mortos na abegoaria. No caso dos suínos, no 

Centro de Abate A foram reprovados 18 animais, 11 dos quais por apresentarem alterações 

gerais (61,1%) e 7 devido à patologia onfaloflebite (38,9%) (Figura 10). No Centro de Abate 
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B a totalidade dos animais reprovados, durante o exame em vida, apresentavam também 

alterações gerais. 

 

Figura 10 – Causas de reprovação dos 18 suínos reprovados durante o estágio no Centro 

de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

Pode observar-se, através da análise da Tabela 6, que os pequenos ruminantes foram 

os que apresentaram maior taxa de reprovação (0,085%), sendo que 3 dos pequenos 

ruminantes reprovados eram ovinos e 1 era um caprino, seguidos pelos bovinos (0,038%), 

pelos suínos apresentados no Centro de Abate A (0,021%) e por último, apresentando a 

menor percentagem de reprovação durante o exame de inspeção em vida, os suínos 

apresentados no Centro de Abate B (0,001%). 

Reprovações totais post-mortem 

Na Tabela 7 apresenta-se o número de animais admitidos para abate, o número de 

reprovações totais post-mortem e a percentagem relativa de reprovações totais relativas ao 

número de animais apresentados para abate registados durante o período de estágio. 

Tabela 7 – Reprovações totais post-mortem. 

Espécie 
Nº de Animais 
admitidos para 

abate 

Nº de 
Reprovações post-

mortem 

% Relativa de animais 
reprovados 

Bovinos 7923 25 0,316 

Pequenos 
Ruminantes 

4677 27 0,577 

Suínos - Centro A 83984 431 0,513 

Suínos - Centro B 155756 536 0,344 
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Pela análise da tabela anterior, mantém-se a tendência verificada anteriormente e os 

pequenos ruminantes voltam a ser a espécie com maior percentagem de reprovação, sendo 

que da totalidade de pequenos ruminantes reprovados 20 eram ovinos (74,07%) e 7 eram 

caprinos (25,93%). Os suínos abatidos no Centro de Abate A apresentaram a segunda 

maior percentagem de reprovação (0,513%), seguidos dos suínos abatidos no Centro de 

Abate B (0,344%) e finalmente, apresentando a percentagem relativa mais baixa de 

reprovação, os bovinos (0,316%). 

 

Das 25 carcaças de bovino reprovadas, 6 apresentavam a patologia reação orgânica 

geral (ROG) (24,0%), 4 a patologia peritonite (16,0%), 2 possuíam lesões generalizadas 

consistentes com a patologia de tuberculose (8,0%), 2 a patologia osteíte purulenta (8,0%) e 

as restantes 11 foram reprovadas por estados patológicos diversos (Figura 11).  

 

Figura 11 – Causas de reprovação das 25 carcaças de bovino reprovadas durante o estágio 

no Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013). 

 

Das 27 carcaças de pequenos ruminantes reprovadas, a pneumonia purulenta 

representou a causa de 14 reprovações de carcaça (51,9%), os abcessos múltiplos a causa 

de 4 carcaças (14,8%) e a anemia a causa de 3 carcaças (11,1%). As 6 restantes carcaças 

foram reprovadas por outros motivos registados em número menor, conforme pode ser 

analisado na figura 12. 
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Figura 12 – Causas de reprovação das 27 carcaças de pequenos ruminantes reprovadas 

durante o estágio no Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013). 

 

Das 431 carcaças de suínos reprovadas no Centro de Abate A, os estados patológicos 

detetados que motivaram as reprovações das carcaças foram bastante distintos. Desta 

forma as carcaças reprovadas foram classificadas como diferentes tipo subprodutos, de 

categoria 2 ou 3, consoante da natureza da patologia apresentada. Assim do total de 

carcaças reprovadas durante a inspeção post-mortem, 406 (94,2%) foram encaminhadas 

como subprodutos de categoria 2 e 25 (5,8%) foram encaminhadas como subprodutos de 

categoria 3, por apresentarem patologias que os tornavam impróprios para consumo 

humano, mas sem doenças transmissíveis. 

No caso das reprovações post-mortem cujo destino das carcaças foram os subprodutos 

de categoria 3, 11 carcaças apresentavam alterações organoléticas, como por exemplo PSE 

(44,0%),10 excesso de escaldão (40,0%) e 4 traumatismos diversos (16,0%) (Figura 13). 
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Figura 13 – Causas de reprovação das 25 carcaças suínos reprovados, classificadas como 

subprodutos categoria 3, durante o estágio no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 

2013). 

Relativamente às reprovações post-mortem que representavam efetivamente um perigo 

para a saúde pública sendo por isso classificados como subprodutos de categoria 2, a causa 

com maior destaque foi a osteíte purulenta afetando 93 carcaças (22,9%), seguida das 

pneumopatias que afetaram 75 carcaças (18,5%), das enteropatias com incidência em 74 

animais (18,2%), da reação orgânica geral detetada em 50 carcaças (12,3%) e finalmente 

das poliartrites em 35 (8,6%). As restantes 79 carcaças de animais reprovados 

apresentavam outras causas menos frequentes, enunciadas abaixo na Figura 14. 

 

Figura 14 – Causas de reprovação das 406 carcaças de suínos reprovados, classificadas 

como subprodutos categoria 2, durante o estágio no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 

2013). 
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Das 536 carcaças reprovadas no Centro de Abate B durante a inspeção post-mortem foi, 

novamente, apresentada a distinção do seu destino como subprodutos dependendo da 

patologia encontrada. Assim, 4 carcaças reprovadas foram classificadas como subprodutos 

de categoria 3 e as restantes 532 carcaças classificadas como subprodutos de categoria 2 

por apresentarem patologias que colocam em risco a saúde pública.  

Por apenas um grupo muito restrito de patologias poder ser classificado como 

subprodutos de categoria 3, as causas encontradas no Centro de Abate B foram 

semelhantes às encontradas no Centro de Abate A, assentando puramente em questões 

sensoriais (Figura 15). 

 

Figura 15 – Causas de reprovação das 4 carcaças de suínos reprovados, classificadas 

como subprodutos de categoria 3, durante o estágio no Centro de Abate B (Fevereiro a 

Junho de 2013). 

No que diz respeito às 532 carcaças reprovadas, cujas patologias foram classificadas 

como subprodutos de categoria 2, a patologia com maior incidência foram as pneumopatias 

afetando 127 carcaças (23,9%), seguida dos abcessos múltiplos encontrados em 84 

carcaças (15,8%), das osteítes purulentas em 80 carcaças (15,0%), das poliartrites em 50 

carçacas (9,4%) e finalmente das osteomielites em 49 carcaças de animais (9,2%). As 

restantes patologias detetadas apresentaram motivos bastante distintos e taxas de 

ocorrência menores, como é o caso das enteropatias, das carnes febris, das reações 

orgânicas gerais, das orquites, das peritonites e entre outras apresentadas na Figura 16. 
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Figura 16 – Causas de reprovação das 532 carcaças de suínos reprovados, classificadas 

como subprodutos de categoria 2, durante o estágio no Centro de Abate B (Fevereiro a 

Junho de 2013). 

 

Reprovações parciais post-mortem 

As reprovações parciais resultantes da inspeção post-mortem foram classificadas em 

dois tipos distintos, as reprovações parciais de carcaça e as reprovações de vísceras. 

Na Tabela 8 apresenta-se o número total de reprovações parciais por espécie, as peças 

afetadas, o número de peças afetadas e a percentagem relativa das peças reprovadas face 

ao total de reprovações parciais, durante o período de estágio. 
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Tabela 8 – Reprovações parciais de carcaça. 

Espécie 
Nº total de 

Reprovações 
Peça 

Nº total de 
peças 

reprovadas 

% Relativa de 
peças 

reprovadas 

Bovinos 3 Perna 3 100,000 

Suínos - Centro A 671 

Cabeça 46 6,855 

Chispe 116 17,288 

Entrecosto 86 12,817 

Entremeada 8 1,192 

Pá 49 7,303 

Pele 47 7,004 

Perna 218 32,489 

Vão 101 15,052 

Suínos - Centro B 718 

Entrecosto 389 54,178 

Pá 4 0,557 

Perna 305 42,479 

1/4 Carcaça 19 2,646 

1/2 Carcaça 1 0,139 

 

No caso dos bovinos, as 3 pernas foram reprovadas por apresentarem fraturas e 

traumatismos (Figura 17). Estes traumatismos não implicavam a reprovação de toda a 

carcaça, por isso apenas a zona em afetada foi reprovada e removida. 

 

Figura 17 – Quarto traseiro esquerdo de bovino apresentando uma fratura. 

No caso dos suínos inspecionados no Centro de Abate A, foram reprovadas diversas 

peças por diferentes tipos de estados patológicos. 

Das 218 pernas de suíno reprovadas (Figura 18), 132 pernas apresentavam artrites 

(60,6%), 42 pernas estavam afetadas com diversos traumas (19,3%), 28 pernas 

apresentavam conspurcação (12,8%) e as restantes 16 pernas reprovadas tinham abcessos 

(7,3%). 



 

38 
 

 

Figura 18 – Causas de reprovação das 218 pernas de suíno reprovadas durante o estágio 

no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

 

Relativamente aos 116 chispes reprovados (Figura 19), 66 apresentavam artrites 

(56,9%) e nos restantes 50 foram encontrados abcessos (43,1%). 

 

Figura 19 – Causas de reprovação dos 116 chispes de suíno reprovados durante o estágio 

no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

 

Os 101 vãos reprovados deveram-se a diversas causas (Figura 20), 60 vãos 

apresentavam pleuresias (59,4%), 28 conspurcações (27,7%), 10 abcessos (9,9%), 2 

traumas (2,0%) e 1 osteíte (1,0%). 

132 42 

28 
16 

Artrite 

Trauma 

Conspurcação 

Abcessos 

66 

50 

Artrite 

Abcessos 



 

39 
 

 

Figura 20 – Causas de reprovação dos 101 vãos de suíno reprovados durante o estágio no 

Centro de Abate A (Fevereiro a Maio). 

 

Quanto aos 86 entrecostos reprovados (Figura 21), 67 apresentavam pleuresias 

(77,9%), 12 abcessos (14,0%) e nos restantes 7 foram encontrados traumas e 

conspurcação (8,1%).  

 

Figura 21 – Causas de reprovação dos 86 entrecostos de suíno reprovados durante o 

estágio no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

 

Das 49 pás reprovadas (Figura 22), 27 estavam afetadas com abcessos (55,1%), 15 

com artrites (30,6%) e as restantes 7 com traumatismos e necrose (14,3%). 

60 
28 

10 

2 1 

Pleuresia 

Conspurcação 

Abcessos 

Trauma 

Osteíte 

67 

12 
6 

1 

Pleuresia 

Abcessos 

Conspurcação 

Trauma 



 

40 
 

 

Figura 22 – Causas de reprovação das 49 pás de suíno reprovadas durante o estágio no 

Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

 

Quanto às 47 peles reprovadas (Figura 23), 40 apresentavam dermatites (85,1%), 6 

conspurcações (12,8%) e 1 pele apresentava um melanoma (2,1%). 

 

Figura 23 – Causas de reprovação das 47 peles de suíno reprovadas durante o estágio no 

Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

 

Nas 46 cabeças reprovadas, a patologia encontrada com maior frequência foram os 

abcessos afetando 29 cabeças (63,0%), seguida da sangria insuficiente em 9 cabeças 

(19,6%). As restantes cabeças reprovadas deveram-se a causas menos significativas, como 

conspurcações, dermatites e traumas descritos na Figura 24. 
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Figura 24 – Causas de reprovação das 46 cabeças de suíno reprovadas durante o estágio 

no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

 

As 8 entremeadas reprovadas (Figura 25), apresentavam causas bastante distintas, 

sendo predominantes as pleuresias.  

 

Figura 25 – Causas de reprovação das 8 entremeadas de suíno reprovadas durante o 

estágio no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

 

No caso dos suínos inspecionados no Centro de Abate B, devido ao volume e 

velocidade registado na linha de abate, não foi possível descrever as causas que motivaram 

o número de reprovações referidas na Tabela 8. Neste Centro de Abate é realizado apenas 

o registo do número e peso das peças afetadas de forma a que o valor das mesmas seja 

descontado ao detentor dos animais. 

 

29 

9 

4 2 2 
Abcessos 

Sangria Insuficiente 

Conspurcação 

Trauma 

Dermatite 

3 

1 1 

1 

1 

1 Pleuresia 

Osteíte 

Abcesso 

Traumatismo 

Conspurcação 

Dermatite 



 

42 
 

Na Tabela 9 apresenta-se o número total de reprovações de vísceras por espécie, as 

vísceras afetadas, o número de vísceras afetadas e a percentagem relativa das vísceras 

reprovadas face ao total de reprovações de vísceras, durante o período de estágio. 

Tabela 9 – Reprovações parciais (vísceras reprovadas). 

Espécie 
Nº total de 

Reprovações 
Órgão 

Nº total de órgãos 
reprovados 

% Relativa de 
órgãos 

reprovados 

Bovinos 3813 

Cabeça 15 0,393 

Coração 40 1,049 

Fígado 1144 30,003 

Língua 11 0,288 

Patas 14 0,367 

Pulmões 239 6,268 

Rabo 3 0,079 

Rins 2296 60,215 

Víscera Branca 51 1,338 

Pequenos 
Ruminantes 

640 

Coração 31 4,844 

Fígado 435 67,969 

Pulmões 165 25,781 

Rins 9 1,406 

Suínos - Centro 
A 

20381 
Fressuras 2321 11,388 

Fígado 18060 88,612 

 

No caso das vísceras de bovino inspecionadas, os estados patológicos foram bastante 

distintos consoante o órgão afetado. 

Dos 1144 fígados reprovados (Figura 26) a causa de reprovação com maior incidência 

neste órgão foi o parasitismo, visível na Figura 27, com 661 reprovações (57,8%), seguida 

dos abcessos, representados na Figura 28, que afetaram 244 fígados (21,3%), da hepatite 

em 98 fígados (8,6%), das aderências em 88 fígados (7,7%) e da esteatose afetando 18 

fígados (1,6%). Os restantes 35 fígados reprovados apresentavam causas com menor 

incidência, como hemorragias, petéquias e fibrose. 
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Figura 26 – Causas de reprovação dos 1144 fígados de bovino reprovados durante o 

estágio no Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013). 

 

 

Figura 27 – Fígado de bovino apresentando parasitismos (original). 

 

 

Figura 28 – Fígado bovino afetado por abcessos (original). 

 

661 244 

98 
88 

18 17 12 6 
Parasitismo 

Abcessos 

Hepatite 

Aderências 

Esteatose 

Hemorragias 

Petéquias 

Fibrose 



 

44 
 

Relativamente às reprovações de rins, a equipa de inspeção sanitária residente optou 

por classificar como motivo de reprovação as lesões múltiplas, para todos os 2296 órgãos 

cuja decisão sanitária foi a reprovação (Figura 29). 

 

Figura 29 – Rim de bovino reprovado devido à patologia nefrite (original). 

Dos 239 pulmões reprovados (Figura 30) a causa com maior incidência foi a pneumonia 

com 141 pulmões reprovados (59,0%), seguida da causa T2.1 resultando em 73 pulmões 

reprovados (30,5%). A causa de reprovação anteriormente referida, T2.1, provém da 

classificação sanitária indicada no passaporte do animal indicando que o animal não se 

encontra indeme à tuberculose e por isso, preventivamente, os pulmões deverão ser 

retirados. Os restantes 25 pulmões rejeitados corresponderam a causas menos relevantes, 

como a aspiração por falsa rota, a conspurcação, a pleuresia e as hemorragias. 

 

Figura 30 – Causas de reprovação dos 239 pulmões de bovino reprovados durante o 

estágio no Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013). 
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Das 51 vísceras brancas reprovadas (Figura 31), a presença de abcessos foi a causa de 

reprovação predominante com 24 órgãos afetados (47,1%), seguida da recção inflamatória 

com 8 órgãos afetados (15,7%) e das aderências com 5 órgãos comprometidos (9,8%). Os 

restantes órgãos que não se encontravam aptos pra consumo foram reprovados por causas 

menos frequentes como a enterite hemorrágica, a peritonite, o timpanismo e o parasitismo 

(27,4%). 

 

Figura 31 – Causas de reprovação das 51 vísceras brancas de bovinos reprovadas durante 

o estágio no Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013). 

 

Das 15 cabeças reprovadas (Figura 32), as lesões caseosas, como as da Figura 33, 

foram a causa de reprovação de 7 cabeças (46,7%) e a presença de abcessos a causa de 5 

cabeças (33,3%). Os traumatismos e a recção ganglionar foram as causas menos 

frequentes (20,0%). 

 

Figura 32 – Causas de reprovação das 15 cabeças de bovinos reprovadas durante o 

estágio no Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013).  
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Figura 33 – Gânglio linfático retrofaríngeo de bovino apresentando uma lesão caseocalcária 

(original). 

 

Das 11 línguas reprovadas (Figura 34), a causa de reprovação predominante foi a 

reação ganglionar levando à reprovação de 8 línguas (72,7%). As restantes reprovações 

derivaram de causas menos frequentes como foi o caso dos abcessos e das úlceras 

(27,3%). No caso das úlceras é frequente que seja retirada apenas a úlcera em si, não 

sendo necessário reprovar toda a língua. 

 

Figura 34 – Causas de reprovação das 11 línguas de bovino reprovadas durante o estágio 

no Matadouro Regional de Mafra (Fevereiro a Julho de 2013).  
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As 14 patas reprovadas ao longo do estágio apresentavam traumatismos que não as 

tornavam aptas para consumo. 

 

Os 3 rabos rejeitados pela equipa de inspeção apresentavam abcessos. 

 

No caso das 640 rejeições de vísceras em pequenos ruminantes, referidas na Tabela 9, 

435 corresponderam a fígados dos quais 398 (91,5%) apresentavam parasitoses; 165 a 

pulmões sendo a pneumonia a patologia responsável pela reprovação de 100 órgãos 

(60,6%), 31 a corações assumindo as petéquias a principal causa de reprovação (58,1%) e 

9 a rins reprovados (Figura 35). 

 

Figura 35 – Causas de reprovação das 640 rejeições parciais de pequenos ruminantes 

durante um período do estágio no Matadouro Regional de Mafra (Maio a Julho de 2013). 

 

Foi ainda efetuado um estudo relativo às reprovações das vísceras dos animais abatidos 

no Centro de Abate A verificando-se 20381 rejeições totais de vísceras, como referido na 

Tabela 9. Do número total, 88 reprovações de vísceras foram em porcas reprodutoras, 1 em 

varrascos e 20292 em suínos standard. 

Nas porcas reprodutoras foram reprovadas 38 fressuras e 50 fígados. Das 38 fressuras 

reprovadas (Figura 36), considerando fressura a víscera vermelha completa, 28 deveram-se 

à presença de parasitismo (73,7%) e 10 a hepatite (26,3%). Relativamente aos 50 fígados 

(Figura 37), 28 apresentavam parasitismo (56%), 21 hepatite (42%) e 1 esteatose (2%).   

10 10 4 9 

398 

4 

100 
55 

10 10 18 3 3 6 
0 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

A
b

ce
ss

o
 

Es
te

at
o

se
 

H
ep

at
it

e 

A
d

er
ên

ci
as

 

P
ar

as
it

o
se

 

O
u

tr
a 

P
n

eu
m

o
n

ia
 

H
em

o
rr

ag
ia

s 

O
u

tr
a 

P
er

ic
ar

d
it

e 

P
et

éq
u

ia
s 

O
u

tr
a 

N
ef

ri
te

 

O
u

tr
a 

Fígado Pulmões Coração Rins 

Número de 
Órgãos 

Reprovados 

Causas de Reprovação por Órgão Reprovado 



 

48 
 

 

Figura 36 – Causas de reprovação das 38 fressuras de porcas reprodutoras reprovadas 

durante o estágio no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

 

 

Figura 37 – Causas de reprovação dos 50 fígados de porcas reprodutoras reprovados 

durante o estágio no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

Nos varrascos foi apenas reprovado um fígado por apresentar hepatite. 

Por último, nos suínos standard foram reprovadas 2283 fressuras e 18009 fígados. Nas 

fressuras reprovadas (Figura 38), 1741 apresentavam parasitismo (76,3%), 405 hepatite 

(17,3%) e 137 esteatose (6%). Dos fígados reprovados (Figura 39), 14014 apresentavam 

parasitismo (77,8%), 3144 hepatite (17,5%) e 851 esteatose (4,7%). 
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Figura 38 – Causas de reprovação das 2283 fressuras de suínos standard reprovadas 

durante o estágio no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

 

 

Figura 39 – Causas de reprovação dos 18009 fígados de suínos standard reprovados 

durante o estágio no Centro de Abate A (Fevereiro a Maio de 2013). 

  

 No Centro de Abate B devido ao volume e velocidade registado na linha de abate, 

não foi possível contabilizar nem descrever as vísceras reprovadas e respetivas causas que 

motivaram a decisão sanitária. 
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Impacto económico das ações de Inspeção Sanitária  

A valorização das carcaças de cada espécie de interesse zootécnico apresentou grande 

oscilação ao longo do tempo e das condições de oferta e procura do mercado. Assim, para 

cada espécie, foram aplicadas cotações semanais. 

O estudo do impacto económico consequente das práticas de inspeção sanitária incidiu 

em exclusivo sob as carcaças dos animais reprovados durante o exame post-mortem, 

partindo do peso de carcaça. Os valores base de mercado para cada uma das espécies 

aplicados neste estudo foram obtidos através do Gabinete de Planeamento e Políticas 

(GPP). 

No caso dos bovinos, o valor de referência (euros por 100 quilos de carcaça) aplicado 

neste estudo resultou da média mensal das cotações semanais para categoria de Bovinos 

Adultos (Tabela 10). 

Tabela 10 – Preços médios de mercado para bovinos (adaptado de GPP). 

Mês 
Preço médio Mensal 

(€/100 kg peso carcaça) 

Fevereiro 367,275 

Março 372,04 

Abril 371,875 

Maio 369,5 

Junho 369,28 

Julho 368,24 

 

No caso dos pequenos ruminantes, o valor de referência (euros por 100 quilos de 

carcaça) utilizado neste estudo resultou da média mensal das cotações semanais para a 

categoria de Pequenos Ruminantes Leves (Tabela 11). 

Tabela 11 – Preços médios de mercado para pequenos ruminantes (adaptado de GPP). 

Mês 
Preço médio Mensal 

(€/100 kg peso carcaça) 

Fevereiro 428,44 

Março 417 

Abril 430 

Maio 404,5 

Junho 416,2 

Julho 412,5 
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Por último, no caso dos suínos o valor padrão de referência (euros por 100 quilos de 

carcaça) aplicado neste estudo também teve origem no cálculo da média de valores 

resultantes das cotações semanais para a Categoria de Porcos E (Tabela 12). 

Tabela 12 – Preços médios de mercado para suínos (adaptado de GPP). 

Mês 
Preço médio Mensal 

(€/100 kg peso carcaça) 

Fevereiro 176,25 

Março 181 

Abril 181 

Maio 177 

Junho 179,4 

Julho 188,5 

 

Comparando as valorizações por 100 kg de peso em carcaça, verificou-se que os 

valores apresentados são bastante distintos. Este facto foi motivado essencialmente pelo 

tipo de produção afeta a cada uma das espécies. 

Através das pesagens efetuadas às carcaças reprovadas e dos valores médios 

calculados, obtiveram-se para a espécie bovina os resultados apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Impacto económico para a espécie bovina (Fevereiro a Julho de 2013). 

Meses 

Peso de 
Carcaça 

Reprovada 
(kg) 

Peso das 
Reprovações/mês 

(kg) 

Valor (€/100 kg 
peso carcaça) 

Impacto 
Económico 

(€/mês) 

Impacto 
Económico (€) 

durante o 
Estágio 

Fevereiro 

201,29 

688,93 367,28 2530,27 

18226,17 

223,24 

264,4 

Março 

123,47 

659,71 372,04 2454,39 325,16 

211,08 

Abril 

153,06 

1247,09 371,88 4637,62 

151,11 

379,45 

215,4 

80,16 

151,1 

116,81 

Maio 

193,45 

1208,12 369,50 4464,00 

94,86 

379,26 

135,24 

91,52 

313,79 

Junho 
330,26 

421,00 369,28 1554,67 
90,74 

Julho 

222,26 

702,05 368,24 2585,23 
187,76 

176,98 

115,05 
 

Analisando os dados obtidos para a espécie bovina durante o período de estágio, as 

reprovações resultantes da inspeção post-mortem provocaram uma perda efetiva de 

18226,17 euros para os detentores dos animais. Relacionando o valor obtido para os 25 

bovinos reprovados, foi calculado o valor teórico espectável para o número de bovinos 

abatidos (7923) obtendo-se um valor de 5.776.237,80 euros. Desta forma concluiu-se que 

as carcaças reprovadas representaram cerca de 0,3156% do valor total teórico espectável. 

No seguimento das pesagens efetuadas às carcaças reprovadas e dos valores médios 

estimados, obtiveram-se para a espécie ovina e caprina os resultados apresentados na 

Tabela 14. 
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Tabela 14 – Impacto económico para pequenos ruminantes (Fevereiro a Julho de 2013). 

Meses 

Peso de 
Carcaça 

Reprovada 
(kg) 

Peso das 
Reprovações/mês 

(kg) 

Valor 
(€/100 kg 

PC) 

Impacto 
Económico 

(€/mês) 

Impacto 
Económico (€) 

durante o Estágio 

Fevereiro 

6,1 

20,80 428,44 89,12 

947,57 

4,7 

10 

Março 

4,31 

128,31 417,00 535,05 

5 

5,78 

16,07 

4,11 

13,52 

5,48 

4,5 

9,4 

11,56 

10,58 

4,5 

5,09 

7,25 

15,28 

5,88 

Abril 5,8 5,80 430,00 24,94 

Maio 12,3 12,30 404,50 49,75 

Junho 5 18,10 416,20 75,33 

Julho 

4,9 

42,03 412,50 173,37 

5,68 

6,86 

15,38 

9,21 

 

Continuando a análise dos dados obtidos para os pequenos ruminantes de Fevereiro a 

Julho, as reprovações resultantes da inspeção post-mortem provocaram uma perda efetiva 

de 947,57 euros para os detentores dos animais. Relacionando o valor obtido para os 27 

pequenos ruminantes reprovados, foi calculado o valor teórico espectável para o número de 

animais abatidos desta espécie (4677) obtendo-se um valor de 164.140,18 euros. Assim, 
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concluiu-se que as carcaças reprovadas representaram cerca de 0,5773% do valor total 

teórico espectável. 

Finalmente, na sequência das pesagens efetuadas às carcaças reprovadas e dos 

valores médios estimados, obtiveram-se para a espécie suína os resultados apresentados 

na Tabela 15, para o Centro de Abate A e na Tabela 16, para o Centro de Abate B. 

Tabela 15 – Impacto económico para a espécie suína no Centro de Abate A (Fevereiro a 

Maio de 2013). 

Local Meses 

Peso de 
Carcaça 

Reprovada 
M2 (kg) 

Peso de 
Carcaça 

Reprovada 
M3 (kg) 

Peso das 
Reprovações/mês 

(kg) 

Valor 
(€/100 kg 

PC) 

Impacto 
Económico 

(€/mês) 

Impacto 
Económico 

(€) 
durante o 

Estágio 

Centro 
de 

Abate 
A 

Fevereiro 8475,90 163,60 8639,50 176,25 15227,12 

54299,20 
Março 4420,10 591,50 5011,60 181,00 9071,00 

Abril 8258,50 523,50 8782,00 181,00 15895,42 

Maio 7261,70 707,60 7969,30 177,00 14105,66 

 

Da análise aos dados obtidos para a espécie suína abatida no Centro de Abate A, de 

Fevereiro a Maio, as reprovações resultantes da inspeção post-mortem provocaram uma 

perda efetiva de 54299,20 euros para os detentores dos animais. Relacionando o valor 

obtido para os 431 suínos reprovados, foi calculado o valor teórico espectável para o 

número de animais abatidos desta espécie (83984) obtendo-se um valor de 10.580.658,96 

euros. Assim, concluiu-se que as carcaças reprovadas representaram cerca de 0,5132% do 

valor total teórico espectável. 

Tabela 16 – Impacto económico para a espécie suína no Centro de Abate B (Fevereiro a 

Junho de 2013). 

Local Meses 
Peso das 

Reprovações/mês 
(kg) 

Valor (€/100 
kg PC) 

Impacto 
Económico 

(€/mês) 

Impacto 
Económico (€) 

durante o 
Estágio 

Centro de 
Abate B 

Fevereiro 8617,80 176,25 15188,87 

85232,46 

Março 11745,20 181,00 21258,81 

Abril 9784,10 181,00 17709,22 

Maio 10163,20 177,00 17988,86 

Junho 7294,70 179,40 13086,69 

 



 

55 
 

Nos dados obtidos para a espécie suína abatida no Centro de Abate B, de Fevereiro a 

Junho, as reprovações resultantes da inspeção post-mortem provocaram uma perda efetiva 

de 85232,46 euros para os detentores dos animais. Relacionando o valor obtido para os 536 

suínos reprovados, foi calculado o valor teórico espectável para o número de animais 

abatidos desta espécie (155756) obtendo-se um valor de 24.767.662,39 euros. Assim, 

concluiu-se que as carcaças reprovadas representaram cerca de 0,3441% do valor total 

teórico espectável. 
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V. CONCLUSÕES 

As atividades desenvolvidas durante o estágio vieram salientar a importância das 

equipas de inspeção sanitária na salvaguarda da saúde humana e animal. Esta experiência 

serviu também para consciencializar a quantidade de legislação e burocracia por detrás de 

toda a atividade, ganhar metodologia e destreza na execução dos procedimentos 

obrigatórios durante a inspeção post-mortem, aprofundar os conhecimentos relativos às 

diversas tecnologias de abate e ainda entender as perdas económicas inerentes aos actos 

de inspeção sanitária. 

As atividades associadas às equipas de inspeção obrigam a uma constante atualização 

em matéria de legislação e de implementação de medidas de higiene, bem como uma 

permanente capacidade de adequação aos diversos estados patológicos apresentados. 

Foram identificadas diversas causas de reprovações totais e parciais das diferentes 

espécies, o que realça a necessidade de implementação de medidas corretas de 

biossegurança nas diferentes explorações bem como no transporte dos animais, no sentido 

de minimizar as perdas económicas verificadas e evitar a obtenção de carnes com 

características de qualidade inferiores. 

Das principais patologias apresentadas tiveram principal destaque a ROG e a peritonite 

no caso dos bovinos, as pneumonias purulentas e os abcessos múltiplos nos pequenos 

ruminantes, as osteítes purulentas, as enteropatias e as pneumopatias para os suínos 

abatidos no Centro de abate A e novamente as pneumopatias e as osteítes purulentas e 

ainda os abcessos múltiplos para os suínos abatidos no Centro de Abate B.  

Nos bovinos, é frequente existirem alterações generalizadas tanto a nível linfático bem 

como no processo de enxugo da carcaça, sendo por isso atribuído o estado patológico de 

ROG. A dominância da patologia peritonite é facilmente entendida devido à facilidade de 

ingestão de corpos estranhos por parte deste tipo de animais. 

Nos pequenos ruminantes, a maioria dos animais encaminhados para abate, eram 

animais muito jovens e especialmente sensíveis a questões climatéricas e de maneio. 

Na espécie suína foram verificadas duas patologias mais comuns, as pneumopatias e as 

osteítes purulentas. Novamente estes estados patológicos prendem-se essencialmente com 

o maneio do animal em exploração e com a forma como são transportados até aos centros 

de abate. 

Relativamente aos órgãos reprovados, a incidência das parasitoses em fígados 

apresentou-se de forma gravosa. Esta problemática revela que, atualmente, os programas 
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de desparasitação dos animais não são eficazes ou devido à crise económica deixaram de 

ser aplicados. 

No estudo do impacto económico das ações de Inspeção Sanitária conclui-se que 

apesar de resultarem num valor elevado, comparando-o com os valores teóricos 

espectáveis do número de animais abatidos, este apresenta um valor diminuto (inferior a 

1%). É contudo de salientar que este estudo apenas visou os valores de peso de carcaça, 

não contabilizando as penalizações de preço por quilo de carcaça aquando a reprovação 

das vísceras dos animais nem as taxas de abate pagas por todos os apresentantes dos 

animais. 

Perante os resultados verificados seria importante apostar numa conjugação de esforços 

entre as equipas de inspeção sanitária e os veterinários responsáveis pelas explorações, 

que com o apoio dos matadouros, criariam uma fonte dinâmica de comunicação das 

principais lesões e estados patológicos e de forma a criar soluções e ações preventivas. 

Com a implementação de uma política de comunicação deste tipo iriam diminuir o número 

de animais e órgãos reprovados, diminuindo consequentemente os prejuízos para os 

produtores e também aumentar a qualidade das carnes aprovadas para consumo humano. 
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VII. ANEXOS 

Anexo I – Fluxograma de abate de bovinos no Matadouro Regional de Mafra 
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Anexo II – Fluxograma de abate de suínos nos Centros de Abate A e B 
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Anexo III – Fluxograma de abate de pequenos ruminantes no Matadouro Regional de 

Mafra 
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Anexo IV – Valores médios (%) das extrações de colunas vertebrais de bovinos 

Código Data 
Nº de 

Ordem 
Peso da Carcaça 

Quente (kg) 
Peso da Carcaça 

Frio (kg) 
Peso da 

Coluna (kg) 
Percentagem 
de extração 

Bov ≥ 30 m 20-02-2013 4031 

216,2 211,87 

10,2 2,416 214,6 210,3 

430,8 422,17 

Bov ≥ 30 m 26-02-2013 3017 

144,6 141,7 

6,8 2,409 143,4 140,53 

288 282,23 

Bov ≥ 30 m 26-02-2013 3048 

313,8 307,52 

15,4 2,508 312,8 306,54 

626,6 614,06 

Bov ≥ 30 m 26-02-2013 3061 

78,4 76,83 

3,4 2,210 78,6 77,02 

157 153,85 

Bov ≥ 30 m 28-02-2013 5009 

331,6 324,96 

14,2 2,173 335,2 328,49 

666,8 653,45 

Bov ≥ 30 m 01-03-2013 6004 

184,8 181,1 

7,8 2,163 183,2 179,53 

368 360,63 

Bov ≥ 30 m 03-03-2013 1004 

147,2 144,25 

5,8 2,006 147,8 144,84 

295 289,09 

Bov ≥ 30 m 03-03-2013 1001 

93,2 91,33 

4,6 2,476 96,4 94,47 

189,6 185,8 

Bov ≥ 30 m 04-03-2013 2146 

85,8 84,08 

4,8 2,875 84,6 82,9 

170,4 166,98 

Bov ≥ 30 m 05-03-2013 3111 

134,4 131,71 

6 2,263 136,2 133,47 

270,6 265,18 

Bov ≥ 30 m 05-03-2013 3054 

110,2 107,99 

5,2 2,342 116,4 114,07 

226,6 222,06 

Bov ≥ 30 m 05-03-2013 3055 

135,4 132,69 

6 2,293 131,6 128,96 

267 261,65 

Bov ≥ 30 m 05-03-2013 3021 

106,2 104,07 

4,2 2,035 104,4 102,31 

210,6 206,38 

Bov ≥ 30 m 07-03-2013 5003 99,8 97,8 5 2,489 
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105,2 103,09 

205 200,89 

Bov ≥ 30 m 07-03-2013 5024 

216,8 212,46 

11 2,588 217 212,66 

433,8 425,12 

Bov ≥ 30 m 14-03-2013 5016 

158,4 155,23 

8,4 2,732 155,4 152,29 

313,8 307,52 

Bov ≥ 30 m 14-03-2013 5020 

183 179,34 

9,4 2,627 182,2 178,55 

365,2 357,89 

Bov ≥ 30 m 17-03-2013 1003 

136 133,28 

5,2 1,970 133,4 130,73 

269,4 264,01 

Bov ≥ 30 m 19-03-2013 3055 

97 95,06 

4,4 2,305 97,8 95,84 

194,8 190,9 

Bov ≥ 30 m 21-03-2013 5012 

111,4 109,17 

4,4 2,008 112,2 109,95 

223,6 219,12 

Bov ≥ 30 m 02-04-2013 3015 

300,6 294,58 

15,4 2,603 303,2 297,13 

603,8 591,71 

Bov ≥ 30 m 02-04-2013 3041 

112,6 110,34 

5,2 2,336 114,6 112,3 

227,2 222,64 

Bov ≥ 30 m 02-04-2013 3046 

126,4 123,87 

5,4 2,168 127,8 125,24 

254,2 249,11 

Bov ≥ 30 m 03-04-2013 4024 

208,6 204,42 

9,2 2,261 206,6 202,46 

415,2 406,88 

Bov ≥ 30 m 07-04-2013 1001 

93 91,14 

4,4 2,391 94,8 92,9 

187,8 184,04 

Bov ≥ 30 m 07-04-2013 1005 

127,8 125,24 

6,2 2,481 127,2 124,65 

255 249,89 

Bov ≥ 30 m 07-04-2013 1006 

93,2 91,33 

4,6 2,505 94,2 92,31 

187,4 183,64 

Bov ≥ 30 m 09-04-2013 3048 
87,2 85,45 

4,8 2,771 
89,6 87,8 
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176,8 173,25 

Bov ≥ 30 m 09-04-2013 3049 

72 70,56 

4 2,796 74 72,52 

146 143,08 

Bov ≥ 30 m 09-04-2013 3034 

148,6 145,62 

7,6 2,629 146,4 143,47 

295 289,09 

Bov ≥ 30 m 09-04-2013 3017 

142,8 139,94 

7,6 2,738 140,4 137,59 

283,2 277,53 

Bov ≥ 30 m 11-04-2013 5011 

247 242,06 

12,6 2,619 244 239,12 

491 481,18 

Bov ≥ 30 m 11-04-2013 5012 

164,4 161,11 

7,6 2,369 163 159,74 

327,4 320,85 

Bov ≥ 30 m 11-04-2013 5013 

198,8 194,82 

8,4 2,158 198,4 194,43 

397,2 389,25 

Bov ≥ 30 m 11-04-2013 5014 

186,8 183,06 

8,4 2,303 185,4 181,69 

372,2 364,75 

Bov ≥ 30 m 11-04-2013 5015 

164,2 160,91 

8 2,495 163 159,74 

327,2 320,65 

Bov ≥ 30 m 11-04-2013 5016 

196,6 192,66 

8,6 2,251 193,2 189,33 

389,8 381,99 

Bov ≥ 30 m 17-04-2013 4003 

77,4 75,85 

4 2,651 76,6 75,06 

154 150,91 

Bov ≥ 30 m 17-04-2013 4004 

70,6 69,18 

4 2,887 70,8 69,38 

141,4 138,56 

Bov ≥ 30 m 18-04-2013 5010 

195 191,1 

9,2 2,380 199,4 195,41 

394,4 386,51 

Bov ≥ 30 m 19-04-2013 6001 

242,4 237,55 

12,2 2,579 240,4 235,59 

482,8 473,14 

Bov ≥ 30 m 19-04-2013 6009 39 38,22 2,2 2,893 
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38,6 37,82 

77,6 76,04 

Bov ≥ 48 m 03-03-2013 1003 

135 132,3 

5,4 2,052 133,6 130,92 

268,6 263,22 

Bov ≥ 48 m 03-03-2013 1002 

126,2 123,67 

5,6 2,252 127,6 125,04 

253,8 248,71 

Bov ≥ 48 m 17-03-2013 1001 

102,2 100,15 

4,6 2,272 104,4 102,31 

206,6 202,46 

Bov ≥ 48 m 17-03-2013 1002 

139,8 137 

5,2 1,905 138,8 136,02 

278,6 273,02 

Bov ≥ 48 m 17-03-2013 1004 

105,2 103,09 

4,8 2,302 107,6 105,44 

212,8 208,53 

Bov ≥ 48 m 02-04-2013 3042 

130,8 128,18 

5,8 2,289 127,8 125,24 

258,6 253,42 

Bov ≥ 48 m 02-04-2013 3043 

111,4 109,17 

5,2 2,384 111,2 108,97 

222,6 218,14 

Bov ≥ 48 m 02-04-2013 3044 

120,4 117,99 

5,4 2,307 118,4 116,03 

238,8 234,02 

Bov ≥ 48 m 02-04-2013 3045 

120,4 117,99 

5,6 2,361 121,6 119,16 

242 237,15 

Bov ≥ 72 m 12-02-2013 3002 

311,6 305,36 

12,2 1,991 313,3 307,32 

624,9 612,68 

Bov ≥ 72 m 14-02-2013 5002 

182,6 178,94 

7,2 2,009 183,2 179,53 

365,8 358,47 

Bov ≥ 72 m 14-02-2013 5030 

151,2 148,17 

6,8 2,305 149,8 146,8 

301 294,97 

Bov ≥ 72 m 15-02-2013 6011 

149 146,02 

6,4 2,187 149,6 146,6 

298,6 292,62 

Bov ≥ 72 m 15-02-2013 6012 149,8 146,8 6,4 2,173 
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150,8 147,78 

300,6 294,58 

Bov ≥ 72 m 20-02-2013 4030 

333,4 326,73 

14,6 2,214 339,4 332,61 

672,8 659,34 

Bov ≥ 72 m 26-02-2013 3059 

180 176,4 

6,8 1,950 175,8 172,28 

355,8 348,68 

Bov ≥ 72 m 05-03-2013 3005 

333,2 326,53 

13,6 2,108 325,2 318,69 

658,4 645,22 

Bov ≥ 72 m 06-03-2013 4036 

153,4 150,33 

6,8 2,231 157,6 154,44 

311 304,77 

Bov ≥ 72 m 06-03-2013 4037 

144,2 141,31 

6,6 2,324 145,6 142,68 

289,8 283,99 

Bov ≥ 72 m 12-03-2013 3012 

263,8 258,52 

10,4 1,997 267,6 262,24 

531,4 520,76 

Bov ≥ 72 m 12-03-2013 3008 

113,6 111,32 

5,4 2,419 114,2 111,91 

227,8 223,23 

Bov ≥ 72 m 12-03-2013 3009 

128,2 125,63 

6 2,399 127 124,46 

255,2 250,09 

Bov ≥ 72 m 13-03-2013 4010 

187,8 184,04 

8,2 2,201 192,4 188,55 

380,2 372,59 

Bov ≥ 72 m 13-03-2013 4011 

179 175,42 

8 2,265 181,4 177,77 

360,4 353,19 

Bov ≥ 72 m 14-03-2013 5015 

161,4 158,17 

8,6 2,714 162 158,76 

323,4 316,93 

Bov ≥ 72 m 19-03-2013 3021 

265,2 259,89 

13 2,494 266,6 261,26 

531,8 521,15 

Bov ≥ 72 m 19-03-2013 3039 

136,4 133,67 

6,2 2,352 132,6 129,94 

269 263,61 

Bov ≥ 72 m 19-03-2013 3040 

123,8 121,32 

6 2,495 121,6 119,16 

245,4 240,48 

Bov ≥ 72 m 20-03-2013 4022 163,8 160,52 6,8 2,110 
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165 161,7 

328,8 322,22 

Bov ≥ 72 m 03-04-2013 4025 

257,2 252,05 

12,4 2,461 257 251,86 

514,2 503,91 

Bov ≥ 72 m 03-04-2013 4026 

230,8 226,18 

12 2,612 238 233,24 

468,8 459,42 

Bov ≥ 72 m 03-04-2013 4032 

241 236,18 

12,4 2,644 237,6 232,84 

478,6 469,02 

Bov ≥ 72 m 24-04-2013 4021 

162 158,76 

8,6 2,627 172 168,56 

334 327,32 
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Anexo V – Lista de Doenças de Declaração Obrigatória (DDO) 

Doenças de comunicação obrigatória à Comissão Europeia: 

- Febre aftosa 

- Febre catarral ovina (Língua azul) 

- Estomatite vesiculosa 

- Varíola dos ovinos e dos caprinos 

- Doença vesiculosa do porco 

- Peste equina 

- Peste bovina 

- Peste suína africana (PSA) 

- Peste dos pequenos ruminantes 

- Peste suína clássica (PSC) 

- Peripneumonia contagiosa bovina (achado de necropsia) 

- Paralisia contagiosa do porco (doença de Teschem) 

- Dermatose nodular contagiosa 

- Encefalopatia espongiforme bovina (EBB) 

- Febre do Vale do Rift 

Doenças de comunicação obrigatória nacional: 

- Peste bovina 

- Difteria 

- Peripneumonia contagiosa bovina 

- Triquinose 

- Raiva 

- Tuberculose (achado de necropsia) 
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- Carbúnculo hemático 

- Brucelose (achado de necropsia) 

- Carbúnculo sintomático 

- Febre catarral ovina e varíola ovina 

- Mormo 

- Peste equina 

- Linfangite epizoótica 

- Doença vesiculosa dos suínos 

- Febre aftosa 

- Doença de Aujeszky (suínos e bovinos) 

- Outras encefalomielites  

- Anemia infeciosa equina 

- Varíola 

- Leucose enzoótica bovina 

- Mal rubro 

- Equinococose/Hidatidose 

- Peste suína 

- Encefalomielite enzoótica suína 

- Sarnas e tinhas 

- Influenza suína 

- Daurina 

- Encefalopatia espongiforme bovina 

- Pasteureloses 

- Scrapie dos ovinos e caprinos 
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- Salmoneloses 

Doenças de comunicação obrigatória ao OIE: 

Lista A: 

 Febre aftosa 

 Estomatite vesicular 

 Doença vesicular suína 

 Peste bovina 

 Peste dos pequenos ruminantes 

 Peripneumonia contagiosa bovina 

 Dermatose nodular contagiosa 

 Febre do vale do Rift 

Lista B: 

 Língua Azul 

 Varíola ovina e caprina 

 Peste equina 

 Peste suína africana 

 Peste suína clássica 

 Influenza aviar altamente patogénica 

 Doença de Newcastle 

 

 

 

 


