
  

 

Mestrado Integrado de Medicina Veterinária 

Ciências Veterinárias 

 

 

 

Avaliação de indicadores de Bem Estar em inspecção higio-

sanitária de frangos abatidos para consumo 

 

  

 

LUÍS MIGUEL PEREIRA CORREIA 

 

 

 

 Orientador: Prof. Doutora Maria Madalena Vieira Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

VILA REAL, 2010 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflecte.” 

Aristóteles 



 

 iii 

 

RESUMO 

 

O Bem Estar animal é um tema que cada vez mais preocupa a opinião pública.  

Dentro dos actuais sistemas de produção animal a produção de frangos é um dos mais 

intensivos, o que gera problemas específicos relativos não só à saúde das aves como também ao 

Bem Estar.  

 Durante a vida de um frango existem várias circunstâncias que podem pôr em causa o seu 

Bem Estar. O sobrecrescimento, as condições ambientais adversas, a sobrelotação, o stress, o 

mau manuseamento das aves e os sistemas de insensibilização inadequados são situações que 

contribuem para a degradação do Bem Estar das aves, e que portanto devem ser controladas. 

O presente estudo teve como principal objectivo estudar as lesões que podem ser 

utilizadas a nível do matadouro como indicadores de Bem Estar dos frangos durante a sua fase 

de produção e durante a apanha, transporte e pendura. Os indicadores utilizados para o controlo 

de Bem Estar na exploração foram as dermatites de contacto. Os indicadores de Bem Estar para a 

apanha, transporte e pendura foram os traumatismos. Para tal, durante o período da componente 

prática num matadouro de frangos, foram acompanhados todos os actos de inspecção sanitária e 

foram avaliados 264036 broilers e 29704 frangos do campo.  

 As dermatites das almofadas plantares são as dermatites de contacto que melhor 

reflectem a situação de Bem Estar. Estas são caracterizadas por hiperqueratose, erosão e 

descoloração da pele numa fase inicial e por ulcerações em fases mais avançadas. 

 A prevalência das dermatites das almofadas plantares em broilers foi estimada em 49% 

de lesões graves e 29% de lesões ligeiras. Dos 56 lotes avaliados 48 ultrapassaram o valor 

aceitável para essas lesões. A prevalência das outras dermatites de contacto foi de 8% para as 

queimaduras do tarso e 0,52% para as queimaduras do peito. 

 Foram contabilizados traumatismos em 0,57% das aves avaliadas. 

 Para além do trabalho prático realizado no matadouro de aves também acompanhei 

durante 4 meses os actos de inspecção higio-sanitária num matadouro de reses, cujos resultados 

de inspecção ficaram registados em anexo. 

 

 

 

 



 

 iv 

 

ABTRACT 

 

 The animal welfare is a subject that concerns very much the public opinion nowadays. 

 In the actual animal production systems the production of poultry is one of the more 

intensives, which leads to specific problems related not only with the birds health but also with 

the welfare. 

 During a poultry life there are several circumstances that can put in risk their welfare. 

Overgrowing, adverse environmental conditions, overcrowding, stress, bad birds management 

and inappropriate insensibilization systems are situations that contribute for the degradation of 

birds welfare, so they must be controlled. 

 The present study had as main objective the study of the lesions that may be used in the 

slaughterhouse as indicators of welfare in poultry during production and transport. The indicators 

used for welfare control in exploitation were contact dermatitis. The welfare indicators used for 

catching, transport and hanging were traumatisms. For that during the practice period in the 

poultry slaughterhouse, all the inspection acts were accompanied and were evaluated 264036 

broilers and 29704 field poultry. 

 The plantar dermatitis from all contact dermatitis are the ones that better reflect the 

welfare situation. These are characterized by hiperqueratosis, erosion and skin discoloration in 

the initial phase and by ulcerations in more advanced stages.  

 The plantar dermatitis prevalence in broilers was estimated in 49% severe lesions and 

29% slight lesions. Of the 56 evaluated lots 48 exceeded the acceptable level for those lesions. 

The contact dermatitis prevalence was 8% for the shank burns and 0,52% for the chest lesions. 

 From the evaluated birds 0,57% had traumatisms. 

 Despite the practice work done in the birds slaughterhouse I also fallowed the inspection 

acts in a cattle slaughterhouse during 4 months, the results from inspection there are recorded in 

annexes. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO  

 

O Bem Estar animal é um tema que preocupa cada vez mais a opinião pública.  

Dentro dos actuais sistemas de produção animal a produção de frangos é um dos mais 

intensivos, o que gera problemas específicos relativos não só à saúde das aves como também de 

Bem Estar.   

Os frangos são seleccionados para um rápido crescimento, o que resulta em animais cada 

vez mais sujeitos a uma variedade de desordens metabólicas e esqueléticas as quais se podem 

revelar potenciais causadoras de sofrimento, de dor e até mesmo da morte. Por outro lado, 

durante o seu ciclo produtivo os frangos podem estar sujeitos a situações que lhes podem causar 

mau-estar, como por exemplo as densidades elevadas, os regimes de luz pouco naturais o 

ambiente de má qualidade, o stress durante a apanha e o transporte. Estas situações podem cursar 

com o aparecimento de traumatismos, patologias ou, por vezes, com a morte. Posteriormente, no 

matadouro, uma pendura, insensibilização e abate inadequados também podem surgir como 

causas de mal-estar (HSUS, 2008).  

O consumo de carne de frango tem vindo a aumentar nos últimos anos, sendo um dos 

produtos cárnicos mais consumidos (Guerra, 2010). A actividade médico-veterinária realizada no 

âmbito da Inspecção Sanitária em matadouros é de enorme importância, na medida em que 

contribui para a obtenção de produtos seguros e de qualidade. Para além disso o médico 

veterinário também tem como obrigação avaliar tanto quanto possível o Bem Estar das aves 

durante todo o seu processo de criação, transporte e abate, de forma a assegurar que estas não 

sofrem de mau-estar desnecessário (Regulamento (CE) N.º 854/2004). No matadouro o 

veterinário pode averiguar o estado de Bem Estar dos frangos na exploração pela contabilização 

das dermatites de contacto e observar directamente se o Bem Estar está a ser assegurado no 

transporte, espera no matadouro, pendura e abate (Berg, 1998; Regulamento (CE) N.º 854/2004). 
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1 - CONCEITOS 

 

1.1-Mercado Avícola 

 

 Portugal está entre os países europeus que mais consome carne de frango, com um 

consumo per capita de 24 kg/ano, quando a média europeia ronda os 22 kg/ano (Guerra, 2010). 

Segundo dados da Direcção Geral de Veterinária a carne de frango é a segunda mais consumida 

pelos portugueses a seguir à carne de porco (cerca de 41kg por habitante/ano). 

O crescimento do sector avícola ligado à produção de frango durante a década de 90 fez 

com que o mercado nacional se tornasse auto-suficiente, situação que ainda se mantém 

praticamente inalterada, com taxa de auto-suficiência a rondar os 99% (Guerra, 2010). 

 As Estatísticas Agrícolas de 2009 publicadas em Julho revelam que a crise económica 

levou muitos portugueses a optar por carne mais barata, fazendo aumentar a produção de aves 

em 3% em detrimento da carne de vaca e de porco. O Instituto Nacional de Estatísticas (2009) 

indica que a produção de animais de capoeira cresceu 2.7% face a 2008, atingindo as 333 mil 

toneladas, representando o frango industrial 75% do total desta produção, aumentando 5.2% 

relativamente a 2008 para as 252 mil toneladas.  

 A região da Beira Litoral alberga cerca de 1200 aviários de produção de frangos e 450 

aviários de galinhas poedeiras, e nela estão implantadas a maioria dos aviários de multiplicação, 

sendo a região onde a produção é maior, seguindo-se a região do Ribatejo (Guerra, 2010). 

 A maioria dos avicultores dedica-se à criação intensiva de broilers, dito frango industrial, 

utilizando estirpes de crescimento rápido, cujo abate ocorre entre os 31 e os 42 dias (Guerra, 

2010). 

 De acordo com a Food and Agriculture Organization, a produção a nível mundial de 

frango foi estimada em aproximadamente 47 biliões em 2004, sendo a união europeia 

responsável pela produção de 5,9 biliões. Os maiores produtores mundiais de frango são os USA, 

Brasil e China (The European Coalition for Farm Animals, 2005). 
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1.2- Bem Estar 

 

O Bem Estar é um ―estado‖ que implica uma complexa combinação de factores 

biológicos, psicológicos e éticos. A componente biológica pode ser dividida nas componentes 

física/produtiva, comportamental e fisiológica (Estevez, s/d).  

 A avaliação do Bem Estar pela componente física/produtiva é relativamente fácil de 

determinar por observação e mensuração de alguns indicadores como: a taxa de mortalidade, as 

dermatites de contacto, a locomoção, a condição dos membros, a incidência de patologias 

diversas, o consumo de alimento, a taxa de crescimento, a taxa de conversão e a condição ocular 

(Terrestrial Animal Health Standards Comission, 2008; Estevez, s/d ). 

 A presença de comportamentos anormais para determinada espécie podem indicar que o 

animal pode estar a sofrer de dor, medo ou de outro problema de Bem Estar (SCAHAW, 2000). 

Comportamentos como o arrancar de penas, o canibalismo ou comportamentos estereotipados 

são indicativos de stress. A distribuição das aves no espaço também pode ser indicativo do 

estado das aves nomeadamente a nível da temperatura. A ausência de alguns comportamentos 

como os banhos de poeira podem indicar falta de espaço (Estevez). 

 Parâmetros fisiológicos que incluem os níveis hormonais de cortisol e corticosteróides, o 

ritmo cardíaco ou o nível de resposta imunitária são também frequentemente utilizados como 

indicadores de Bem Estar (SCAHAW, 2000; Estevez, s/d). 

 O Bem Estar também envolve a componente psicológica do animal, ou seja ―como o 

animal se sente‖ e uma componente ética que diz respeito à ―qualidade de vida‖. Estes dois 

aspectos envolvem alguma controvérsia porque são mais vagos e difíceis de avaliar, podendo 

apenas ser aproximadamente mensurados através de experiências específicas desenhadas para tal 

(Estevez, s/d). 

 O grande problema no que diz respeito ao Bem Estar não é a mensuração do Bem Estar 

em si, mas sim estabelecer os limites para as variáveis avaliadas independentemente dos 

parâmetros utilizados. É fundamental perceber até que ponto é aceitável criar os animais em 

determinadas circunstâncias, e até que ponto os consumidores estão dispostos a pagar pelas 

melhorias do Bem Estar dos animais (Estevez, s/d). Neste âmbito 80% dos europeus pensam que 

deve ser feito mais para melhorar as condições de alojamento dos animais (Klis e Lensing, 

2008). 
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 Em 2005 o Farm Animal Welfare Council definiu cinco normas ou liberdades que devem 

ser asseguradas de forma a que os animais disponham de Bem Estar:  

  - Liberdade de fome ou sede 

  - Liberdade de desconforto 

  - Liberdade de dor, lesão ou doença 

  - Liberdade de expressar o comportamento normal 

  - Liberdade de medo ou stress  

 A directiva 2007/43/CE da comunidade europeia estabelece que o Bem Estar deve ser 

avaliado no matadouro pelo veterinário inspector, que deverá ter em conta dados de mortalidade, 

taxas de rejeição e outros sinais eventuais de condições deficientes na exploração, tais como 

níveis anormais de dermatites de contacto, parasitoses e doenças sistémicas. Se os resultados 

obtidos no matadouro indicarem condições deficientes de Bem Estar animal deverão ser tomadas 

medidas adequadas por parte do proprietário ou detentor dos animais e pela autoridade 

competente. 
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1.3 – Factores que influenciam o Bem Estar dos frangos na exploração 

 

1.3.1 – Ritmo de crescimento e selecção  

 

Os frangos têm sido seleccionados para um crescimento cada vez mais rápido, sendo que 

actualmente um frango atinge 2kg em apenas 30 dias, quando há apenas 30 anos o tempo 

necessário era de 60 dias. Igualmente a quantidade de alimento necessário foi reduzido em 40% 

desde 1976 (The European Coalition for Farm Animals, 2005). A selecção é tão intensa que a 

cada ano que passa o tempo necessário para que o frango atinja o peso de mercado é reduzido em 

um dia (HSUS, 2008). 

 O rápido crescimento que resulta da selecção genética e da alimentação intensiva é a 

principal causa de várias desordens esqueléticas, doenças metabólicas e cardíacas (ascite e 

síndrome de morte súbita) que se tornaram causas importantes de mal-estar e de mortalidade das 

aves na exploração. Raças de frango seleccionadas para crescimento rápido têm uma taxa de 

mortalidade muito superior às raças de crescimento lento (SCAHAW, 2000; Beyer, 2002; The 

European Coalition for Farm Animals, 2005; Waldenstedt, 2006; HSUS, 2008; Terrestrial 

animal health standards commission report, 2009). Existe a evidência de que as raças de frango 

seleccionadas para crescimento rápido têm uma menor capacidade imunitária para resistir às 

doenças, tendo nomeadamente uma maior incidência de celulite (The European Coalition for 

Farm Animals, 2005).  

 As patologias nos membros posteriores são uma questão importante de Bem Estar, 

havendo estudos que indicam que 26-30% das aves sofrem de alterações na locomoção sendo 

provável que essas aves sofram dor (HSUS, 2008). Os problemas dos membros são resultantes 

principalmente da selecção para crescimento rápido, já que aves de crescimento lento têm uma 

incidência inferior (Beyer, 2002; The European Coalition for Farm Animals, 2005; HSUS, 

2008). As patologias dos membros para além da dor que provocam podem limitar a capacidade 

das aves em se deslocarem até ao alimento e à água podendo morrer de fome ou de sede (The 

European Coalition for Farm Animals, 2005). Os frangos sofrem fundamentalmente de três tipos 

de patologias dos membros devidas ao crescimento rápido: associadas ao desenvolvimento 

anormal do osso, doenças degenerativas e infecções dos ossos e articulações. As doenças 

provocadas pelo anormal desenvolvimento dos ossos dos membros são geralmente atribuídas ao 

crescimento rápido dos frangos que ficam demasiado pesados para a capacidade dos seus 
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membros, levando a que estes fiquem arqueados para dentro ou para fora. O problema mais 

comum a afectar os membros das aves é a discondroplasia tibial que envolve a formação de 

cartilagem anormal de maneira que a ossificação não ocorre correctamente (The European 

Coalition for Farm Animals, 2005). As doenças bacterianas que afectam os membros mais 

comummente são as artrites, sinovites e a necrose da cabeça femoral. Doenças degenerativas 

como a destruição da cartilagem, osteoartrites da articulação da anca e ruptura de tendões e 

ligamentos são mais comuns em aves mantidas para reprodução (SCAHAW, 2000).   

 As patologias dos membros apesar de terem como principal responsável o crescimento 

excessivamente rápido também têm uma componente nutricional importante. Deficiências e 

ocasionalmente excessos em determinados nutrientes essenciais desempenham um papel 

importante no desenvolvimento de determinadas patologias dos membros. Factores que afectam 

o epitélio intestinal e diminuem a absorção podem também induzir problemas por desequilíbrios 

nutricionais. Deficiências em vitamina A e vitaminas do complexo B estão associadas a 

deformações nos membros. Desequilíbrios no sódio, potássio ou cloro podem induzir 

anormalidades, especialmente discondroplasia tibial (Waldenstedt, 2006). O raquitismo é uma 

condição relacionada com falhas na mineralização no osso devido a deficiências em vitamina D 

fósforo ou cálcio (Beyer, 2002).  

 

1.3.2 – Iluminação  

 

Existem vários aspectos no que toca à iluminação que têm influencia no Bem Estar dos 

frangos, nomeadamente o tipo de fonte de luz, a intensidade, o comprimento de onda e o 

fotoperíodo. 

O uso de lâmpadas fluorescentes diminui a incidência de problemas nos membros 

comparativamente às incandescentes, para além da vantagem de terem um consumo menor. O 

comprimento de onda da luz influência a agressividade dos frangos, sendo esta maior em luz 

vermelha e menor em luz azul. Baixas intensidades de luz também fazem diminuir a 

agressividade dos frangos, contribuindo assim para um melhor Bem Estar (Schwean, 2003), mas 

uma luminosidade demasiado baixa pode resultar em desconforto para as aves e eventualmente 

provocar alterações dolorosas na morfologia do olho devido a um desenvolvimento anormal do 

olho (SCAHAW, 2000; Schwean, 2003; HSUS, 2008) e por outro lado diminuir a actividade, 
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resultando em maiores períodos que a ave passa deitada em contacto com as camas contendo 

amónia e portanto facilitando o aparecimento de lesões na pele (Schwean, 2003). 

A directiva 2007/43/CE estabelece uma iluminação com uma intensidade mínima de 20 

lux durante os períodos de iluminação, medida ao nível da ave e iluminando pelo menos 80% da 

superfície utilizável. 

A manipulação do fotoperíodo é o aspecto mais importante na regulação da luz na 

produção de frangos. No passado a maioria dos produtores usava luz constante para que os 

frangos comecem durante 24h e assim crescerem mais rápido, no entanto existem muitas 

desvantagens nos programas de luz constante, nomeadamente: distúrbio no sono com aumento 

do stress associado, aumento das patologias nos membros posteriores, problemas metabólicos, 

ascite, celulite, aumento na incidência de morte súbita, diminuição da taxa de conversão 

alimentar, danos oculares podem ocorrer e a função imune é prejudicada (Schwean, 2003; 

Classen, 2007; HSUS, 2008). Ao nível do matadouro essa situação reflecte-se num aumento das 

rejeições por celulite e carcaças febris (Classen, 2007). O uso de programas com períodos de 

escuridão maiores numa fase inicial da vida da ave com aumento progressivo dos períodos de luz 

resulta num crescimento mais lento e menor ingestão de alimento durante a fase inicial e um 

crescimento compensatório no final do ciclo produtivo, resultando numa ave com o mesmo peso 

mas com menos problemas associados à luz contínua (Schwean, 2003; Classen, 2007).  

No que diz respeito ao fotoperíodo a directiva 2007/43/CE diz que num prazo de sete dias 

a partir do momento em que os frangos são colocados nas instalações e até três dias antes do 

momento previsto para o abate, a iluminação deve seguir um ritmo de 24h e incluir períodos de 

escuridão de pelo menos 6 horas no total, com pelo menos um período ininterrupto de escuridão 

de 4 horas.  

     

1.3.3 – Temperatura  

 

 As recomendações de temperatura ambiente para a criação de frangos dependem da idade 

das aves. Na 1ª semana é imprescindível uma boa fonte de calor, estando o conforto térmico 

entre os 32 e os 35ºC. À medida que a ave cresce essa temperatura cai, sendo de 

aproximadamente 20ºC a partir dos 29 dias de idade (Soares, 2005). Temperaturas acima dos 

38ºC ou abaixo dos 16ºC são os pontos críticos de Bem Estar para os frangos (Bremmer e 
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Johnston, 1996). Temperaturas demasiado baixas levam ao aglomeramento das aves aumentando 

o risco de asfixia e de ascite (SCAHAW, 2000). 

  

1.3.4 – Amónia e a qualidade do ar 

 

 O nível de poluição do ar nos pavilhões dos frangos depende principalmente da densidade 

dos frangos, da qualidade das camas e da ventilação. Os principais agentes poluidores nos 

pavilhões dos frangos são a poeira, bactérias, esporos de fungos e principalmente a amónia 

(HSUS, 2008). 

 A combinação de altas temperaturas com camas húmidas promove o crescimento 

bacteriano que realiza a conversão do ácido úrico proveniente da urina em amónia solúvel, essa 

amónia com as altas temperaturas é volatilizada (Welch, 2008). Altos níveis de amónia são 

responsáveis pelo aparecimento de ascite, irritação gastrointestinal, doenças respiratórias, 

dermatites de contacto, traqueite, queratoconjuntivite e até de cegueira (Estevez, 2002; The 

European Coalition for Farm Animals, 2005). Para além das consequências para o Bem Estar das 

aves estes problemas levam à diminuição da performance produtiva e do crescimento (Estevez, 

2002). 

 O controlo dos níveis de amónia no ar é portanto fundamental para a criação de frangos, 

sugerindo-se a manutenção de um nível de amónia de 10 ppm ate um máximo de 25 ppm 

(Malone, 2005). Práticas de maneio aconselhadas para manter níveis baixos de amónia incluem: 

uso de dietas com baixo nível de ureia e proteínas, uso de bebedouros pipeta, manutenção de 

densidades de frangos apropriadas para a capacidade de ventilação do edifício, utilização de 

materiais para as camas com boa capacidade de absorção da água e utilização de tratamentos de 

acidificação nas camas de forma a reduzir a amónia e as bactérias (Estevez, 2002; Malone, 

2005). Os frangos tendem a evitar atmosferas com altas concentrações em amónia (The 

European Coalition for Farm Animals, 2005), podendo-se providenciar zonas elevadas onde 

estes possam descansar dos altos níveis de amónia (Brougher, 2005). 
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1.3.5 – Camas  

 

 A qualidade das camas é de grande importância para o Bem Estar dos frangos, dado que 

estes passam toda a sua vida em contacto com as camas estando por isso o estado da pele das 

patas, tarsos, peito e penas dependentes do estado das camas, por outro lado também todo o 

ambiente circundante é afectado pelas camas em termos de nível de poeira, humidade e amónia, 

factores esses que estão ligados ao desenvolvimento de problemas respiratórios (SCAHAW, 

2000). 

 Camas secas e poeirentas contribuem para o aumento da desidratação e doença 

respiratória, no entanto as camas molhadas promovem o crescimento bacteriano e libertação de 

amónia que no geral têm um impacto muito mais negativo na produtividade, qualidade da 

carcaça, saúde e Bem Estar (Malone, 2005). O controlo da humidade das camas depende das 

condições das instalações em si e do grau de humidade das fezes das aves. 

  A boa gestão dos bebedouros e da ventilação são críticos para manter as camas em boas 

condições. Com o advento dos bebedouros pipeta (desperdiçam menos água), ventilação em 

túnel, sistemas de evaporação e controladores electrónicos o controlo da qualidade do ar é muito 

melhor, com repercussões na qualidade das camas.  

A qualidade do material das camas, a friabilidade da superfície e principalmente a 

profundidade são fundamentais para permitir uma boa absorção da humidade e isolar assim as 

almofadas plantares do solo frio e gerar calor durante o inverno pela compostagem (Malone, 

2005). A distribuição do material das camas deve ser uniforme e feita sobre um solo seco 

(Dowsland, 2008). O volume de material necessário depende da capacidade de absorção, mas 

para qualquer material à medida que a profundidade das camas aumenta também aumenta a 

capacidade de absorção e de saturação, fazendo com que camas com uma maior profundidade 

tenham resultados melhores no que toca a dermatites plantares (Dowsland, 2008; Fairchild et al., 

2010).  

 A humidade excessiva das fezes tem muito impacto na condição das camas. As fezes 

húmidas podem advir de infecções ou de alimentação inadequada. Causas infecciosas que levam 

a diarreias como a clostridiose, salmonelose, campilobacteriose e de coccidiose vão contribuir 

para o aumento da produção de muco e de viscosidade do intestino delgado, reduzindo a taxa de 

absorção de nutrientes e o aumento da humidade das fezes (Gerritzen et al., 2006; Klis e 

Lensing, 2008). Quanto à alimentação existem várias circunstâncias que contribuem para o 
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aumento da humidade das fezes como: gorduras de má qualidade que originam fezes pegajosas, 

altos níveis de electrólitos na dieta que estimulam a excreção de minerais pelos rins e 

consequente aumento da excreção de água; o uso de dietas ricas em fibra e proteína pouco 

digestíveis aumenta a quantidade de fezes e o seu conteúdo em amónia; polissacarídeos não 

amiláceos aumentam a viscosidade intestinal, diminuindo a eficiência na absorção de nutrientes 

o que por sua vez facilita o crescimento bacteriano e diarreias associadas; adicionalmente o 

tratamento com calor dos alimentos pode dissolver os polissacarídeos, o que aumenta ainda mais 

o seu efeito anti-nutricional (Klis e Lensing, 2008; Rodriguez e Martinez, 2010). 

 É fundamental o controlo veterinário dos programas de vacinação, desparasitação e 

detecção de doenças para garantir uma boa saúde intestinal, que influência directamente a 

qualidade das camas e portanto o aparecimento de dermatites plantares (Estevez, 2002; 

Rodriguez e Martinez, 2010). Existe a comprovação de que a infecções por Campylobacter spp 

no bando coincide com uma repentina deterioração das camas (Rodriguez e Martinez, 2010).  

 Anormalidades nos membros posteriores que provocam dor são um problema de Bem 

Estar sério, por isso providenciar oportunidades para os frangos poderem fazer exercício ao 

realizarem comportamentos naturais como bicarem no chão, e tomar ―banhos de pó‖ podem 

melhorar a capacidade de andar bem como manter as penas limpas e livres de parasitas 

melhorando assim o Bem Estar geral, sendo o substrato de areia o preferido das aves para essas 

actividades (Shields et al., 2003). 

 

1.3.6 – Densidade 

 

 A manutenção de altas densidades de frangos é uma prática comum porque permite um 

aumento no retorno económico por metro quadrado mesmo que a produtividade por ave seja 

menor (Estevez, s/d). Tipicamente as densidades nas explorações na Europa situam-se entre os 

22 e os 42 kg/m2 ou seja entre as 11 e 25 aves por metro quadrado (SCAHAW, 2000).  

Com aumento da densidade o Bem Estar dos animais começa a decair (SCAHAW, 2000; 

Estevez, 2005; The European Coalition for Farm Animals, 2005; HSUS, 2008).  

Os efeitos negativos de elevadas densidades estão provavelmente mais relacionados com 

um declínio na qualidade do ambiente do que propriamente com a diminuição do espaço entre as 

aves em si ou do aumento da tensão social entre elas (Estevez, s/d). 
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 O aumento da densidade normalmente resulta num aumento da temperatura, humidade, 

CO2 e amónia com degradação da qualidade do ar e das camas (Estevez, s/d). Estas alterações no 

ambiente vão ser responsáveis pelo aumento na incidência de problemas nos membros, 

dermatites de contacto, diminuição da imunidade, maior mortalidade, com diminuição na 

performance e Bem Estar geral (SCAHAW, 2000; Estevez, s/d). No entanto a magnitude dos 

efeitos da densidade dependem dos factores técnicos como a qualidade do sistema de ventilação, 

de arrefecimento e do maneio em geral. O que significa que o aumento do número de aves em 

pavilhões bem preparados não terá um impacto tão grande no Bem Estar como em pavilhões 

com más condições (Estevez, s/d).  

A diminuição do espaço em si vai levar ao aumento do risco de lesões e processos 

inflamatórios nos frangos porque estes vão literalmente caminhar uns sobre os outros e 

arranharem-se com as garras, o que proporciona o aparecimento de infecções e aumento das 

rejeições no matadouro. A performance das aves em geral pode também ser reduzida com o 

aumento da densidade devido ao aumento no número de distúrbios entre aves principalmente 

quando estas se encontram a descansar, o que resulta num maior desgaste de energia. O 

comportamento normal das aves em grandes densidades fica impedido ou pelo menos bastante 

condicionado, nomeadamente a realização de exercício e os banhos de pó que são importantes 

para a manutenção de uma boa condição dos membros e da plumagem (Estevez, s/d). 

A complexidade do ambiente é geralmente ignorada pela indústria devido aos custos 

económicos. No entanto determinadas medidas podem melhorar o Bem Estar e a produtividade. 

Os frangos têm tendência a se distribuírem de forma desigual no espaço, sobre utilizando as 

áreas junto às paredes mesmo quando áreas grandes no centro permanecem desocupadas, esta 

situação leva: à limitação da circulação do ar entre as aves, aumento da temperatura, maior 

deteriorização das camas nessas zonas, mais distúrbios entre as aves (Estevez, s/d). 

Inma Estevez (2007) demonstrou que a utilização de paineis simulando paredes 

colocados no centro dos pavilhões leva a uma melhor distribuição das aves com consequências 

na melhoria das camas, menor agressividade e aumento do repouso das aves. Essa experiência 

indicou uma redução das condenações de 1.279% para 0.781% entre pavilhões sem e com 

painéis. 

De acordo com estudos realizados sobre comportamento e patologias dos membros a 

densidade deveria ser mantida a níveis inferiores a 25kg/m
2
 para evitar a maioria dos problemas 
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de Bem Estar, já que níveis acima de 30kg/m
2
 mesmo com um controlo ambiental muito bom, 

existe um aumento muito grande na frequência de problemas sérios (SCAHAW, 2000). 

  A directiva 2007/43/CE impõe um limite máximo de 33kg/m
2
, podendo no entanto esse 

máximo ser alargado até 39kg/m
2
 se a concentração de CO2 e amónia bem como a temperatura e 

a humidade não ultrapassarem determinados valores. 

 

1.3.7 – Interacção entre humanos e frangos - stress 

 

 A criação de frangos implica o contacto entre humanos e as aves para monitorizar as 

condições e a saúde destas. Este contacto pode criar reacções adversas se não for feito com 

cuidado.  

 A ameaça para o Bem Estar de aves que têm medo dos humanos advém das lesões que 

estas sofrem ao tentar fugir durante as inspecções de rotina, estas aves têm também maior 

tendência a sofrer de stress crónico que a longo prazo pode levar a supressão do sistema imune 

com consequências para a saúde e performance dos animais.  

 Aves que tenham um contacto positivo regular com humanos desde cedo têm taxas de 

crescimento aumentadas, maior eficiência alimentar e maior resistência às infecções, para além 

disso estas aves são mais fáceis de manusear nomeadamente durante a captura. A primeira 

semana é o período mais importante para a criação de confiança por parte das aves no criador, 

devendo este ter uma atitude positiva com as aves, deverá tentar utilizar sempre as mesmas 

roupas, não ter comportamentos anormais e evitar o aparecimento de elementos estranhos, 

podendo também associar-se estímulos positivos como oferecer o alimente favorito das aves 

durante estes contactos (Estevez, 1999).    

 O nível sonoro deve ser reduzido ao mínimo. Os ventiladores, os equipamentos para 

alimentação e os outros tipos de máquinas devem ser construídos, instalados, accionados e 

mantidos de forma a causar o menor ruído possível (Directiva 2007/43/CE).    

 

1.3.8 – Captura 

 

 Antes da captura é importante assegurar que as caixas estejam limpas, secas e íntegras, 

devendo ter também o tamanho apropriado para as dimensões das aves, estas devem-se encontrar 

o mais próximo possível das aves (Human Slaughter Association, 2010; Recomendações da 
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DGV, s/d). A água e o alimento devem estar disponíveis para as aves não devendo estas ficar 

mais do que 12h sem alimento e água ate ao momento do abate (Regulamento 1/2005 de 22 

Dezembro de 2004). Períodos superiores a 12h de jejum podem levar a ocorrências fisiológicas 

indesejáveis que comprometam a qualidade da carne. Essas ocorrências normalmente causam 

problemas no momento da evisceração, sendo os problemas mais comuns: o rompimento do 

intestino devido à acumulação de gases e a redução da espessura; contaminação com bílis devido 

ao acúmulo de bílis na vesícula biliar e esta romper durante a evisceração causando 

contaminação da carcaça; endurecimento do tecido de revestimento das moelas; aderências do 

papo à carcaça (Sarcinelli et al., 2007). 

 As aves capturadas devem ser manuseadas com cuidado e consideração para diminuir a 

ocorrência de fracturas, deslocamentos ósseos e hematomas que para além de provocarem 

sofrimento nas aves aumentam as rejeições no matadouro (Human Slaughter Association, 2010). 

Dependendo da experiência do pessoal esta é uma das fases com maior influência no Bem Estar 

das aves. Quando a experiência é baixa e/ou o cuidado pouco a percentagem de aves que sofrem 

traumatismos pode chegar aos 7% (Gracey et al., 1999). A forma correcta de capturar os frangos 

deverá ser apanhando os dois membros posteriores com uma mão e nunca pelas asas, cabeça, 

pescoço ou cauda (Human Slaughter Association, 2010; Recomendações da DGV, s/d). O 

transporte das aves apenas por um membro vai ser muito doloroso para as aves que sofrem de 

problemas dos membros e no caso em que as aves abanam as asas vigorosamente pode conduzir 

ao deslocamento femoral do acetabulo com hemorragia e morte da ave (Human Slaughter 

Association, 2010). O número de aves transportadas depende do tamanho das aves e da 

habilidade da pessoa, mas não deverá ultrapassar as 3 aves em cada mão (Human Slaughter 

Association, 2010; Recomendações da DGV, s/d). 

  Máquinas para captura de aves também já foram testadas com a intenção de reduzir os 

custos laborais e diminuir o stress e as lesões. Alguns especialistas acreditam que a captura com 

máquinas é preferível sobre o ponto de vista do Bem Estar desde que esta seja mantida a uma 

velocidade bastante baixa. No entanto alguns estudos indicam que os hematomas, fracturas e 

mortes seriam superiores na captura com máquinas (The European Coalition for Farm Animals, 

2005). 
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1.4 – Factores que influenciam o Bem Estar dos frangos no transporte e no matadouro 

 

1.4.1- Transporte   

 

 Os animais que apresentem sintomas de doença ou que sejam originários de bandos que 

se saiba estarem contaminados por agentes relevantes em termos de saúde pública só podem ser 

transportados para o matadouro se a autoridade competente assim o permitir (Regulamento Nº 

853/2004). 

A quantidade de aves que de acordo com o peso podem ser transportadas em cada caixa 

vem definida no regulamento para transporte de animais (Regulamento 1/2005 de 22 Dezembro 

de 2004). No entanto esses valores podem variar não só em função do peso e do tamanho das 

aves, mas também do seu estado físico, das condições meteorológicas e da duração da viagem. 

 

Tabela 1 - Áreas mínimas de chão por categoria de peso retiradas do regulamento para 

transporte de animais (Regulamento 1/2005). 

 

Categoria por peso Área em cm
2
 por kg 

<1,6 kg 180-200 

1,6 a 3 kg 160 

3 a 5 kg 115 

> 5 kg 105 

 

 O transporte das aves da exploração ate ao matadouro implica uma degradação do Bem 

Estar que resulta de traumatismos, desconforto termal, stress psicológico provocado pela falta de 

espaço e vibração, desidratação e exaustão. Isto é particularmente preocupante quando está 

muito calor e a viagem é longa, recomendando-se então que a viagem seja feira durante a noite 

(Schwean, 2003; The European Coalition for Farm Animals, 2005; Sarcinelli et al., 2007). Os 

frangos devem ser protegidos de condições climatéricas adversas e apropriada quantidade e 

qualidade de ar deve chegar às aves (Human Slaughter Association, 2010). 

 As mortes no transporte aumentam com a duração da viagem, havendo um aumento 

particularmente acentuado a partir das 4horas (Bremmer e Johnston, 1996; The European 
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Coalition for Farm Animals, 2005) sendo recomendado que o carregamento, transporte e 

descarga dure menos de duas horas ou pelo menos que não exceda as 4h. O número de mortes à 

chegada ao matadouro encontra-se normalmente entre 0,2 e 0,3%, mas podem ir desde 0,06% ate 

0,6% ou superior (Rodriguez e Martinez, 2010). As causas mais comuns de mortes no transporte 

são a paragem cardíaca congestiva (47%) provocada pelo stress causado pela apanha e transporte 

de aves que normalmente têm um sistema circulatório pouco desenvolvido para o seu peso. 

Muitas mortes também resultam de traumas (35%) muitas vezes infligidos por apanha 

descuidada. O trauma que provoca mais mortes é a fractura ou luxação da anca, outras 

importantes são as hemorragias por fractura femoral, ruptura do fígado, esmagamento da cabeça 

e luxação do pescoço (Bremmer e Johnston, 1996; Schwean, 2003; The European Coalition for 

Farm Animals, 2005). O estado de saúde das aves antes do transporte também influência 

grandemente o número de aves que morrem durante o transporte (Rodriguez e Martinez, 2010). 

 O stress ante-mortem pode ter efeitos profundos na qualidade da carne. O stress induz a 

depleção do glicogénio muscular resultando num pH final alto e uma carne escura, firme e seca 

(Bremmer e Johnston, 1996; Guerrero, 2010). O transporte também resulta em exaustão das 

aves, fazendo com que estas percam peso durante a viagem, principalmente por desidratação. 

Quanto maior for a duração da viagem maior será a perda de peso (Schwean, 2003). A exaustão 

energética resultante de viagens longas ou em más condições para além de ter consequências na 

qualidade da carne e de comprometer o Bem Estar da ave diminui a capacidade desta em 

suportar posteriormente situações de stress (Guerrero, 2010). 

 

1.4.2 – Descarga   

 

 A descarga dos frangos dos camiões de transporte deve ser feita de forma cuidadosa para 

não induzir stress ou ate mesmo lesões nos animais. Durante a espera para a pendura deve ser 

tomada atenção às condições climatéricas e tomadas medidas caso as aves estejam a sofrer de 

desconforto (Human Slaughter Association, 2010) como a utilização de ventiladores com 

aspersão de água para diminuir a temperatura (Sarcinelli et al., 2007).   

 Existe a evidência que a pendura é dolorosa para as aves, sendo ainda pior para as aves 

que sofrem de doenças ou anormalidades nos ossos ou nas articulações, ou aves com luxação das 

articulações ou ossos fracturados induzidos por maneio descuidado durante apanha e 

descarregamento (HSUS, 2008). Para além disso a dor pode advir de os ganchos da pendura 
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serem demasiado apertados. Assim para evitar muito desconforto nas aves o tempo entre a 

pendura e a insensibilização deve ser mínimo, apesar de ser importante que o bater das asas 

tenha cessado aquando da insensibilização (Bremmer e Johnston, 1996; The European Coalition 

for Farm Animals, 2005).  

 

1.4.3 – Insensibilização   

 

 Existem quatro razões pelas quais a insensibilização é praticada: eliminar ou pelo menos 

minimizar a dor sentida durante e depois do corte do pescoço; minimizar o stress durante a 

sangria; imobilizar a ave para permitir maior precisão e facilidade no corte do pescoço; prevenir 

convulsões que ocorreriam durante a sangria em aves não insensibilizadas (Bremmer e Johnston, 

1996). 

 As aves que cheguem ao matadouro com sinais de doença ou lesão devem ser abatidas o 

mais rapidamente possível e de forma humana (Decreto-Lei nº 28/96 de 2 de Abril; Human 

Slaughter Association, 2010). 

 Os métodos utilizados para insensibilizar frangos são: electronarcose, percussão com 

arma, atordoamento com gás, estiramento do pescoço ou decapitação (Bremmer e Johnston, 

1996; Decreto-Lei nº 28/96 de 2 de Abril; Human Slaughter Association, 2010).  

 O método mais comum de insensibilização utilizado em frangos é a electronarcose em 

tanque de água, que consiste em mergulhar o frango de cabeça para baixo até à base das asas em 

água completando um circuito eléctrico que provoca um choque na ave (Bremmer e Johnston, 

1996; Human Slaughter Association, 2010). Esse choque deverá induzir actividade epiléptica no 

cérebro, inibição do sistema somatosensorial e paragem cardíaca (Raj, 1998), devendo-se seguir 

imediatamente o corte do pescoço com incisão das duas carótidas e das jugulares externas para 

assegurar a morte por hemorragia antes que a consciência seja recuperada e para que uma boa 

sangria seja efectuada (Decreto-Lei nº 28/96 de 2 de Abril; The European Coalition for Farm 

Animals, 2005). A intensidade e a duração da corrente eléctrica utilizada são determinadas pelo 

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar, de modo a garantir que o animal atinja 

imediatamente um estado de inconsciência que dure até à sua morte. O eléctrodo imerso na água 

deve ser do comprimento do tanque e, quando se empregam 50 Hz de corrente alternativa 

sinusoidal, os níveis mínimos de corrente devem ser de 120 mA para broilers (Decreto-Lei nº 

28/96 de 2 de Abril). Os tanques de imersão para aves de capoeira devem possuir uma dimensão 
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e profundidade adequadas ao tipo de ave a abater e não devem deixar transbordar água à entrada 

(Decreto-Lei nº 28/96 de 2 de Abril). Uma amperagem elevada como a que a UE obriga, pode 

provocar fracturas, hemorragias sobretudo nos músculos peitorais, rotura da artéria femoral entre 

outros danos (Bremmer e Johnston, 1996; Raj, 1998; Waldenstedt, 2006).  

Existem algumas críticas do ponto de vista do Bem Estar feitas ao sistema de 

electronarcose em tanque. Uma dessas críticas diz respeito a choques que as aves possam sofrer 

antes da insensibilização em si, que ocorrem quando as aves tocam em rampas molhadas antes 

do tanque onde passe corrente ou quando o desenho da entrada no tanque permita que as asas 

entrem primeiro na água do que a cabeça (Bremmer e Johnston, 1996). Outra falha diz respeito a 

aves que passem pelo tanque sem sofrerem insensibilização por serem demasiado pequenas ou 

por irem a bater as asas fazendo com que a cabeça passe sobre a água sem lhe tocar (Bremmer e 

Johnston, 1996; Raj, 1998; The European Coalition for Farm Animals, 2005). 

 Quando as aves a serem abatidas são poucas podem ser utilizados aparelhos manuais que 

aplicam corrente através da cabeça enviando aproximadamente 340 mA por 7 segundos, que 

passa através do cérebro e deixa o animal inconsciente por 26 segundos (Bremmer e Johnston, 

1996; Raj, 1998). 

 É possível avaliar se a electronarcose foi eficiente pela observação da ave que deve: ter o 

pescoço para trás, ausência de respiração ou respiração arritmada, pernas rígidas e em extensão, 

tremores corporais rápidos e constantes, ausência de reflexo ocular, pupilas dilatadas e asas 

mantidas firmemente junto ao corpo (Bremmer e Johnston, 1996; Human Slaughter Association, 

2010). 

 O atordoamento com gás é o método mais recente. Este método consiste na colocação das 

aves numa câmara expostas a um gás anóxico durante um período de tempo suficiente para 

provocar insensibilização ou a morte (Bremmer e Johnston, 1996; Raj, 1998; Gerritzen et al., 

2006; HSUS, 2008; Human Slaughter Association, 2010). Diferentes percentagens de dióxido de 

carbono com azoto ou com árgon podem ser utilizadas no atordoamento por este método 

(Coenen et al., 2000). Este método tem duas vantagens importantes do ponto de vista do Bem 

Estar: as aves podem ser atordoadas nas caixas de transporte, evitando-se todo o stress e 

traumatismos provocados ao tirar as aves das caixas e pendura; os gases não provocam aversão 

às aves ao contrário da electronarcose que pode provocar choques inadvertidos nas aves 

(Bremmer e Johnston, 1996). Um problema deste método é que as aves tendem a recuperar a 

consciência rapidamente (15 a 16 segundos) quando é feita apenas a insensibilização (Raj, 1998). 
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 Métodos como a deslocação do pescoço, decapitação e concussão cerebral podem ser 

usados em abates de pequena dimensão e situações de emergência (Human Slaughter 

Association, 2010). 

 O deslocamento do pescoço deve causar a ruptura da medula espinal e concussão. 

Quando efectuado correctamente deverá provocar a perda de consciência imediata e 

irreversivelmente. No entanto é difícil de conseguir de forma consistente (Human Slaughter 

Association, 2010). 

 A decapitação envolve o corte da cabeça sem insensibilização à priori. Apesar de ser 

legal existem dúvidas que este método cause inconsciência imediata (Human Slaughter 

Association, 2010). 

 A concussão cerebral utilizando uma arma de êmbolo retráctil ou um bastão que 

traumatize o cérebro em grande extensão, quando correctamente aplicado poderá matar a ave de 

forma humana. No entanto é necessário material especial para que seja correctamente aplicado, e 

não é prático para o abate de muitas aves (Human Slaughter Association, 2010). 

 

 

 

 

 

 



 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 19 

 

1.5 – Dermatites de contacto como método de avaliação do Bem Estar 

 

 Existe a evidência de que a ocorrência e a severidade das dermatites de contacto podem 

reflectir a qualidade das camas e do ar durante o ciclo produtivo, por esta razão podem ser 

utilizadas para avaliar o Bem Estar na produção de uma forma ampla. As dermatites de contacto 

associadas a más condições de Bem Estar na exploração incluem sobretudo as queimaduras de 

contacto. De entre estas dermatites de contacto as que parecem reflectir melhor as condições das 

camas e da amónia atmosférica são as queimaduras de contacto das ampolas podais (Haslam et 

al., 2006).  

 As queimaduras de contacto são decorrentes de um processo inflamatório associado à 

resposta proliferativa secundária da epiderme que progride para ulcerações das áreas de atrito 

(Santos et al., 2002). Estas lesões afectam a superfície plantar dos membros (pododermatites), o 

tarso e o peito e são causadas pela acção irritante infligida pela amónia presente nas camas, 

resultante da degradação do ácido úrico da urina. Apesar de não serem primariamente causadas 

por nenhum agente microbiano em particular, as lesões ficam frequentemente infectadas por uma 

variedade de bactérias e fungos especialmente Staphylococcus spp que podem provocar 

infecções ascendentes (Berg, 1998; Haslam et al., 2006; Meluzzi et al., 2008). Estas lesões são 

passíveis de provocar maior ou menor dor de acordo com a severidade do traumatismo (Meluzzi 

et al., 2008). 

 As dermatites das ampolas podais (DAPs) podem-se desenvolver em menos de uma 

semana sendo inicialmente apenas uma descoloração da pele com subsequente erosão e 

desenvolvimento de úlceras com reacção inflamatória do tecido subcutâneo e hiperqueratose da 

superfície. Frequentemente as ulcerações são cobertas por crostas formadas por exsudados, 

material das camas e fecal (Meluzzi et al., 2008). 

As primeiras duas semanas de vida são o período crítico para o desenvolvimento das 

DAPs (Welch, 2008). Existem uma série de factores que propiciam o seu desenvolvimento sendo 

o mais importante a humidade das camas (Wang et al., 1998; Bassett, 2009), assim a capacidade 

das camas absorverem e libertarem rapidamente a humidade são as características mais 

importantes no controlo das pododermatites (Bilgili et al., 2009). Deste modo deve ser prestada 

bastante atenção ao tipo, quantidade e qualidade do material que compõe as camas e aos factores 

que possam provocar humidade nas camas (Bilgili et al., 2009; Bassett, 2009). No entanto por 

motivos económicos as camadas são muitas vezes mais finas do que o necessário, o que poderá 
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levar a um mau isolamento do frio e humidade proporcionando o aparecimento de 

pododermatites nos primeiros dias principalmente se o ambiente não estiver bem aquecido 

(Dowsland, 2008).  

 Existem uma série de materiais que podem ser utilizados para as camas, bons materiais 

devem ser secos, absorventes, friáveis, providenciar isolamento e devem estar livres de 

contaminantes (Dowsland, 2008). Bilgili et al (2009) testaram 8 materiais diferentes como 

substrato para camas para observar quais seriam os que teriam melhor capacidade absorvente e 

de libertação da humidade e para comparar a incidência de pododermatites nos diferentes 

substratos e concluíram que os materiais com melhor capacidade absorvente e de libertação de 

humidade foram também os substratos onde se obtiveram menores incidências de 

pododermatites, esses materiais foram a areia e material de enchimento de portas, por outro lado 

os que apresentaram piores resultados foram a palha e as lascas de pinheiro.  

Uma boa ventilação ajuda a remover a humidade e a amónia do ar melhorando o estado 

das camas (Haslam et al., 2007), no Inverno no entanto torna-se difícil remover o excesso de 

humidade e de amónia do ar e das camas porque a ventilação tem de ser reduzida de forma a 

manter a temperatura, assim a incidência das pododermatites é significativamente maior durante 

o Inverno (Bruce et al., 1990; Haslam et al., 2007; Meluzzi et al., 2008).  

 Bebedouros em pipeta desperdiçam menos água, o que faz com que exista menor 

incidência de pododermatites com este sistema (Haslam et al., 2007). 

 A manutenção de uma boa saúde intestinal com a produção de fezes pouco húmidas é 

fundamental para a manutenção de baixos níveis de humidade nas camas e consequentemente de 

pododermatites, para tal é necessária uma alimentação equilibrada em minerais, proteínas e 

gorduras e boa digestibilidade que proporcionem fezes secas (Dowsland, 2008). A deficiência 

em biotina, metionina ou zinco propicia o aparecimento de pododermatites devido ao seu papel 

na manutenção da integridade da pele (Wang et al., 1998; Dowsland, 2008; Meluzzi et al., 2008; 

Bassett, 2009;). 

  Qualquer doença bacteriana ou parasitária que afecte a integridade intestinal provocando 

diarreias vai contribuir para o aumento da humidade das camas e por sua vez da incidência de 

pododermatites, portanto é necessário ter um bom programa vacinal e de higienização entre 

bandos para prevenir as infecções (Dowsland, 2008).   

 A existência de uma relação entre as dermatites de contacto e a densidade das aves não é 

unânime, havendo autores que dizem existir um aumento da incidência com o aumento da 
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densidade, particularmente para densidades superiores a 30 kg/m
2
, enquanto outros defendem 

que por si só a densidade não é importante (Haslam et al., 2007; Meluzzi et al., 2008). 

 O sistema produtivo parece ter grandes implicações na prevalência e severidade das 

pododermatites. Pagazaurtundua e Warriss (2006) concluíram que bandos com acesso ao exterior 

revelam uma maior prevalência e severidade de pododermatites do que os bandos criados 

exclusivamente em pavilhões, concluíram também que o sistema de criação com piores 

resultados foi o orgânico enquanto o sistema onde ocorrem menos lesões é o Freedom Food 

(densidades inferiores e ambiente enriquecido). Este aspecto deve ser levado em consideração ao 

avaliar o Bem Estar.  

  De forma a avaliar o Bem Estar através da contabilização das pododermatites Berg 

(1998) elaborou um estudo extenso na Suécia que consistiu na inspecção de uma amostra 

representativa de 100 frangos onde 100 patas são classificadas em 3 níveis de pododermatites. O 

nível zero corresponde à ausência de lesões, podendo existir uma ligeira hiperqueratose mas sem 

descoloração ou cicatrizes; o nível 1 a lesões ligeiras e superficiais com erosões e descoloração; 

o nível 2 corresponde a lesões extensas, ulcerações e crostas. A cada um destes níveis foi dado 0; 

1 e 2 pontos respectivamente. Em bandos cuja pontuação final fosse entre 40 e 80 pontos o 

bando era considerado com um nível de reparo baixo, e com pontuação superior a 80 pontos o 

nível era considerado elevado. No caso de o bando ultrapassar os 40 pontos o proprietário 

deveria ser notificado e se continuasse a enviar bandos como o mesmo nível de lesões seria feito 

um levantamento das condições na exploração, se mesmo assim não fossem registadas melhorias 

a densidade máxima permitida era reduzida ate que as lesões fossem reduzidas a um nível 

aceitável podendo a densidade ser aumentada gradualmente novamente.   
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CAPÍTULO III – TRABALHO PRÁTICO 

 

1 – MATADOURO DE FRANGOS 

 

A componente prática da presente dissertação foi efectuada num matadouro de aves da 

Região Centro, o qual procedia ao abate de broilers e de frango do campo. A cadência de abate 

era de aproximadamente 3000 frangos/h no caso dos broilers e de aproximadamente 1300 

frangos/h no caso do frango do campo. O procedimento tecnológico de abate deste matadouro 

encontra-se exemplificado na figura seguinte. 

Fig. 1 – Sequência do processo tecnológico de abate no matadouro de frangos onde foi 

desenvolvida a componente prática da tese de mestrado. 

 

     

Chegada dos animais

Descarregamento
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Insensibilização

Morte /  Sangria
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Remoção da cabeça
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Remoção das visceras 

Remoção do pescoço
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Armazenamento
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2 – ACOMPANHAMENTO DOS ACTOS DE INSPECÇÃO SANITÁRIA NO 

MATADOURO  

 

No decurso da componente prática deste trabalho, acompanhei o Veterinário Oficial 

(V.O.) nas seguintes tarefas de inspecção: 

- Avaliação da informação relativa à cadeia alimentar (IRCA) 

- Inspecção ante mortem 

- Inspecção post mortem 

- Avaliação do Bem Estar das aves 

 

2.1 – Avaliação da Informações Relativas à Cadeia Alimentar (IRCA) 

O V.O. verificava e analisava as informações pertinentes constantes dos registos da 

exploração de proveniência dos animais destinados ao abate e tinha em conta os resultados 

documentados dessas verificações e análises ao efectuar as inspecções ante e post mortem. Ao 

efectuar as suas tarefas de inspecção, o veterinário oficial tinha em conta os certificados oficiais 

que acompanhavam os animais, bem como quaisquer declarações feitas pelos veterinários que 

procederam aos controlos a nível da produção primária, incluindo os veterinários oficiais e os 

veterinários aprovados (Regulamento (CE) N.º 854/2004). 

 

2.2 – Inspecção ante mortem 

Segundo as normas comunitárias a inspecção ante mortem pode fazer-se nas explorações 

de origem das aves, complementando-se no matadouro. A inspecção na exploração de origem é 

muito mais eficaz porque a ave se encontra no seu ambiente natural, podendo-se anotar dados 

importantes para a inspecção posterior no matadouro onde algumas situações são difíceis de 

analisar.  

No decurso do presente trabalho, nenhum bando foi alvo de uma inspecção ante mortem 

na exploração. 

A inspecção ante mortem era efectuada nas 24 horas seguintes à chegada dos animais ao 

matadouro e menos de 24 horas antes do seu abate de acordo com o Regulamento (CE) N.º 

854/2004. 

A inspecção ante mortem era feita com iluminação suficiente e determinava 

nomeadamente se, no que se refere ao animal inspeccionado existiam sinais de que o seu Bem 
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Estar tinha sido comprometido, nomeadamente pela densidade de aves por caixa, ou qualquer 

outro factor que possa ter consequências negativas para a saúde humana ou animal (Regulamento 

(CE) N.º 854/2004; Moreno, 2006). 

Se as aves mostrarem sintomas clínicos de doença, não poderão ser abatidas para 

consumo humano. Contudo, o abate destas aves poderá ter lugar no final do processo de abate, se 

forem tomadas precauções para evitar o risco de propagação de organismos patogénicos e para 

assegurar a limpeza e a desinfecção das instalações imediatamente após o abate (Regulamento 

(CE) N.º 854/2004). 

Alguns sintomas e sinais de doenças que podem ser encontrados durante a inspecção ante 

mortem incluem: edemas na cabeça, olhos e barbilhões; tosse e espirros; diarreia; lesões da pele; 

artrites; traumatismos; dermatites, ascite, febre, emaciação, fadiga, penas eriçadas. As aves 

suspeitas eram sacrificadas em último lugar para evitar o risco de contaminação posterior de 

utensílios, água, etc (Regulamento (CE) N.º 854/2004; Moreno, 2006; Food Safety and 

Inspection Service – United States Department of Agriculture, 2009). 

 

2.3 – Inspecção post mortem 

A inspecção post mortem deve ser feita a todas as aves, mas devido ao grande número de 

aves abatidas em pouco tempo nem todas as aves podem ser vistas pelo veterinário, assim as 

aves que exibam alterações podem também ser separadas por pessoal auxiliar sob supervisão, 

instrução e responsabilidade do veterinário oficial. De qualquer maneira o veterinário oficial 

deverá fazer a inspecção completa a um grupo representativo de aves (Regulamento (CE) N.º 

854/2004).  

Os pontos em que se levava a cabo a inspecção na linha são depois da depena e depois da 

evisceração e eventualmente um controlo final. Estes pontos dispunham de iluminação suficiente 

e meios de limpeza e desinfecção para as mãos e utensílios. Na apresentação para a inspecção as 

aves estavam presas pelas coxas e com o dorso e as vísceras apresentadas para o inspector 

(Fehlhaber e Janestsch. 1995). 

A inspecção de frangos consistia na examinação visual; palpação e incisão se necessário, 

investigação de anormalidades na consistência, cor ou cheiro e investigação laboratorial se 

necessário (Regulamento (CE) N.º 854/2004).  

As aves eram declaradas impróprias para consumo humano quando na inspecção post 

mortem era encontrada alguma das seguintes doenças ou condições: infecção generalizada por 
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agentes patogénicos transmissíveis aos humanos; micose sistemática ou lesões provocadas pelas 

suas toxinas; parasitismo extenso; artrites extensas; intoxicações; caquexia; cheiro, cor ou sabor 

anormais; septicemia; peritonites; saculites; tumores malignos ou múltiplos; contaminação geral; 

lesões generalizadas e equimoses; lesões mecânicas extensas incluindo as provocadas por 

escaldão extenso; sangria insuficiente; ascite; resíduos de substâncias excedendo os limites 

autorizados ou de substâncias proibidas (Bremmer e Johnston, 1996; Regulamento (CE) N.º 

854/2004).  

Durante a inspecção eram tomadas precauções para assegurar que a contaminação da 

carne por acções como a palpação, o corte ou a incisão fosse reduzida ao mínimo (Regulamento 

(CE) N.º 854/2004). 

Depois de terminada a inspecção as vísceras comestíveis eram retiradas e as partes 

impróprias para consumo (órgãos genitais, penas, estômago glandular, esófago, papo, intestinos, 

cloaca, cabeça, bexiga e pulmões) eram eliminadas (Fehlhaber e Janestsch, 1995; Bremmer e 

Johnston, 1996; Regulamento (CE) N.º 854/2004; Moreno, 2006). 

 

2.4 – Avaliação do Bem Estar das aves no matadouro 

O veterinário oficial verificava a existência de situações de mau estar em conformidade 

com a regulamentação comunitária e nacional em matéria de Bem Estar dos animais, como 

sejam as regras relativas à protecção dos animais no abate e durante o transporte (Regulamento 

(CE) N.º 854/2004; Regulamento (CE) No 1/2005; Directiva 2007/43/CE). 

 Existe uma série de procedimentos que devem ser realizados de forma a aferir o Bem 

Estar das aves no matadouro e no transporte (Bremmer e Johnston, 1996): 

- Examinar o conforto térmico e físico das aves que esperam pelo abate; 

- Monitorizar a prevalência de mortes no transporte, averiguando quais as causas de 

morte; 

- Aferir a prevalência e tipos de traumas e nível de desidratação; 

- Avaliar se as aves estão a ser manuseadas de forma desnecessariamente brusca durante 

a pendura;  

- Averiguar se as aves estão a sofrer de choques antes de entrarem no tanque de 

insensibilização; 

- Ver se existem aves a passar sobre o tanque de insensibilização sem entrarem na água; 

- Conferir se as aves saem do tanque de insensibilização correctamente insensibilizadas; 
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- Ver se o corte do pescoço é feito correctamente;  

- As aves não devem recuperar a consciência após a sangria; 

- As aves devem estar mortas quando entrarem no escaldão.  

 

No decurso desta avaliação tentou-se diferenciar as lesões associadas a um deficiente 

Bem Estar na exploração de origem das lesões associadas a um deficiente Bem Estar durante as 

operações de apanha, carga, transporte, suspensão, insensibilização e sacrifício. Se a taxa de 

mortalidade ou os resultados da inspecção pos mortem forem compatíveis com condições de 

Bem Estar deficientes, o veterinário oficial deverá comunicar os dados ao titular dos animais e à 

autoridade competente que deverão tomar as medidas necessárias (Directiva 2007/43/CE; 

Rodriguez e Martinez, 2010).  
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3 – ESTUDO PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE BEM ESTAR EM 

INSPECÇÃO HIGIO-SANITÁRIA DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO 

 

Durante a componente prática deste trabalho realizei um estudo que consistiu na 

avaliação das dermatites de contacto nos broilers como parâmetros indicativos de Bem Estar na 

exploração. Para tal, avaliaram-se as dermatites de contacto a nível: 

- das almofadas plantares,  

- do tarso-metatarso,  

- do peito.  

A presença de traumatismos ósseos também foi avaliada nos broilers como indicador de 

alterações de Bem Estar. Esses traumatismos podem ocorrer durante a vida produtiva dos 

frangos, a apanha, a colocação dos animais nas caixas de transporte, o transporte, a descarga dos 

animais no matadouro e a pendura. 

 

3.1- Avaliação das dermatites das almofadas plantares e das queimaduras do tarso-

metatarso: 

Tal como no estudo realizado por Berg (1998), para cada lote de broilers, foram 

analisadas 100 patas escolhidas de forma aleatória, nas quais avaliei o grau de severidade de 

dermatites das almofadas plantares (DAPs) e procedi à quantificação das queimaduras do tarso-

metatarso (QT). As DAPs foram classificadas em 3 níveis diferentes, 0; 1 e 2, e a cada um desses 

níveis correspondeu uma pontuação de 0; 1 e 2 respectivamente. A classificação das DAPs e das 

queimaduras do tarso foi feita de acordo com os esquemas de classificação representados nas 

figuras seguintes. Essas figuras e sistema de classificação foram retiradas de ―Welfare Quality- 

Assessment protocol for poultry‖ (Anónimo, 2009). Posteriormente foi feito o somatório das 

pontuações de DAP das 100 patas de cada lote para obter a pontuação total de cada lote. De 

acordo com a pontuação final obtida os lotes foram classificados sem reparo se a pontuação fosse 

inferior a 41 pontos, nível de reparo baixo com pontuação compreendida entre 40 e 80 e com 

nível de reparo elevado se o bando ultrapassar os 80 pontos (Berg, 1998).  

Depois de obtidos os resultados da quantificação das DAPs e das QT foi feita uma análise 

estatística para aferir a relação entre estas duas lesões, tendo sido utilizado o teste de 

independência no Excel.   

 



TRABALHO PRÁTICO 

 

 28 

 

 

Fig. 2 – Classificação do grau de gravidade das dermatites da almofada plantar adaptado de 

―Welfare Quality- Assessment protocol for poultry‖ (Anónimo, 2009). 

 

Grau 0- Sem lesões de dermatite das almofadas plantares 

Grau 1- Com lesões ligeiras de dermatite das almofadas plantares 

Grau 2- Com lesões graves de dermatite das almofadas plantares 

 

 

 

      

Fig. 3 – Classificação da presença ou ausência das queimaduras do tarso-metatarso adaptado de 

―Welfare Quality- Assessment protocol for poultry‖ (Anónimo, 2009) 

Grau 0 - Sem lesões do Tarso-metatarso 

Grau 1- Com lesões do Tarso-metatarso 
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3.2 - Avaliação das dermatites de contacto no peito  

A definição da amostragem para a contabilização das dermatites de contacto no peito 

(n=542/lote) foi feita de acordo com o proposto por Cannon e Roe (1982) tendo em conta uma 

prevalência expectável de 0,5% (de acordo com estudo piloto preliminar), um tamanho médio de 

lote de 3000 aves e um intervalo de confiança de 95%.  

A contabilização das dermatites de contacto do peito nos broilers foi categorizada em 

ligeiras alterações (Fig. 4) e queimaduras evidentes (Fig. 5).  

 

  

Fig. 4 – Exemplo de ligeira alteração do peito 

(broiler) 

Fig. 5 – Exemplo de queimadura evidente do 

peito (broiler) 

 

3.3 - Avaliação dos traumatismos  

Foram contabilizados os traumatismos das aves que resultaram em rejeições totais ou 

parciais. De acordo com estudo preliminar também os traumatismos foram contabilizados 

mediante uma prevalência expectável de 0,5%, sendo portanto contabilizadas as mesmas 542 

aves por lote. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

1 – INSPECÇÃO SANITÁRIA - CASUÍSTICA GERAL EM BROILERS 

Durante o período de estágio no matadouro foram avaliados um total de 264036 broilers 

cujos resultados de inspecção sanitária se encontram descritos nos seguintes gráficos e tabela. 

 

Gráfico 1 - Número de broilers avaliados durante a componente prática e resultados 

obtidos após inspecção sanitária. 
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Tabela 2 - Causas de rejeição total em broilers e representatividade no total de frangos abatidos.  

Causas de Rejeição total Número de 

rejeitados 

Representatividade (%) no 

total de frangos abatidos 

Carnes febris (Figura 6) 661 0,251% 

Caquexia (Figura 7) 652 0,248% 

Má sangria (tecnopatia) (Figura 8) 235 0,089% 

Dermatites 46 0,017% 

Outras tecnopatias (Figura 9) 33 0,013% 

Outras causas 73 0,028% 

Total 1700 0,646 % 

 

Gráfico 2 – Causas de rejeição total em broilers durante a componente prática.  
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   Fig. 6 – Carcaça com aspecto febril     Fig. 7 – Carcaça caquéctica 

  

 

  

Fig. 8 – Carcaças mal sangradas Fig. 9 – Tecnopatia – Depena deficiente 
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Fig. 10 – Lesão compativel com 

Pericardite, Peri-hepatite e peritonite 

fibronosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11 – Carcinoma das células escamosas  
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2 – INSPECÇÃO SANITÁRIA - CASUÍSTICA GERAL NO FRANGO DO CAMPO 

 

Durante a componente prática foram avaliados  um total de 29704 frangos do campo 

cujos resultados de inspecção sanitária encontram-se apresentados nos seguintes gráficos e 

tabela. 

 

Gráfico 3 - Número de frangos do campo que foram avaliados no matadouro e resultados 

obtidos após inspecção sanitária. 

 

Tabela 3 - Causas de rejeição total no frango do campo e representatividade no total de frangos 

obtidos.  

Causas de Rejeição total Número rejeitados Representatividade (%) no 

total de frangos abatidos 

Caquexia 397 1,34% 

Carnes febris 204 0,69% 

Dermatites (Figura 13) 54 0,18% 

Artrites 50 0,17% 

Má sangria 42 0,14% 

Outras 37 0,13% 

Total 784 2,65% 
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Gráfico 4 – Causas de rejeição total no frango do campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 12 – Traumatismo do membro 

posterior 

 

Fig. 13 – Dermatite 
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3 – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO BEM ESTAR 

 

Foram avaliadas as dermatites da almofada plantar em 56 lotes de broilers, perfazendo 

um total de 5600 patas avaliadas. Foi averiguada a presença de queimaduras de peito em 23100 

frangos provenientes de 42 lotes. A presença de traumatismos foi avaliada em 18700 aves 

provenientes de 34 lotes. Os resultados encontram-se registados nas tabelas seguintes: 

 

Tabela 4 - Resultados dos graus de dermatite da almofada plantar e das queimaduras do 

tarso (QT) em broilers pertencentes a 56 lotes (Continua). 

Lote 

Classificação das DAPs 

Pontuação 0 1 2 

 QT Sem QT QT Sem QT QT Sem QT 

1 - 37 - 56 - 7 70 

2 - 84 - 15 - 1 17 

3 - - - - 14 86 200 

4 - 51 - 34 - 15 64 

5 - 99 - 1 - - 1 

6 - 94 - 4 - 2 8 

7 - - - - 21 79 200 

8 - 88 - 4 - 8 20 

9 - 6 5 10 14 65 173 

10 - 8 - 7 7 78 177 

11 1 20 5 26 4 44 127 

12 - 48 - 23 - 29 81 

13 - - 1 1 28 70 198 

14 - 3 - 2 2 93 192 

15 - - - - 64 34 200 

16  43 - 23 - 34 91 

17 - 8 10 6 27 49 168 

18 - 10 - 40 - 50 140 

19 - 2 - 7 91 - 189 

20 1 4 3 11 18 63 176 

21 - 2 3 14 3 78 179 

22 - 52 - 22 - 26 74 

23 - 11 - 18 - 71 160 

24 - 16 - 27 2 55 141 

25 1 5 - 12 3 79 176 

26 - 8 - 27 - 65 157 

27 4 13 4 16 13 50 146 

28 - 43 - 29 - 28 85 

29 - 2 - 5 - 93 191 
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Tabela 4 - Resultados dos graus de dermatite da almofada plantar e das queimaduras do 

tarso (QT) em broilers pertencentes a 56 lotes (Continuação) 

Lote 

Classificação das DAPs 

Pontuação 0 1 2 

QT Sem QT QT Sem QT QT Sem QT 

30 - 37 1 38 1 23 87 

31 - 21 2 26 11 40 130 

32 - 20 2 10 32 36 148 

33 - 20 - 35 - 45 125 

34 - 4 1 9 1 84 180 

35 - 34 - 30 - 36 102 

36 - 15 - 11 - 74 159 

37 - - - 4 3 93 196 

38 - - - 3 14 83 197 

39 1 13 4 19 18 45 149 

40 - 50 - 42 - 8 78 

41 - 29 - 43 - 28 99 

42 - 75 - 25 - 3 31 

43 - 27 - 32 - 41 113 

44 - 7 2 25 - 66 159 

45 - 35 - 23 - 42 107 

46 - 55 - 32 - 13 58 

47 - 20 - 44 - 36 116 

48 - 35 - 36 - 29 94 

49 - 18 - 40 - 42 124 

50 - 17 - 36 - 47 130 

51 - 22 - 51 - 27 105 

52 - 75 - 15 - 10 35 

53 - 97 - 3 - - 3 

54 - 24 - 30 - 46 122 

55 7 58 1 29 1 4 40 

56 - 50 - 47 - 3 53 

TOTAL 

(5600 patas 

avaliadas) 

 

15  

 

1615 

 

44 

 

1178 

 

392 

 

2356 

 
 

 

 

- Lotes sombreados a verde correspondem a lotes com uma pontuação total abaixo do 

valor limite (41 pontos). Perfazem um total de 8 lotes. 

- Lotes sombreados a laranja correspondem a lotes com uma pontuação total considerada 

como nível de reparo baixo (entre 40 e 81 pontos). Perfazem um total de 6 lotes. 

- Lotes sombreados a vermelho correspondem a lotes com uma pontuação total 

considerada como nível de reparo elevado (superior a 80 pontos). Perfazem um total de 42 lotes. 
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Tabela 5 - Resultados da avaliação das queimaduras do tarso em broilers de um total de 

5600 patas avaliadas provenientes de 56 lotes. 

 

 Ausência de queimaduras 

do tarso 

Presença de 

queimaduras do tarso  

Total 

Contagem nº casos  5149 451 5600 

Percentagem  92% 8% - 

 

 

Tabela 6 – Relação entre a Avaliação das dermatites das almofadas plantares (DAPs) e a 

detecção de queimaduras do tarso em broilers (n= 5600). 

 

 QT  

 

DAPs 

 Ausência 

 (% do total) 

Presença 

(% do total) 

Total 

 (% do total) 

Grau 0 1615 (28,84%) 15 (0,27%) 1630 (29%) 

Grau I 1178 (21,04%) 44 (0,79%) 1222 (22%) 

Grau II 2356 (42,07%) 392 (7%) 2748 (49%) 

 TOTAL 5149 451 5600 

 

 

Tabela 7 - Resultados da avaliação das queimaduras de contacto do peito em broilers de 

um total de 23100 aves avaliadas provenientes de 42 lotes. 

 

 Ligeiras alterações Queimaduras de 

peito  

Total 

Contagem nº casos 89 31 120 

Percentagem de aves 

afectadas 

0,39% 0,13% 0,52% 
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Tabela 8 - Resultados da contabilização dos traumatismos nos broilers de um total de 

18700 aves avaliadas provenientes de 34 lotes. 

 

 Traumatismos das 

asas 

Traumatismos da 

tíbia  

Total 

Contagem nº casos 85 22 107 

Percentagem 79% 21% 0,57% (das 18700) 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO 

 

A percentagem média de broilers mortos no transporte foi de 0,39%, variando os valores 

entre 0,04% e 1,95%.O valor médio encontrado (0,39%) está acima da média considerada 

normal por (Gracey et al., 1999) que é de 0,22%, mas ainda assim abaixo de 0,42% que é 

considerada uma taxa alta. No frango do campo a percentagem média fixou-se em 0,54% 

podendo considerar esse valor elevado (Gracey et al., 1999), tendo os valores sido 

compreendidos entre 0% e 5,11%. 

A percentagem de broilers rejeitados post mortem foi de 0,65%, tendo os valores variado 

entre 0,08% e os 2,34% o que comparando com resultados obtidos por outros autores para 

broilers (Many (2000) - 0,55%; Ansari-Lari (2006) – 0,73%; Haslam (2008) – 1,11% e Jakel e 

Herenda (1992) – 1,48%) estará dentro de um valor normal. A percentagem de frango do campo 

rejeitada post mortem foi de 2,65% variando entre 0,25% e 10,88%, não tendo encontrado 

valores de outros autores para frango do campo. As principais causas de rejeição tanto nos 

broilers como no frango de campo foram as caquexias e as carnes febris. A má sangria por 

tecnopatia também teve um peso importante como causa de rejeição principalmente nos broilers. 

De destacar também as artrites e as dermatites como importantes causas de rejeição no frango do 

campo. 

Quanto à avaliação do Bem Estar nos broilers pela contabilização das dermatites das 

almofadas plantares a média obtida foi de 29% para o grau 0; 22% para o grau 1 e de 49% para o 

grau 2. Dos 56 lotes analisados, 42 corresponderam a lotes com uma pontuação total considerada 

como nível de reparo elevado (superior a 80 pontos). Nos estudos desenvolvidos por Berg 

(1998), apenas se observaram lotes com uma pontuação média de 20 pontos. Outros autores 

como Meluzzi et al (2008) obtiveram uma pontuação média de 47 pontos e Haslam et al (2007) 

que observaram 11,1% de pododermatites moderadas e severas. Ambos estudos revelaram 

resultados bastante melhores aos encontrados neste trabalho. O estado dos diferentes lotes variou 

entre um lote que apenas teve 1 pododermatite de grau 1 sem queimaduras de tarso, até um lote 

com 100 pododermatites de grau 2 com 64 queimaduras do tarso. No total dos 56 lotes apenas 

em 8 se obtiveram resultados aceitáveis, sendo que na grande maioria (42) se obtiveram 

resultados classificados com grau de reparo elevado, os restantes 6 lotes ultrapassaram o limiar 

mínimo de 40 pontos ficando com nível de reparo baixo. 
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No que diz respeito às queimaduras de tarso/metatarso nos broilers foram verificadas 

queimaduras em 8% das patas verificadas. Haslam et al (2007) obteve uma média de 1,3% de 

queimaduras de tarso/metatarso para broilers, o que é um resultado consideravelmente melhor.  

Realizou-se um teste de independência entre as pododermatites e as queimaduras de 

tarso, tendo-se obtido um coeficiente de Pierson de 0,001, rejeitando-se a hipótese nula, sendo 

portanto concluído que existe uma relação de dependência entre estas lesões. 

A percentagem das queimaduras de peito nos broilers foi de 0,13%, tendo-se revelado 

acima dos resultados obtidos por Haslam et al (2007) que foi de 0,02%.  

O resultado obtido dos traumatismos em broilers foi de 0,57%, bastante abaixo dos 3% 

comparando com os resultados obtidos pela Australian Chicken Meat Federation para 

2006/2007. 

Não existem ainda estudos ou previsões acerca do uso de indicadores de Bem Estar para 

o frango do campo, e apesar do meu trabalho prático de avaliação do Bem Estar ter sido focado 

essencialmente nos broilers efectuei, igualmente, a contabilização de pododermatites, 

queimaduras do tarso e ampolas do peito no frango do campo de forma a ter uma perspectiva da 

situação no frango do campo.  

Foram avaliadas 744 patas de frangos do campo, provenientes de 14 lotes diferentes 

tendo-se obtido uma média de 25% pododermatites de grau 0; 17% de grau de 1 e 58% de grau 2 

o que corresponderia a uma pontuação de 133 utilizando o mesmo sistema de pontuação que foi 

utilizada para os broilers (Berg 1998). Dos 14 lotes avaliados apenas em 1 se obteve uma 

pontuação inferior a 41 pontos, e dos restantes 13 apenas 2 ficaram compreendidos entre os 40 e 

os 81 pontos. No que diz respeito às queimaduras de tarso estas foram registadas em 1,8% das 

patas. 

As ampolas de peito consistem em edemas do tecido adjacente à quilha. As ampolas 

podem variar de tamanho desde alguns milímetros até mais de 5cm. Estas podem ter um 

exsudado transparente ou azul e vermelho se houver sangue no exsudado. As ampolas são mais 

comuns e proeminentes em machos do que em fêmeas, e tornam-se mais severas com a idade e o 

aumento de peso. A origem destas ampolas foi associada a várias causas, incluindo infecções 

bacterianas e virais, irritação da pele e tecido subcutâneo e pressão contra a quilha (Johnson et 

al., 1985). 

As ampolas de peito ao contrário das queimaduras de peito não podem ser 

correlacionadas de forma tão objectiva a condições de mal-estar como no caso das queimaduras 
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que nos indicam que as condições ambientais, nomeadamente as camas são deficientes. No 

entanto como as ampolas de peito também podem estar relacionadas com situações de mau 

maneio e como se estava a observar um grande número de aves afectadas decidi fazer a 

contabilização para perceber o grau do problema. Verificou-se a presença de ampolas de peito 

em 38% de 1001 aves avaliadas provenientes de 13 lotes. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÃO  

 

 As condições da exploração, transporte e abate devem ser avaliados sob o ponto de vista 

do Bem Estar, de forma a reduzir o sofrimento e aumentar a qualidade de vida das aves, 

existindo muitas inovações que se fossem amplamente utilizadas pela indústria aumentariam 

grandemente o Bem Estar das aves. Para além das situações que causam directamente mal-estar 

também se tem de ter em conta a selecção intensiva que é feita hoje em dia, que resulta em 

animais que sofrem de dor crónica derivada de desenvolvimento anormal. Apesar de tudo parece 

existir uma consciencialização cada vez maior por parte dos consumidores, das autoridades e dos 

próprios criadores, até porque existem formas de manter produtividades elevadas sem 

comprometer o Bem Estar. 

Durante o período da componente prática no matadouro de aves em que acompanhei o 

médico veterinário inspector nas suas tarefas diárias, não só aprofundei e consolidei os 

conhecimentos em inspecção sanitária, como também me apercebi do papel relevante do médico 

veterinário inspector na salvaguarda da saúde humana e animal. Durante este período foquei a 

minha atenção especialmente na avaliação do Bem Estar das aves através da contabilização das 

dermatites de contacto e dos traumatismos já que estas lesões são indicativas de situações de 

mal-estar na exploração no caso das primeiras e na apanha, transporte e pendura no caso das 

segundas. 

Os resultados obtidos referentes ao Bem Estar em comparação com os obtidos por outros 

autores na sua maioria sugerem que o estado de Bem Estar das aves recebidas seria inferior ao 

desejado na exploração. É especialmente preocupante o resultado obtido referente às 

pododermatites, já que a grande maioria dos lotes (86%) ultrapassou os 40 pontos definidos 

como limiar, ficando a média nos 120 pontos que está bastante acima dos 80 pontos a partir do 

qual se considera um bando com nível elevado de mal-estar. Esses resultados serão indicativos 

provavelmente de mau estado das camas nas explorações. É de realçar que os dados foram 

recolhidos na sua maioria em Maio, que não foi um mês muito húmido, podendo-se esperar 

portanto resultados ainda piores nos meses mais húmidos. No entanto as conclusões que se 

retiram destes resultados poderão estar inflacionadas pelo sistema de classificação, já que talvez 

não se justifique dar 1 ponto a patas com lesões mínimas, porque por exemplo lotes que têm 

bastantes lesões de grau 1(mais do que 80)  ficarão classificadas com grau elevado de reparo 



CONCLUSÃO 

 

 

 44 

 

quando na realidade os frangos têm lesões mínimas, é o caso do lote 51 que ficaria classificado 

com grau de reparo ligeiro se não se pontuassem as lesões de grau 1. Um sistema mais 

apropriado poderia ser classificar as patas com ligeiríssimas lesões que aqui foram classificadas 

como grau 1 em grau 0 e pontuar as lesões de grau 2 menos exuberantes (sem ulceração) com 1 

ponto e pontuar com 2 pontos apenas as patas que apresentassem lesões mais exuberantes e com 

ulcerações. 

A constatação através da análise estatística de uma relação de correlação entre as 

dermatites das almofadas plantares e as queimaduras de tarso era já expectável pois são situações 

que podem ter a mesma etiologia. Comprovando-se esta correlação e sabendo-se que são lesões 

com origem em situações de mal-estar semelhantes torna desnecessária a avaliação de ambas as 

lesões no mesmo lote.  

Apesar de não existirem referências bibliográficas quanto à incidência de pododermatites 

no frango do campo a pontuação média obtida de 133 pontos supõe-se que seja bastante elevada. 

Seria importante a realização de estudos com uma boa amostragem e com acompanhamento das 

condições na exploração desses animais para estabelecer limites de referência tal como existem 

para os broilers. Porventura poder-se-ia utilizar o mesmo sistema de pontuação com alteração 

nos limites, que provavelmente seriam um pouco superiores já que existem particularidades no 

frango do campo que poderão ser responsáveis por valores superiores das pododermatites como a 

idade ao abate superior (de 90 a 100 dias em comparação com os 31-34 dias dos broilers) e 

condições das camas que poderão ser frequentemente piores dado que estes frangos se encontram 

ao ar livre sujeitos às condições ambientais. 

Tal como indicavam as primeiras impressões os resultados da contabilização das ampolas 

de peito revelam que a ocorrência desta alteração foi bastante elevada (38%) nos lotes 

observados. Tendo em conta que esta patologia poderá estar relacionada com situações de mal-

estar seria importante a realização de um estudo mais aprofundado sobre a matéria, 

nomeadamente pela observação na exploração das condições em que os animais se encontram, 

para tentar perceber ate que ponto esta patologia está associada a condições de mal-estar e se se 

justificaria a utilização deste parâmetro no matadouro para avaliação do Bem Estar na 

exploração.  

As ampolas de peito para além do maior ou menor grau de importância do ponto de vista 

do Bem Estar são sem dúvida importantes no aspecto económico já que de acordo com a sua 
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extensão estas podem resultar em rejeição parcial ou total da carcaça (Johnson et al., 1985). 

Durante o meu estudo as dermatites foram uma importante causa de rejeição no frango do 

campo, com uma percentagem de 6,9%, sendo que uma percentagem considerável desses 6,9% 

terá sido devido às ampolas de peito. Seria então importante que esta patologia merece-se uma 

maior atenção por parte dos produtores. Mantendo uma boa condição das camas, prevenindo 

densidades excessivas, usando equipamento sem esquinas e um programa de alimentação que 

permita o desenvolvimento de uma boa estrutura corporal antes de se atingirem pesos elevados 

são factores que podem ajudar a reduzir a ocorrência das ampolas de peito (Hamre, 2008). 

Os resultados relativos à avaliação do Bem Estar no transporte e no matadouro não 

revelaram uma degradação frequente do Bem Estar nos brolers, tendo verificado frequentemente 

a quantidade de animais transportados por caixa, sendo que apenas uma vez se constatou uma 

densidade de animais superior ao estipulado, tendo-se verificado uma taxa de mortalidade 

elevada no transporte desse bando. Nos broilers as percentagens de mortes no transporte e de 

traumatismos tiveram valores que por comparação com os autores referidos se podem considerar 

normais.   

No frango do campo a mortalidade no transporte ficou acima do que é considerado alto 

para Gracey et all (1999), no entanto os valores fornecidos pelo autor foram definidos para 

broilers, sendo possível que o valor de 0,54% seja normal para frango do campo. No frango do 

campo não foram verificadas densidades excessivas de frango nas caixas, e estes eram sempre os 

primeiros a ser abatidos, por isso a maior taxa de mortalidade no transporte poderá ser 

inerentemente expectavel nestes frangos. 

Através da realização deste trabalho pude concluir que no matadouro é possível avaliar o 

Bem Estar dos frangos na exploração pela classificação e contabilização das dermatites de 

contacto, em especial das dermatites das almofadas plantares. Pelos resultados obtidos 

depreende-se que existe a necessidade de um maior controlo sobre o estado de Bem Estar das 

aves por parte dos veterinários inspectores com o estabelecimento de limiares aceitáveis e de 

imposições às explorações de forma a reverter as situações de mal-estar. 

O Bem Estar durante o maneio das aves na apanha, transporte e pendura pode ser 

avaliado pela contabilização dos traumatismos. No meu estudo não se verificaram valores 

anormais para esse parâmetro, por isso suponho que não existam falhas importantes na 

manutenção do bem estar durante estas fazes. 
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 Lote Frang Total Mort Transp % Mort trans Abatidos Caquexia Febris Má Sangria Tecnopatias Traumatismos Cabibalism Dermatites Outras  Rej PM % Rej PM 

27-Abr A 5040 9 0,18% 5031 10 13 4 1 

   

3 31 0,62% 

27-Abr B 1760 5 0,28% 1755 5 1 1 

   

2 

 

9 0,51% 

27-Abr C 5508 18 0,33% 5490 13 9 4 1 

  

6 

 

33 0,60% 

28-Abr D 6426 10 0,16% 6416 5 

 

3 

 

2 

   

10 0,16% 

28-Abr E 7056 6 0,09% 7050 3 8 4 

 

1 

   

16 0,23% 

29-Abr F 12186 9 0,07% 12177 8 27 4 

   

1 

 

40 0,33% 

29-Abr G 1344 43 3,20% 1301 8 4 

      

12 0,92% 

30-Abr H 7476 10 0,13% 7466 33 80 7 

   

13 

 

133 1,78% 

30-Abr I 6528 8 0,12% 6520 11 2 7 

 

1 

   

21 0,32% 

03-Mai J 4032 7 0,17% 4025 13 11 2 

     

26 0,65% 

05-Mai L 5040 10 0,20% 5030 3 9 7 

     

19 0,38% 

05-Mai M 8428 23 0,27% 8405 9 30 1 

 

1 

   

41 0,49% 

06-Mai N 3500 9 0,26% 3491 44 6 4 

 

1 

   

55 1,58% 

06-Mai O 4032 14 0,35% 4018 68 22 

      

90 2,24% 

06-Mai P 3396 21 0,62% 3375 9 62 

    

8 

 

79 2,34% 

07-Mai Q 7056 9 0,13% 7047 8 9 3 

   

1 

 

21 0,30% 

07-Mai R 2288 3 0,13% 2285 22 10 

      

32 1,40% 

11-Mai S 1968 6 0,30% 1962 9 9 

  

3 4 

  

25 1,27% 

11-Mai T 5760 6 0,10% 5754 4 7 7 

     

18 0,31% 

11-Mai U 6200 9 0,15% 6191 20 20 11 

     

51 0,82% 

12-Mai V 10426 45 0,43% 10381 60 37 18 

  

2 

  

117 1,13% 

12-Mai X 4000 2 0,05% 3998 10 34 2 

    

2 48 1,20% 

13-Mai Z 6528 18 0,28% 6510 52 9 7 2 2 4 5 

 

81 1,24% 

14-Mai A1 4032 6 0,15% 4026 24 3 27 

 

4 1 4 

 

63 1,56% 

14-Mai B1 4928 18 0,37% 4910 36 35 8 

     

79 1,61% 

14-Mai C1 5712 12 0,21% 5700 24 24 12 

     

60 1,05% 

17-Mai D1 5376 11 0,20% 5365 4 14 7 

     

25 0,47% 
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Lote Frang Total Mort Transp % Mort trans Abatidos Caquexia Febris Má Sangria Tecnopatias Traumatismos Cabibalism Dermatites Outras Rej PM % Rej PM 

17-Mai E1 3500 13 0,37% 3487 3 40 2 

     

45 1,29% 

18-Mai F1 5760 16 0,28% 5744 13 6 

  

6 

   

25 0,44% 

18-Mai G1 4078 14 0,34% 4064 22 28 1 

 

1 

 

1 

 

53 1,30% 

19-Mai H1 5712 

             
19-Mai I1 4368 15 0,15% 10080 30 34 6 

   

5 

 

75 0,74% 

19-Mai J1 2560 7 0,27% 2553 

 

2 

     

1 3 0,12% 

20-Mai L1 5760 108 1,88% 5652 6 11 4 

     

21 0,37% 

20-Mai M1 4428 15 0,34% 4413 

 

1 13 

     

14 0,32% 

21-Mai N1 5616 10 0,18% 5606 5 

 

2 

     

7 0,12% 

21-Mai O1 5600 179 3,20% 5421 6 9 15 

     

30 0,55% 

24-Mai P1 5040 16 0,32% 5024 1 1 1 

    

1 4 0,08% 

24-Mai Q1 3024 59 1,95% 2965 3 2 1 

    

1 7 0,24% 

25-Mai R1 5040 3 0,06% 5037 3 

  

27 

   

2 32 0,64% 

25-Mai S1 4096 2 0,05% 4094 2 1 2 

    

17 22 0,54% 

25-Mai T1 5040 7 0,14% 5033 

 

1 2 

    

7 10 0,20% 

26-Mai U1 6528 117 1,79% 6411 

 

1 3 

     

4 0,06% 

26-Mai V1 5760 16 0,28% 5744 9 2 4 

    

6 21 0,37% 

27-Mai X1 3024 3 0,10% 3021 3 

  

1 

    

4 0,13% 

27-Mai Z1 2360 2 0,08% 2358 7 2 1 

     

10 0,42% 

27-Mai A2 6426 3 0,05% 6423 2 3 7 

     

12 0,19% 

28-Mai B2 4752 20 0,42% 4732 2 3 1 

     

6 0,13% 

28-Mai C2 3808 8 0,21% 3800 9 

 

5 

     

14 0,37% 

28-Mai D2 2576 1 0,04% 2575 2 7 1 1 

    

11 0,43% 

28-Mai E2 6426 _ 

  

4 7 9 

     

20 

 
31-Mai F2 5128 _ 

  

1 3 3 

     

7 

 

 

TOTAIS 264036 981 

 
263055 652 661 235 33 22 11 46 40 1700 0,65% 

 

Percentagens 

  
0,39% 99,63% 38,4% 38,9% 13,8% 1,9% 1,3% 0,6% 2,7% 2,4% 100,00% 
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Lote Frang Total Mort Transp % mort transp Abatidos Caquexia Febris Má Sangria Artrites Tecnopat Traumat Picacismo Dermatites Outras Rej PM % Rej PM 

27-Abr A 900 0 0,00% 900 12 

   

4 

   

1 17 1,89% 

28-Abr B 1584 81 5,11% 1503 32 23 4 6 

 

3 

   

68 4,52% 

30-Abr C 1500 2 0,13% 1498 12 3 

   

6 

 

6 2 29 1,94% 

03-Mai D 1856 2 0,11% 1854 31 5 5 

    

4 

 

45 2,43% 

03-Mai E 1600 1 0,06% 1599 27 4 4 

    

4 

 

39 2,44% 

05-Mai F 1600 10 0,63% 1590 121 35 

     

17 

 

173 10,88% 

06-Mai G 728 0 0,00% 728 17 29 

 

4 

   

7 

 

57 7,83% 

07-Mai H 1208 14 1,16% 1194 18 31 6 6 

   

6 

 

67 5,61% 

11-Mai I 1600 6 0,38% 1594 2 4 2 4 

  

3 2 3 20 1,25% 

12-Mai J 1200 2 0,17% 1198 5 1 

    

1 

  

7 0,58% 

14-Mai L 900 0 0,00% 900 7 9 

 

11 

   

4 5 36 4,00% 

17-Mai M 1552 1 0,06% 1551 16 6 

 

1 

     

23 1,48% 

17-Mai N 1728 3 0,17% 1725 11 10 

 

2 

     

23 1,33% 

18-Mai O 904 _ _ 904 10 3 

 

1 

     

14 1,55% 

19-Mai P 1812 3 0,17% 1809 9 9 

 

3 

   

2 

 

23 1,27% 

20-Mai Q 400 0 0,00% 400 

  

2 1 

     

3 0,75% 

21-Mai R 400 1 0,25% 399 

 

1 

       

1 0,25% 

24-Mai S 1296 2 0,15% 1294 4 4 5 3 

     

16 1,24% 

24-Mai T 1152 1 0,09% 1151 20 5 2 4 1 

  

1 1 34 2,95% 

26-Mai U 1728 1 0,06% 1727 15 10 2 3 1 

  

1 

 

32 1,85% 

27-Mai V 960 9 0,94% 951 5 2 1 

  

1 

   

9 0,95% 

28-Mai X 320 1 0,31% 319 1 1 

 

1 

     

3 0,94% 

31-Mai Z 2776 _ _ 2776 22 9 9 

   

5 

  

45 1,62% 

                 

 

TOTAIS 29704 140 

 
29564 397 204 42 50 6 10 9 54 12 784 2,65% 

 

Percentagens 

  

0,54% 99,5% 50,6% 26,0% 5,4% 6,4% 0,8% 1,3% 1,1% 6,9% 1,5% 100,0% 
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 Tabela de relação entre a avaliação das dermatites das almofadas plantares 

(DAPs) e a detecção de queimaduras do tarso em broilers (n= 5600). 

 

 QT  

 

DAPs 

 Ausência 

 (% do total) 

Presença 

(% do total) 

Total 

 (% do total) 

Grau 0 186 (25%) 1 (0,2%) 187 (25%) 

Grau I 127 (17%) 1 (0,2%) 128 (17%) 

Grau II 431 (57%) 12 (1,6%) 443 (58%) 

 TOTAL 744 (98%) 14 (2%) 758 
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Para além do estágio reslizado no matadouro de aves também realizei um estágio 

de 4 meses (Dezembro a Março de 2010) no acompanhamento dos actos de inspecção 

sanitária num matadouro de reses que abate suínos, caprinos, ovinos e bovinos. Deixo 

em anexo os resultados obtidos da inspecção dos animais, bem como fotos de algumas 

rejeições. 

 

Tabela de totais. 

Bovinos adultos Dezembro Janeiro Fevereiro Março Absolutos 

Total animais 204 175 195 264 838 

Mrt transporte e abegoaria _ 2 _ _ 2 

Rej AM 3 1 1 _ 5 

Rej PM _ 2 4 4 10 

Rej Totais 3 5 5 4 17 

Bovinos Jovens           

Total animais 1798 1535 1319 1793 6445 

Mrt transporte e abegoaria _ _ 2 1 3 

Rej AM _ 1(5*) _ _ 0 

Rej PM 8 2 _ 2 12 

Rej Totais 8 3 (5*) 2 3 16 (5*) 

Suínos           

Total animais 2043 1961 1820 1876 7700 

Mrt transporte e abegoaria 1 2 2 1 6 

Rej AM _ _ _ _ 0 

Rej PM 3 _ 2 3 8 

Rej Totais 4 2 4 4 14 

Leitões           

Total animais 600 319 597 330 1846 

Mrt transporte e abegoaria 2 _ 1 1 4 

Rej AM _ _ _ _ 0 

Rej PM _ 1 _ _ 1 

Rej Totais 2 1 1 1 5 
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Ovinos  Dezembro  Janeiro Fevereiro  Março Totais  

Total animais 15637 2608 3201 (2*) 14448 32693 

Mrt transporte e abegoaria 33 8 8 23 72 

Rej AM 1 _ 2 (2*)  (1*) 3 (3*) 

Rej PM 22 8 10 24 64 

Rej Totais 56 16 20 (2*) 47 (1*) 139 (3*) 

Caprinos           

Total animais 2787 (6**) 213 (84 **) 

305 

(58**) 

2239 

(24**) 5544 

Mrt transporte e abegoaria 21 8 1 28 58 

Rej AM (6**) (84**) 1 (58**) (24*) 1 (172**) 

Rej PM 4 _ _ 4 8 

Rej Totais 25 (6**) 8(84**) 2 (58**) 32 (24**) 

67 

(172**) 

 

*= Estudo do laboratórorio Segalab 

**= Abate sanitário por brucelose 

 

Tabela de rejeição de bovinos. 

Bovinos Causa rejeição Dezembro Janeiro Fevereiro Março Absolutos Percentag. 

  Carnes sangrentas 1 

   

1 2,6% 

  Abcessos múltiplos 1 

   

1 2,6% 

  Reacção orgânica geral 2 

   

2 5,3% 

  Broncopneimonias 1 

 

2 4 7 18,4% 

  Osteomielites/artrites 2 1 

 

1 4 10,5% 

  Tuberculose 4 1 

 

1 6 15,8% 

  Carnes traumatizadas 

 

1 

  

1 2,6% 

  Metrites 

 

1 

  

1 2,6% 

  Irregularidade 

 

1 1 

 

2 5,3% 

  Experimentaçâo 

 

5 

  

5 13,2% 

  Transporte/abegoaria 

 

2 2 1 5 13,2% 

  Carnes febris 

  

1 

 

1 2,6% 

  Antemortem 

 

1 1 

 

2 5,3% 

  Total 11 13 7 7 38 
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- Fotos Bovinos: 

 

Fig1 - Osteomielite (Rejeição total) 

 

             

Fig 2 e 3 – Tuberculose (Rejeição total) 

 

         

Fig 4 e 5 – Broncopneumonia purulenta (Rejeição total) 
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Tabela de rejeição de Suínos. 

 

 

- Fotos Suínos 

 

        

 

Fig 6 e 7 – Osteomielite purulenta em leitão (Rejeição total) 

 

         

 

Fig. 8 e 9 – Abcesso em suíno adulto (Rejeição total) 

 

Suínos Causa rejeição Dezembro Janeiro Fevereiro Março Absolutos Percentag 

  Ostiomielites/artrites 3 2 2 3 10 52,6% 

  Transporte/abegoaria 3 

 

2 2 7 36,8% 

  Dermatites 

 

1 

  

1 5,3% 

  Abcessos múltiplos 

  

1 

 

1 5,3% 

  Total 6 3 5 5 19 
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Tabela de rejeição de Caprinos.  

 

 

 

Tabela de rejeição de Ovinos. 

 

Ovinos Causa rejeição Dezembro Janeiro Fevereiro Março Absolutos Percentag 

  Carnes repugnantes 2 

 

5 

 

7 4,9% 

  Abcessos múltiplos 1 

 

1 2 4 2,8% 

  Broncopneimonias 7 

 

1 

 

8 5,6% 

  Ostiomielites/artrites 8 1 3 8 20 14,1% 

  Brucelose 

  

2 

 

2 1,4% 

  Transporte/abegoaria 33 8 10 23 74 52,1% 

  Carnes sangrentas 1 2 

  

3 2,1% 

  Carnes traumatizadas 1 

  

2 3 2,1% 

  Onfaloflebite 2 3 

 

3 8 5,6% 

  Antemortem 1 

  

1 2 1,4% 

  Cheiro/sabor/cor alterados 

 

1 

  

1 0,7% 

  Caquexia/hidroèmia 

 

1 

  

1 0,7% 

  Linfadenite generalizada 

   

9 9 6,3% 

  Total 56 16 22 48 142 

  

 

 

 

 

Caprinos Causa rejeição Dezembro Janeiro Fevereiro Março Absolutos Percentag 

  Carnes sangrentas 1 

   

1 0,4% 

  Onfaloflebite 1 

   

1 0,4% 

  Broncopneimonias 1 

   

1 0,4% 

  Enterites / gastrites 1 

   

1 0,4% 

  Brucelose 6 84 58 24 172 72,0% 

  Transporte/abegoaria 21 8 1 28 58 24,3% 

  Ocratoxicose 

  

1 

 

1 0,4% 

  Caquexia/hidroèmia 

   

1 1 0,4% 

  Abcessos múltiplos 

   

1 1 0,4% 

  Encefalite/meningite 

   

1 1 0,4% 

  Ostiomielites/artrites 

   

1 1 0,4% 

 

Total 31 92 60 56 239 
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- Fotos de pequenos ruminantes.  

 

Fig. 10 - Papilomatose (Rejeição parcial) 

 

 

Fig. 11 – Artrite e caquexia (Rejeição total) 

 

 

Fig. 12 – Fasciolose (Rejeição parcial) 

 

 

Fig. 13 - Fígados parasitados (Rejeição parcial) 


