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RESUMO 

 

A Inspeção Sanitária é uma área da medicina veterinária com diversas valências. As 

funções do Médico Veterinário Oficial, quer de auditoria, quer de inspeção, conferem-lhe um 

papel importante a nível do bem-estar animal, do controlo das doenças que os afetam bem 

como da salvaguarda da saúde pública. 

Neste trabalho pretende-se não só determinar as causas que têm maior impacte 

atualmente na saúde dos bovinos enviados para abate, como também perceber quais as 

patologias do aparelho reprodutor feminino têm maior impacte de maneira a fazer um relato 

da situação atual. 

Para o estudo das causas de reprovação total de bovinos consideramos os dados de 

9243 bovinos que foram abatidos no matadouro, sendo a prevalência de reprovações neste 

estudo de 1,57% (IC 95%: 1,32%-1,82%), em que 91,8% (n=134) dos bovinos reprovados 

eram fêmeas e 8,2% (n=12) eram machos. As causas de reprovação principais foram lesões de 

osteíte/osteomielite purulenta (24,7%), peritonite fibrino-purulenta (14,4%) e pneumonia 

purulenta (6,8%). 

No estudo dos fatores associados à reprovação total de bovinos, verificámos que 

algumas das variáveis estudadas, nomeadamente, a raça, a aptidão do animal, o estatuto 

sanitário da exploração e a localização da exploração de origem se encontravam associadas a 

algumas causas de reprovação total, nomeadamente a tuberculose, osteíte/osteomielite 

purulenta e caquexia. 

No estudo relativo às reprovações parciais do aparelho reprodutor feminino de 

bovinos, a nossa amostra incluiu 728 animais, dos quais 350 (47,6%) sofreram reprovação, 

sendo que 219 (30,1%) destes apresentavam-se gestantes. No estudo dos fatores associados à 

reprovação do aparelho reprodutor feminino de bovinos verificou-se que a localização da 

exploração de origem se encontrava associada a algumas causas de reprovação parcial do 

aparelho reprodutor, nomeadamente a piómetra e endometrite. 

 

Palavras-Chave: Inspeção Sanitária; Bovinos; Reprovação Total; Aparelho 

Reprodutor Feminino; Fatores de risco. 
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ABSTRACT 

 

Sanitary Inspection is an area of veterinary medicine with different valences. The 

Official Veterinarian, within his audit and inspection tasks it has an important role in terms of 

animal welfare, control of animal and protection of public health.  

In this work it is pretended not only determine the main causes that currently have the 

greatest impact on the health of bovines sent to slaughterhouse, but also try to describe the 

main pathologies observed in the female reproductive tract, thereby try to know the impact of 

current situation.  

In this study, for the whole carcass condemnation (WCC), it was used the data of 9243 

bovine that were slaughtered, being the prevalence of WCC in this study 1.57% (CI 95%: 

1.32%-1.82%), in which 91.8% (n=134) of animals condemned were females and 8.2% 

(n=12) were males. The main causes of WCC were purulent osteitis/osteomyelitis (24,7%), 

fibrin-purulent peritonitis (14,4%) and purulent pneumonia (6,8%). 

In the study of factors associated with WCC, we observed that some of the variables 

studied, namely, the breed, type of herd, sanitary status and localization of farm where 

associated with some causes of WCC, namely tuberculosis, purulent osteitis/osteomyelitis and 

emaciation. 

For the study of female reproductive system rejections, we used data of 728 bovines, 

of which 350 (47,6%) were condemned, but from these 219 (30,1%) were pregnant. In the 

study of factors associated with female reproductive system condemnation we verified that 

localization of farm was associated to some lesions, like pyometra and endometritis. 

 

 

Key Words: Sanitary Inspection; Bovine; Whole Carcass Condemnation; Female 

Reproductive Tract; Risk Factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Todos os Médicos Veterinários que trabalham com animais de produção devem 

contribuir para minimizar os riscos associados não só a agentes infeciosos como também a 

resíduos químicos, impedindo assim que estes entrem na cadeia de consumo, através do seu 

controlo desde o início da produção (Radostits et al.,2006). Sempre que ocorre um surto de 

doença esta não afeta somente os animais, tendo também um forte impacte na indústria de 

produção de carne, na saúde pública, na economia e no comércio internacional (Alton et al., 

2012). 

A constatação de que a segurança alimentar é da responsabilidade de todos os 

intervenientes na cadeia alimentar, desde a exploração pecuária até ao consumidor e de que 

devemos seguir uma abordagem do “prado ao prato” é fundamental para que o consumidor 

tenha confiança na qualidade e segurança dos alimentos que tem à sua disposição e desta 

forma as explorações pecuárias e a indústria alimentar possam prosperar (Collins et al., 2015). 

De acordo com o Regulamento (CE) nº 854/2004, os controlos oficiais de produtos de 

origem animal deve abranger aspetos relacionados com a proteção da saúde pública e ainda da 

saúde e bem-estar animal. 

A Inspeção Sanitária de carne e de outros produtos de origem animal tem como 

principal objetivo a salvaguarda da saúde do consumidor, permitindo que apenas os produtos 

que reúnam as características hígio-sanitárias e nutritivas adequadas possam seguir para os 

circuitos comerciais (Garcia, 1991). O Médico Veterinário Oficial (V.O.), entre muitas outras 

funções, desempenha um papel crucial nas tarefas de inspeção em matadouro (Reg. (CE) 

nº854/2004).   

Sabendo que a performance reprodutiva dos animais de produção é um dos fatores 

limitantes dos índices de produtividade de uma exploração pecuária (Gröhn e Rajala-Schultz, 

2000) aquando da realização do trabalho e pelo facto de no matadouro onde efetuamos a 

componente prática deste trabalho termos observado muitos bovinos com alterações a nível 

do aparelho reprodutor, decidimos direcionar o trabalho para o aparelho reprodutivo feminino 

bovino de maneira a registar as alterações encontradas e estudar os fatores de risco 

associados. 
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2. O PAPEL DA INSPEÇÃO SANITÁRIA 

A Inspeção Sanitária é uma vertente da Medicina Veterinária que tem um papel 

decisivo na Saúde Pública, contribuindo não só para que os produtos de origem animal 

apresentem características hígio-sanitárias e nutritivas adequadas, respeitando todas as normas 

de segurança alimentar (Dupuy et al., 2014; Luukkanen et al., 2015; Collins et al., 2015), 

como na deteção de doenças zoonóticas e doenças emergentes na saúde animal, reunindo 

informação acerca de fatores de risco associados a estas (Alton et al., 2010; EFSA, 2013; 

Deschamps et al., 2013; Collins et al., 2015). Tem também um papel fundamental no bem-

estar animal abrangendo as várias etapas desde a exploração in vivo, até ao seu abate e por fim 

garantindo a proteção do meio ambiente através de uma boa auditoria ao processo de gestão 

dos subprodutos (Regulamento (CE) Nº. 854/2004; EFSA, 2013; Vial et al., 2015). 

Todo este processo de controlo dos produtos de origem animal é conseguido através 

da conjugação de diversos parâmetros e de um acompanhamento dos animais desde as fases 

iniciais da produção, de modo a que se consiga obter a máxima informação sobre a possível 

existência de perigos e riscos associados (Collins et al., 2015). De acordo com o Regulamento 

Europeu (CE) Nº. 854/2004, que estabelece regras específicas sobre o controlo oficial de 

produtos de origem animal com destino ao consumo humano, para além da inspeção ante 

mortem e post mortem é indispensável que o Veterinário Oficial tenha informações acerca da 

cadeia alimentar e garanta que todo o processo decorra de acordo com as boas práticas de 

produção e de higiene. A troca de informações entre o Veterinário Oficial e os produtores é 

fundamental no âmbito da inspeção integrada (EFSA, 2013; Luukkanen et al., 2015). 

Também são realizados testes laboratoriais da carcaça ou das miudezas, não só para a 

confirmação de diagnósticos, como para a pesquisa e deteção de certos perigos biológicos e 

químicos ou ainda para a deteção de eventuais não conformidades com os critérios 

microbiológicos (Regulamento (CE) Nº. 854/2004). 

Todas as informações anteriores remetem-nos assim para a existência de uma inspeção 

integrada. Com base nestas informações, é possível perceber que o Médico Veterinário 

Oficial, que é o Médico Veterinário habilitado à realização destas tarefas integrando todos as 

informações obtidas e os seus conhecimentos, segundo o Regulamento (CE) 854/2004, tem 

inúmeras responsabilidades na sua atividade profissional num matadouro. 
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3. O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO OFICIAL E A INSPEÇÃO INTEGRADA 

Atualmente sabe-se que a segurança dos produtos de origem animal depende de todas 

as fases de produção e do empenho e responsabilidade de cada entidade. Desta forma, desde 

que um animal nasce, o detentor deve ter noção de que tudo a que este é exposto vai ter 

consequências diretas ou indiretas na qualidade da matéria-prima final (Collins et al., 2015). 

 A produção primária tem assim um papel relevante pois deve promover não só o bem-

estar animal, respeitando todas as exigências de acondicionamento e estabulação, produção, 

cuidados médicos e enriquecimento ambiental, como deve também apostar num investimento 

e controlo da alimentação que é fornecida aos animais (Stärk et al., 2014; Mandel et al., 

2016). O controlo da alimentação não se deve basear unicamente em criar uma alimentação 

composta e completa satisfazendo as necessidades básicas para o organismo do animal, como 

deve ter em atenção a matéria-prima que é utilizada para a produção desta, pois ao procurar 

matérias-primas mais baratas ou com uma constituição menos comum, já foram descritos na 

Europa episódios de contaminação de carnes por dioxinas e arsénio (Collins et al., 2015). 

Perante estas evidências, vai-se discriminando cada vez mais informação da cadeia de 

produção, consoante os factos vão demonstrando a importância de obter dados de diferentes 

fases da produção para garantir uma maior segurança (Collins et al., 2015). Contudo, a 

segurança alimentar passa por controlar não só os perigos que já estão descritos e para os 

quais já estamos sensibilizados, mas ter também a capacidade de detetar o aparecimento de 

novos agentes patogénicos e doenças emergentes (figura 1) (Sofos, 2008; Alton et al., 2010; 

Alton et al., 2015). A propensão para que estas ocorram é real dado o aumento de resistência 

antimicrobiana e o stresse associado à produção, podendo surgir estirpes mais virulentas e/ou 

com doses infetantes mais baixas (Sofos, 2008). 

Os controlos oficiais são efetuados não só a nível nacional, como a nível europeu, 

permitindo assim as trocas comunitárias de animais não havendo perda da qualidade de 

serviço de saúde pública. Existem essencialmente dois sistemas que permitem a partilha de 

informação entre Médicos Veterinários dos diferentes estados membros, o TRACES (Trade 

Control and Expert System) e o RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). O primeiro 

permite um maior controlo entre trocas comunitárias de produtos de origem animal e de 

animais, com acesso a diversa informação nomeadamente sobre o estatuto sanitário dos 

animais e o segundo permite não só acesso a Médicos Veterinários, como a profissionais de 
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outras áreas, de maneira a que haja trocas de informação sobre perigos e riscos diretos e 

indirectos para a Saúde Pública que sejam detetados e se tomem precauções para evitar que 

haja dispersão dos mesmos (Jansen et al., 2016). 

 

Figura 1 – Sistema de Inspeção Integrada (Collins et al., 2015). 

 

3.1 DOCUMENTAÇÃO SOBRE A CADEIA DE PRODUÇÃO 

Para além do referido anteriormente, devemos ter em consideração que a análise da 

documentação sobre a cadeia de produção é extremamente relevante para detetar e controlar 

aspetos que contribuem diretamente para a saúde pública. Desta maneira, os produtores 

devem assegurar que chega ao matadouro um conjunto de informações relevantes, e indicadas 

na legislação, nomeadamente: identificação, idade, origem e sexo do animal; o tempo do 

transporte até ao local de abate, a confirmação do controlo da sanidade animal, tipo de 

exploração, doenças anteriormente tratadas, resultados de análises caso tenham sido efetuadas 

algumas, se houve administração de medicamentos, a sua natureza e duração do tratamento. 

Toda esta informação é obtida através de documentação, estando dividida em diferentes 

modelos, como o caso da IRCA (Informações relativas à cadeia alimentar), do Passaporte de 

bovino, e da Guia de Circulação (Regulamento (CE) Nº. 854/2004; Decreto-Lei 174/2015). 
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No sentido de verificar se as informações constantes na documentação estão corretas e se as 

disposições legais são cumpridas a nível das explorações pecuárias, são feitas auditorias aos 

sistemas de produção dos produtores, para garantir que todo o programa sanitário, instalações 

e bem-estar animal está a ser devidamente efetuado (Collins et al., 2015). A documentação é 

assim um complemento à informação que o V.O. irá obter através do exame ante mortem do 

animal e da sua posterior inspeção post mortem.  

 

3.2 INSPEÇÃO ANTE MORTEM 

 

O exame ante mortem, normalmente baseado num exame geral do animal, permite 

recolher informações úteis à inspeção post mortem, nomeadamente sobre aspetos gerais da 

saúde e bem-estar animal. Desta forma pode estabelecer-se desde logo se o animal poderá 

seguir para a linha de abate pois não é evidente que represente um risco aquando do seu 

consumo pelo Homem (Collins et al., 2015). Assim, um dos objetivos é diferenciar desde 

logo quais os animais que apresentam elevado ou baixo risco para a saúde pública. Perante 

isto, os animais devem ser inspecionados por um V.O. nas 24 horas posteriores à sua chegada 

ao matadouro e menos de 24 horas antes do abate (Regulamento (CE) Nº. 854/2004), e devem 

estes ser observados em repouso e em marcha, de maneira a que se obtenham informações 

mais completas, pois muitas vezes o facto de estarem sob stresse pode esconder patologias 

menos evidentes, como ligeiros graus de claudicação (Collins et al., 2015). 

Deve ser dada atenção à condição corporal do animal e conformação, de maneira a 

detetar animais aos quais possam ter sido administradas substâncias ilegais ou que estejam 

magros, por falta de maneio adequado ou por apresentarem alguma doença subclínica. 

Conjuntamente, deve observar-se o seu comportamento, pois fêmeas com cio, animais com 

cornos e animais agressivos devem ser separados, uma vez que podem causar distúrbios, 

podendo ocorrer lesões graves. Também os animais feridos ou muito doentes, que estejam no 

matadouro ou fora deste, devem ser sujeitos a abate de emergência, não só para diminuir o 

sofrimento do animal, mas também para evitar que exista maior probabilidade de septicémia e 

consequente reprovação total (Collins et al., 2015). 

 Se existem animais em que se observam sinais de doença, deve ser feita a medição de 

temperatura para aferir se há pirexia, pois isso poderá ser motivo de rejeição posteriormente 
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(Collins et al., 2015). Deve-se também dar atenção especial aos casos de doença e fazer um 

exame detalhado, para determinar qual a patologia que está presente e se poderá ter carácter 

zoonótico.  

É importante também referir que ao fazer o exame ante mortem dos animais está a 

efetuar-se também um controlo e correlação de dados, nomeadamente ao verificar-se se a sua 

identificação está devidamente feita o que permite cumprir com a exigência de 

rastreabilidade. É também possível identificar animais que apresentem maior sujidade, 

determinando o seu abate no fim, para evitar a contaminação de estruturas e possível 

contaminação cruzada, devendo a linha estar a um ritmo mais lento (Regulamento (CE) Nº. 

854/2004; EFSA, 2013; Collins et al., 2015). 

De maneira a obter um melhor controlo sobre todos estes passos, após ser detetada 

alguma alteração num animal em vida, deve ser feito um documento que esteja presente 

posteriormente aquando da sua inspeção post mortem para se conseguir facilmente estabelecer 

relações entre os sinais clínicos apresentados e as lesões encontradas, e assim explorar melhor 

alguns sistemas (Collins et al., 2015). 

Podemos por fim concluir que dependendo dos problemas detetados nesta fase, é 

preciso estudar a situação e tomar a decisão mais adequada segundo as opções que são 

legalmente possíveis, salvaguardando sempre o bem-estar animal (Collins et al., 2015). 

 

3.2.1 A INSPEÇÃO ANTE MORTEM DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO BOVINO 

Considerando que o nosso trabalho se direcionou para o aparelho reprodutor feminino 

de bovinos referir-nos-emos a alguns aspetos específicos a ter em consideração durante a 

inspeção ante mortem. 

O V.O. durante a inspeção ante mortem deve estar preparado para diferenciar certas 

alterações físicas que podem ser fisiológicas e que se devem a determinados estádios 

reprodutivos. Além disso o V. O. deve estar consciente que a baixa performance reprodutiva é 

uma das causas de refugo em bovinos (Gröhn e Rajala-Schultz, 2000). 

Uma das mais básicas regras do exame ante mortem é poder avaliar o animal sem 

restrições (Regulamento (CE) Nº. 854/2004), pois desta maneira conseguimos obter várias 

informações acerca das condições de bem-estar animal, do seu estado de saúde e condição 
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corporal. Esta última, por exemplo, pode variar com o estádio de lactação em que o animal se 

encontra (Jackson e Cockcroft, 2002).  

Algumas doenças do foro reprodutivo podem estar associadas a alterações na 

conformação dos animais e no seu comportamento. Em casos de doença ovárica quística 

crónica os animais apresentam alterações da sua forma, havendo um relaxamento dos 

ligamentos pélvicos e os animais surgem com aparência de cauda levantada, devido à 

exposição aos estrogénios, e ocorrem também alterações do seu comportamento, existindo 

ninfomania. Em caso de masculinização, que é resultante de quistos lúteos crónicos e com 

produção de progesterona, vemos fêmeas com uma forma mais aparentada com um macho, ou 

seja, há um aumento generalizado da massa muscular com maior desenvolvimento na zona do 

pescoço e deparamo-nos também com alterações comportamentais, estando os animais mais 

agressivos (Jackson e Cockcroft, 2002).  

Outras alterações da conformação do animal advêm da sua distensão abdominal. Esta 

pode ser fisiológica no caso de haver uma gestação em curso, principalmente no último 

trimestre, em que no caso de haver gestação gemelar se torna mais percetível (Jackson e 

Cockcroft, 2002). Nesta situação é preciso tomar a devida precaução pois é proibido o 

transporte de fêmeas prenhes para as quais já tenha decorrido, pelo menos 90% do período de 

gestação, e de fêmeas que tenham parido na semana anterior (Regulamento (CE) Nº. 1/2005). 

Contudo existem condições patológicas que também causam esta distensão, sendo exemplo 

destas o hidroalantóide e o hidroâmnios, onde o útero está repleto de fluído (Noakes et al., 

2001; Jackson e Cockcroft, 2002). 

Outro aspeto que deve ser avaliado durante a inspeção ante mortem é a zona da 

genitália externa. Certas conformações desta estrutura são mais propensas ao aparecimento de 

infeções. Nos casos em que os lábios vulvares estão bem coaptados e há afundamento do 

ânus, a probabilidade de haver contaminação fecal da zona genital é maior e sendo por isso 

maior a probabilidade de ocorrerem infeções (Jackson and Cockcroft, 2002; Senger, 2005). 

 Muitas vezes a nível da vulva podemos observados diferentes tipos de corrimentos 

que podem ser fisiológicos, como no estro a presença de um corrimento mucoso transparente 

e no metaestro um corrimento sanguinolento. Assim, é importante observar a sua cor, 

quantidade e consistência e saber interpretar. Em casos de doença, podemos observar um 

corrimento vermelho acastanhado com cheiro fétido que é indicativo de uma metrite séptica 
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ou então de maceração fetal, pode ser também encontrado um corrimento esbranquiçado 

cremoso que é indicador de endometrite ou piómetra, podendo por vezes estar associado a 

aborto. Pode também observar-se um corrimento preto-acastanhado em casos de infeção por 

Clostridium em que o animal geralmente apresenta doença generalizada (Jackson e Cockcroft, 

2002; McGavin e Zachary, 2007). 

 Na inspeção ante mortem podemos ainda observar a presença de prolapsos vaginais 

ou até uterinos, que nos indicam que o animal pariu há pouco tempo e que devem ter ocorrido 

complicações no parto. Podemos também observar vulvovaginite granular que é indicativa de 

infeção por Herpesvírus tipo I e Mycoplasma, (Jackson e Cockcroft, 2002). 

 

3.3 INSPEÇÃO POST MORTEM 

As carcaças e as miudezas que as acompanham devem ser submetidas a uma inspeção 

post mortem imediatamente após o abate. A inspeção post mortem é caracterizada pela 

avaliação visual, palpação e incisão de determinados órgãos e carcaça, consoante a espécie e a 

idade, conforme é descrito ao pormenor para cada uma delas na secção IV do anexo I do 

Regulamento Nº 854/2004.  

Algumas alterações/lesões podem só ser evidenciadas durante a inspeção post mortem, 

uma vez que algumas patologias são subclínicas ou não manifestam sinais clínicos. Assim, a 

estes casos deve ser dada especial atenção, avaliando o sistema envolvido no sentido de 

determinar se há alterações que são passíveis de causar risco para a saúde, tanto humana como 

animal, e detetar ainda, alterações que possa ser indicativas de desrespeito para com o bem-

estar animal quer na exploração pecuária, quer no transporte ou no abate. 

Durante a inspeção post mortem deve ser dada especial atenção ao sistema linfático. A 

sua avaliação é fundamental, uma vez que a maior parte das lesões encontradas têm 

repercussão nos gânglios linfáticos, quer seja por alteração de cor, tamanho e até textura, 

correlacionando à zona de drenagem afetada e permitindo assim verificar se o processo se está 

a disseminar para o restante organismo (Collins et al., 2015). 

Apesar de se conseguir detetar lesões e até perigos físicos que possam ter ocorrido em 

vida ou durante a cadeia de abate, pode não ser possível detetar perigos biológicos, que só 

poderiam ser identificados caso houvesse uma informação mais credível e completa por parte 
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dos produtores, ou análises específicas de maneira que fossem detetados determinados 

microrganismos, como Salmonella sp. e  E. coli verotoxigénica (Sofos, 2008; EFSA,2013). 

Consequentemente, também podem ser realizados testes laboratoriais sempre que se 

considere necessário, não só para que se consiga chegar a um diagnóstico definitivo, mas 

também para detetar alguma doença do foro animal, uma não conformidade de critérios 

microbiológicos, resíduos ou químicos que possam estar acima dos limites impostos na lei ou 

até encontrar substâncias proibidas e por fim detetar outros fatores que determinem que a 

carne seja imprópria para consumo humano, dando especial atenção aos animais abatidos com 

carácter de urgência (Regulamento (CE) Nº. 854/2004). 

 

3.3.1 A INSPEÇÃO POST MORTEM DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO BOVINO 

A inspeção sanitária do aparelho reprodutor de bovinos (ARF) segundo o 

Regulamento Comunitário em vigor não apresenta uma inspeção muito detalhada em 

comparação com outros sistemas.  

Assim está descrito no Regulamento (CE) Nº. 854/2004 que os órgãos genitais de 

bovinos com idade superior a 6 semanas devem ser sempre alvo de inspeção visual 

obrigatória, e caso haja alguma suspeita ou alguma alteração visível este deve ser palpado e se 

necessário incidido. Contudo no Codex Alimentarius recomenda-se não só uma inspeção 

visual mas também a palpação, para que sejam detetadas mais facilmente anomalias. 

Apesar disto, o V.O. pode fazer as incisões que considerar necessárias para tomar as 

suas decisões sanitárias, não comprometendo a higiene do trabalho (Regulamento (CE) Nº. 

854/2004) e prevenir a contaminação da carcaça (Collins et al., 2015).  

 

3.3.2 DECISÃO SANITÁRIA DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO BOVINO 

Sempre que sejam detetadas alterações em qualquer segmento do aparelho reprodutor 

feminino e caso estejam associados evidências de reação orgânica generalizada e sinais de 

septicémia, virémia, toxémia e piémia deve proceder-se a uma reprovação total da carcaça 

(Regulamento (CE) nº854/2004). 



Fatores associados às reprovações totais e às reprovações do aparelho reprodutor em bovinos                       I - Revisão Bibliográfica 

 

12 

 

Segundo o Codex Alimentarius (1994), Wilson (2005) e Collins et al. (2015), deve 

proceder-se a uma inspeção mais atenta nos casos de metrites crónicas e sépticas e nos casos 

de presença de fetos putrefactos pois a maior parte das vezes estão associados a reações 

generalizadas. Contudo, caso não existam sinais de septicémia deve optar-se apenas por uma 

reprovação do órgão afetado.  

Também, segundo Wilson (2005), no caso de haver alterações de cheiro da carcaça, 

principalmente, no caso de haver retenção de membranas fetais, deve rejeitar-se sempre a 

carcaça.  

Por fim, Collins et al. (2015) referem que por vezes pode notar-se evidência de 

gestação recente, mas se a carcaça estiver bem sangrada e em bom estado de carnes, não são 

motivos para rejeição da carcaça. 

 

3.4 MATÉRIA DE RISCO ESPECIFICADA E SUBPRODUTOS E ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

É função do V.O. garantir que seja feita a remoção, separação e, se necessário, 

marcação dos subprodutos, incluindo dos materiais de risco específico (MRE), de maneira a 

evitar que haja contaminação das carnes por esses produtos (Regulamento (CE) Nº. 

854/2004).  

Relativamente às análises laboratoriais, como já tínhamos referido, o V.O. pode 

efetuá-las sempre que achar necessário para confirmar um diagnóstico, contudo este deve 

obrigatoriamente realizar colheitas no âmbito dos programas de vigilância e controlo de 

doenças e agentes zoonóticos, teste para a deteção e controlo de Encefalopatias espongiformes 

transmissíveis (EET) como é especificado pela legislação e para a deteção de resíduos de 

substâncias não autorizados por lei ou de substâncias que são autorizadas mas que estejam a 

ser usadas em valores não permitidos ou em que os intervalos de segurança não são 

respeitados. Também são controladas doenças de declaração obrigatória, pelo impacte que 

têm na saúde animal, como exige o regulamento (Regulamento (CE) Nº. 854/2004).  
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4 A IMPORTÂNCIA DA EFICIÊNCIA REPRODUTIVA NA PRODUÇÃO ANIMAL 

Com o crescimento da população e das suas necessidades houve também 

consequentemente um desenvolvimento na indústria e produção animal. Dentro de várias 

áreas essenciais para um bom maneio, que respeite as necessidades dos animais e a 

manutenção económica das explorações, a reprodução é uma das ciências essenciais na 

produção animal pois é através desta que se consegue manter a produtividade das diferentes 

espécies (Lamb e DiLorenzo, 2014). 

 Podemos referir como exemplos a produção leiteira e a produção de bovinos de carne 

com o objetivo de manter o ratio de mais de um vitelo por ano para evitar a redução de 

eficiência da manada (Noakes et al., 2001; Senger, 2005) ou ainda, a produção de suínos, em 

que se procura gerir um número superior de crias nascidas e viáveis e na produção de 

pequenos ruminantes que pretende conseguir que estes tenham gestações gemelares e que 

posteriormente consigam manter o crescimento das crias sem ajuda adicional. Assim, 

qualquer fator que melhore a eficiência reprodutiva destes animais, tem impacte nos seus 

índices produtivos, aumentando os recursos existentes para a população e contribuindo deste 

modo para melhorar a qualidade de vida da sociedade (Noakes et al., 2001). 

Com isto, é notório que não só Médicos Veterinários como outros profissionais na área 

da saúde e produção animal se preocupem em estudar e compreender cada vez melhor a 

fisiologia reprodutiva e em utilizarem técnicas de reprodução assistida que permitam alcançar 

bons índices produtivos, e, por fim, aplicá-las de maneira a melhorar a qualidade de vida 

animal (Senger, 2005). 

Resumindo, a fertilidade de uma vaca é um ponto-chave para a sua vida produtiva. 

Tanto na produção leiteira como na produção de carne é um requisito que o animal tenha uma 

gestação viável e que seja produzido um vitelo por ano, para serem mantidos os níveis da 

produção de leite e para que sejam obtidos vitelos com ganhos médios diários desejados para 

posterior venda (Senger, 2005). 

Para que isto seja possível é necessário que toda a função reprodutiva esteja 

equilibrada, de maneira a que seja possível responder a diversas exigências como ter uma 

função ovárica cíclica, mostrar comportamento de cio, ficar gestante e levar a gestação a 

termo, ter um parto e um vitelo saudáveis e ainda que a função e anatomia uterina sejam 

retomadas normalmente, para o seu estado fisiológico. Caso algum destes pontos falhe, 
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estamos perante patologias de fertilidade, as quais precisarão de ser averiguadas para corrigir 

os fatores limitantes (Noakes et al., 2001). 

É importante assim o trabalho do Inspetor Sanitário no sentido da deteção de lesões 

em matadouro que podem estar associadas a fatores que podem ser alterados pelo produtor, de 

maneira a que o impacte negativo destas tenha menor importância, podendo passar por 

alterações no maneio, melhoramento das condições gerais do animal e até perceber se 

determinados tratamentos estão a ter sucesso no seu efetivo. 

 

4.1 INFERTILIDADE 

Existem patologias tanto congénitas como adquiridas que podem influenciar a 

fertilidade, sendo as últimas as mais frequentes. A maior parte é encontrada em fêmeas 

pluríparas, por isso podemos afirmar que as condições de gestação e o que decorre desde 

então ao peri-parto têm grande influência na fertilidade (Noakes et al., 2001). 

Também a utilização de técnicas de reprodução assistida ajudou na erradicação de 

determinadas patologias reprodutivas, nomeadamente das associadas aos agentes patogénicos 

Trichomonas foetus e Campylobacter fetus que tinham maior dispersão, pois começou a haver 

um melhor controlo sanitário dos animais em que eram feitas as recolhas. Não só se 

conseguiu com isto fazer controlos de doenças específicas do foro reprodutivo como também 

se conseguiu controlar melhor outras doenças que faziam parte de programas de controlo e 

erradicação como a Brucelose e a Tuberculose (Noakes et al., 2001). 

Contudo, observou-se que as patologias que foram surgindo posteriormente tinham 

uma apresentação diferente, causando mais sintomatologia de subfertilidade e eram causadas 

por agentes oportunistas. Com a seleção genética que se foi instaurando para obtenção de 

altas produtoras poderão ter ocorrido alterações não só a nível do aparelho reprodutor com 

também alterações endócrinas e comportamentais (Noakes et al., 2001). 

Assim um animal que não satisfaça o requerido em termos de sua função reprodutiva é 

considerado subfértil. Animal infértil é aquele que não se reproduz por meios naturais e por 

fim também poderemos ter animais estéreis, que são incapazes de se reproduzir (Noakes et 

al., 2001). 
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4.2 CONSEQUÊNCIAS ECONÓMICAS DA EFICIÊNCIA REPRODUTIVA 

A infertilidade tem custos, contudo depende do sistema de produção. A seleção 

genética conjuntamente com boas condições de estabulação e maneio adequados são fatores 

determinantes para que se possam obter bons resultados económicos (Inchaisri et al., 2010; 

Lamb e DiLorenzo, 2014). No entanto, com o aumento da produção leiteira tem-se notificado 

uma diminuição da fertilidade das vacas, sendo principalmente notado num aumento do 

Intervalo Entre Partos (IEP) (Inchaisri et al., 2010). 

Comparando sistemas de produção com boas condições e com condições que não são 

as desejáveis há em média uma perda de 34€/vaca/ano e 231€/vaca/ano em performances 

reprodutivas médias e baixas (figura 2). Estes valores devem-se principalmente a uma 

diminuição da produção de leite, um aumento de vacas vazias (Inchaisri et al., 2010), a perdas 

na venda de vitelos e ao aumento das despesas na substituição do efetivo (Noakes et al., 

2001). 

É necessário também ter-se em atenção que as perdas económicas associadas à 

reprodução aumentam com o aumento da paridade, pois não só são mais frequentes patologias 

associadas como diminui a taxa de conceção. Esta e a deteção de cios têm efeitos associados 

tanto no aumento de dias em aberto como no IEP (Inchaisri et al., 2010). 

Figura 2 – Perdas económicas anuais associadas a performance reprodutiva média e baixa (Inchaisri et al., 2010). 
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5 O APARELHO GENITAL FEMININO BOVINO 

Os órgãos genitais femininos estão diferenciados pela produção de gâmetas, transporte 

e armazenamento dos mesmos (Konig e Liebich, 2004) e sofrem alterações com a idade e 

estado fisiológico do animal. Neste trabalho faremos apenas a descrição anatómica dos órgãos 

reprodutores de fêmeas com maturidade sexual e não gestantes (figura 3). 

 

5.1 OVÁRIOS 

Os ovários são gónadas que produzem gâmetas e hormonas femininas (Budras e 

Jahrmärker, 2008). Estes estão localizados na zona da parede abdominal ventral, à entrada da 

zona pélvica, estando nos bovinos em posição mais descendentes em relação às outras 

espécies. Têm uma posição oblíqua e estão suspensos pelo mesovário e ligados ao útero pelo 

ligamento próprio do ovário. As suas dimensões médias são de 3-4 x 2,5 x 1,5 cm e possuem 

uma forma elipsoidal e uma consistência firme. A sua zona central é a medula e é constituída, 

principalmente, por uma zona vascular, com vasos sanguíneos e linfáticos e nervos. A zona 

periférica ou parenquimatosa, contém, por toda a sua superfície, folículos e corpos lúteos em 

vários estádios de desenvolvimento e regressão, representando a sua atividade cíclica (Konig 

e Liebich, 2004; Climent et al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008). 

 

5.2 OVIDUTOS 

Os ovidutos são ductos musculomembranosos com a função de transportar os oócitos 

desde os ovários até ao útero e onde por vezes pode ocorrer a fecundação. Estes são tortuosos 

e têm 25-30 cm de comprimento (Konig e Liebich, 2004; Climent et al., 2005; Budras e 

Jahrmärker, 2008). 

O extremo ovárico do oviduto é designado de infundíbulo, e este tem uma ramificação 

de inúmeras pontas que estão livres e são designadas de fímbrias, que por vezes contactam 

com os ovários. Este possui um orifício designado de orifício abdominal que o liga à ampôla 

(onde ocorre frequentemente a fecundação) que é a zona intermédia do oviduto. Este por fim 

vai desembocar à porção final das trompas que se designa de istmo, onde se encontra o 

orifício uterino que o liga aos cornos uterinos (Climent et al., 2005).  
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Os ovidutos vão-se estreitando à medida que se aproximam desta ligação ao útero 

sendo impossível determinar onde começam ou acabam (Konig e Liebich, 2004; Climent et 

al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008). 

 

5.3 ÚTERO 

O útero da vaca é constituído por dois cornos uterinos, um corpo e o cérvix (Konig e 

Liebich, 2004; Climent et al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008). Este é formado por três 

camadas, uma serosa designada de perimétrio, uma camada muscular designada de miométrio 

e uma mucosa, o endométrio, que forma umas pregas longitudinais e transversas ao longo do 

órgão (Budras e Jahrmärker, 2008). 

Os cornos uterinos variam entre 30 e 40 cm de comprimento e fundem-se caudalmente 

num cilindro duplo de 10 - 15 cm. Cranealmente a esta ligação interna, os cornos estão unidos 

pelos ligamentos intercornuais dorsal e ventral (Konig e Liebich, 2004; Climent et al., 2005; 

Budras e Jahrmärker, 2008). 

De seguida temos o corpo uterino que mede apenas 2 – 4 cm e é uma simples estrutura 

tubular musculomembranosa (Konig e Liebich, 2004; Climent et al., 2005; Budras e 

Jahrmärker, 2008). 

Por fim temos o colo uterino ou cérvix, como é mais conhecido, que é a porção mais 

caudal deste órgão, conectando o útero com a vagina. O seu lúmen é designado de canal 

cervical, o qual se abre para o útero pelo orifício uterino interno e para a vagina pelo orifício 

uterino externo. Consiste numa estrutura cilíndrica com uma parede grossa e consistente 

formado por fibras musculares lisas e tecido fibroso denso. Mede 8 – 10 cm e é constituído 

por 4 pregas circulares grossas com uma boa camada muscular (Konig e Liebich, 2004; 

Climent et al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008). Este apenas se abre ligeiramente no cio ou 

então durante o parto (dilatação) para permitir a saída do feto (Climent et al., 2005). 

Os cornos e o corpo uterinos apresentam cerca de 80 - 120 carúnculas (redondas a 

ovaladas) que têm superfície convexa e ficam mais evidentes durante a gestação. Estas 

permitem a conexão das membranas embrionárias (cotilédones) (Konig e Liebich, 2004; 

Climent et al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008). 
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A porção mais caudal do cérvix projeta-se para o lúmen vaginal, onde forma um fundo 

de saco designado fórnix vaginal (Konig e Liebich, 2004; Climent et al., 2005; Budras e 

Jahrmärker, 2008). 

 

5.4 VAGINA 

A vagina é o órgão copulador das fêmeas e mede cerca de 30 cm (Konig e Liebich, 

2004; Climent et al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008). A sua extensão vai desde o orifício 

uterino externo à entrada da uretra. Esta é relativamente longa e tem paredes finas, situando-

se entre o recto e a bexiga. Cranealmente ao orifício da uretra pode existir uma prega dorsal, 

sendo esta uma remanescência do hímen, que é pouco desenvolvido nesta espécie (Konig e 

Liebich, 2004; Climent et al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008). 

O vestíbulo vaginal constitui a parte caudal da vagina, estendendo-se desde o orifício 

uretral externo até à vulva, sendo assim uma estrutura comum entre as vias urinárias e 

genitais. Neste estão também presentes ductos deferentes vestigiais, os ductos mesonéfricos, 

que se abrem de cada lado do orifício uretral e como são fechadas de um lado, muitas vezes 

formam estruturas quísticas (Climent et al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008). 

 

5.5 VULVA 

A vulva é o único órgão externo do aparelho genital. É constituído pelo lábio direito e 

esquerdo, unidos dorsalmente pela comissura dorsal que é arredondada e ventralmente pela 

comissura ventral que é pontiaguda, possuindo esta última alguns pêlos (Konig e Liebich, 

2004; Climent et al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008). 

O clítoris está situado na parte ventral da comissura ventral, sendo considerado o 

homólogo do pénis. Este divide-se em duas partes, o corpo e a glande. O corpo é largo e 

possuí uma flexura sigmóidea enquanto a glande está pouco desenvolvida (Konig e Liebich, 

2004; Climent et al., 2005; Budras e Jahrmärker, 2008).  
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Figura 3 – Aparelho reprodutor Feminino Bovino (Budras et al., 2008) 

 

6 ANOMALIAS MAIS FREQUENTEMENTE ENCONTRADAS NA INSPEÇÃO DO APARELHO 

REPRODUTOR DE BOVINOS 

Nesta secção vão ser descritas as alterações do aparelho reprodutor mais 

frequentemente encontradas durante a execução da componente prática desta dissertação e 

outras importantes. 

 

6.1 ANOMALIAS DO DESENVOLVIMENTO SEXUAL 

Existem diversas anomalias que surgem aquando do desenvolvimento do aparelho 

reprodutor embrionário do animal ou devido a alterações cromossómicas. As alterações major 

provocam alterações fenotípicas graves que normalmente resultam em infertilidade (McGavin 

e Zachary, 2007). Destas alterações a mais comum é a ambiguidade sexual, em que o animal 

apresenta alterações na genitália externa e também a nível gonadal, podendo não ser possível 

determinar o seu género, sendo o mais conhecido o hermafroditismo (McGavin e Zachary, 

2007). 
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6.1.1 QUIMERAS 

Dentro deste grupo incluímos animais que têm células com diferente constituição 

cromossómica, podendo estas vir da mesma origem, os mosaicos, ou de origens diferentes, as 

quimeras. Como exemplo deste último temos o pseudo-hermafroditismo, onde podemos 

incluir o freemartinismo, que é relativamente comum em bovinos (McGavin e Zachary, 

2007). 

 

6.2 OVÁRIOS  

 

6.2.1 ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO 

Existem diversas alterações ováricas que podem afetar os bovinos e destas começamos 

por enumerar a agenesia (ausência de formação), que pode ser unilateral ou bilateral, sendo 

que neste último caso todo o trato reprodutor fica subdesenvolvido (McGavin e Zachary, 

2007). 

 Outra alteração que pode ser observada e que acontece mais frequentemente nas vacas 

em relação às outras espécies é a hipoplasia dos ovários, em que estes se apresentam de 

menores dimensões e apresentam poucos folículos e cicatrizes. Esta normalmente apresenta-

se bilateral e assimétrica, e nestes casos há também um fraco desenvolvimento do trato 

reprodutivo. Esta alteração foi também descrita associada à alteração citogenética de XXX na 

vaca (McGavin e Zachary, 2007). 

Uma das alterações mais frequentes que se pode encontrar em todas as espécies são os 

quistos. Estes podem apresentar no ovário, como quistos foliculares ou luteínicos ou fora 

deste, encontrando-se localizados na bolsa ovárica (McGavin and Zachary, 2007).  

 

6.2.2 LESÕES ADQUIRIDAS 

Apesar de rara, a ooforite, que é caracterizada pela inflamação do ovário, deve ser tida 

em atenção pois frequentemente as suas causas são infeciosas, sendo a que apresenta maior 

expressão nesta espécie a que está associada ao Herpes vírus bovino tipo I, que 

posteriormente causa necrose do ovário. O vírus da diarreia viral bovina, para além dos sinais 
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entéricos é responsável pela diminuição da performance reprodutiva, pois afeta os oócitos e 

células do cumulus oophorus e causa ooforite crónica (McGavin e Zachary, 2007). 

Uma das alterações que mais importância tem em bovinos são os quistos foliculares ou 

ováricos. Nestes casos podemos encontrar estruturas foliculares anovulatórias que persistem 

ao longo dos ciclos e que podem ter tamanho de folículos normais (2,5 cm) mas geralmente 

são maiores (Youngquist e Threlfall, 2007). Esta lesão é muito importante em termos de 

performance reprodutiva pois é uma das principais causas do prolongamento do intervalo 

entre o pós-parto e o retorno ao cio (dias em aberto) (Gröhn e Rajala-Schultz, 2000). Os 

fatores de risco para esta patologia podem ser diversos, incluindo infeções que ocorrem no 

pós-parto que desencadeiam alguns fatores inflamatórios como as prostaglandinas e também 

devido a endotoxinas e cortisol, que fazem com que haja diminuição da sensibilidade e até 

supressão de Hormona Luteínizante (LH), não havendo assim um ciclo completo para a 

libertação do folículo. Está também descrito que é frequente não só em altas produtoras 

leiteiras, nas vacas com períodos de lactação mais prolongados (Gröhn e Rajala-Schultz, 

2000; Carthy et al., 2014), mas também é frequente em bovinos de aptidão cárnica (McGavin 

e Zachary, 2007).  

Podem também encontrar-se quistos luteínicos, que aumentam o intervalo interéstrico 

ou podem mesmo levar a anestro (ausência de ciclo) (McGavin e  Zachary, 2007). 

As aderências da bolsa ovárica, não têm um mecanismo muito claro, contudo as lesões 

mais graves podem surgir de complicações no parto associadas à retenção placentária e 

endometrite (Mekibib et al., 2013) e as lesões mais simples podem dever-se a pequenas 

aderências e inflamação devido à manipulação aquando das consultas de diagnóstico da 

gestação (McGavin e Zachary, 2007; Mekibib et al., 2013). Neste caso há libertação de 

substâncias inflamatórias que são prejudiciais à saúde do órgão como também podem ocluir 

os ovidutos, havendo alterações na fertilidade (Noakes et al., 2001).  

Também como em todos os outros órgãos, podem ser encontradas diferentes tipos de 

neoplasias nos ovários (McGavin e  Zachary, 2007).  

 

6.3 OVIDUTOS  

Existem poucos tipos de lesões nesta porção do aparelho reprodutor. Uma das lesões 

descritas é a hidrossalpinge, tanto de origem congénita como adquirida, que se caracteriza 
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pela acumulação de fluido transparente nos ovidutos, ficando estas mais visíveis e até 

tortuosos. A primeira é devida normalmente a uma aplasia segmentar, enquanto a adquirida é 

muitas vezes desencadeada devido a trauma ou inflamação crónica. Esta última pode ser 

desencadeada por manipulação aquando da palpação ou então devido a exsudados 

inflamatórios que possam estar presentes a nível uterino e migram para os ovidutos, podendo 

assim haver obstrução destas (McGavin e Zachary, 2007; Maxie, 2016), sendo uma das suas 

causas a infeção por Trueperella pyogenes (Noakes et al., 2001). 

A salpingite é outra patologia raramente observada. Esta caracteriza-se pela 

inflamação das trompas normalmente resultante da sua dispersão desde o útero. Pode também 

surgir de alguma lesão direta mais agressiva, mas é sempre caraterizada pelo espessamento da 

mucosa, hiperémia e pela presença de exsudado inflamatório (McGavin e Zachary, 2007). 

Esta lesão está muitas vezes associada a cervicite e endometrite quando causada por 

Mycoplasma e Ureoplasma (Youngquist e Threlfall, 2007). 

Mais raramente podemos encontrar uma piossalpinge, que tem a mesma via de 

desenvolvimento da anterior, mas com acumulação de exsudado purulento (McGavin e 

Zachary, 2007). 

Todas estas lesões podem levar à infertilidade do animal pois há uma obstrução física 

deste segmento (McGavin e Zachary, 2007; Maxie, 2016). 

 

6.4  ÚTERO 

 

6.4.1 ALTERAÇÕES INFLAMATÓRIAS 

As alterações uterinas são das que têm com maior frequência impacte na função 

reprodutiva dos bovinos e são, frequentemente, detetadas no pós-parto (Dubuc et al., 2010). A 

maior parte destas infeções ocorrem por via ascendente, quando existe a abertura do cérvix, 

ou seja, durante o estro, no parto ou no pós-parto. Com menos frequência podem ocorrer via 

descendente ou hematógena (McGavin e Zachary, 2007). A infeção deste órgão é, 

normalmente, causada por E. coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Trueperella 

pyogenes e Fusobacterium necrophorum (Noakes et al., 2001; Youngquist e Threlfall, 2007; 

Maxie, 2016). 
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A endometrite, que consiste na inflamação do endométrio. Caracteriza-se pela 

presença de edema e superfície irregular, podendo observar-se aderências ou focos necróticos, 

havendo um infiltrado de células inflamatórias. Normalmente é causada por líquido seminal, 

infeções bacterianas e também herpesvírus em animais não gestantes e nos gestantes por 

microrganismos que causem placentites, infeção do feto e, aborto (McGavin e Zachary, 2007; 

Maxie, 2016). No pós-parto é uma situação relativamente comum e mais severa em partos 

distócicos, pois existe uma predisposição para acumulação de fluido e retenção de lóquias que 

constituem um meio de cultura adequado à multiplicação bacteriana (Dubuc et al., 2010; 

Noakes et al., 2001; Dubuc et al., 2011). Outros fatores de risco para a endometrite também 

são a gestação gemelar, a paridade e a condição corporal, alterações metabólicas como 

deslocamento do abomaso, hipocalcémia e cetose, ou seja, patologias que alterem os 

indicadores de balanço energético, isto é, se houver aumentos séricos no puerpério de ácidos 

gordos não esterificados e de Beta-hidroxibutirato (corpos cetónicos) e diminuição de matéria 

seca ingerida, causa uma alteração do sistema imunitário, ficando este mais deprimido e assim 

aumenta o risco de patologia uterina (Dubuc et al., 2010). 

A metrite, que se caracteriza pela inflamação de todas as camadas da parede uterina, 

sendo a forma mais avançada e grave da endometrite. Para além do que é observado na 

endometrite, na metrite também temos espessamento de toda a parede, apresentando-se 

granular, com hemorragias petequiais e aderências (McGavin e Zachary, 2007; Maxie, 2016). 

Assim, para além das causas que já vimos que causam esta doença outras como distócia, 

gestação gemelar, retenção placentária, nados-mortos, aborto, lacerações no parto e prolapso 

uterino também são fortes fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença pela 

grande carga bacteriana que estas comportam (Gröhn e Rajala-Schultz, 2000; Noakes et al., 

2001; Hatipoglu et al., 2002; Dubuc et al., 2010). Esta situação ocorre muitas vezes no pós 

parto ou como consequência de uma endometrite, podendo apresentar também uma 

acumulação de fluido aguado, de cor castanha avermelhada, com expulsão de detritos e de 

cheiro fétido (Maxie, 2016). 

Uma das sequelas da endometrite e da metrite é a piómetra. Esta é uma infeção aguda 

ou crónica do útero com acumulação de pus no seu interior, em que caso não haja 

encerramento total da cérvix, pode ser visualizado algum corrimento vulvar. Pode também 

haver uma obstrução funcional da cérvix, como durante o diestro e aquando da influência da 

progesterona, devido à persistência de corpos lúteos (Noakes et al., 2001; McGavin e 
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Zachary, 2007). No caso da vaca esta persistência é frequentemente secundária a patologia 

uterina. A cor e a consistência do exsudado varia consoante o agente envolvido, Em infeção 

por Escherichia coli o exsudado é cremoso e acastanhado, mas em infeções por Streptococcus 

spp. o exsudado é cremoso e branco-amarelado. O órgão pode estar muito distendido, mas 

não necessariamente de uma maneira uniforme e a sua mucosa apresenta áreas com diversas 

alterações como ulceração, focos de necrose e hemorragias (McGavin e Zachary, 2007; 

Maxie, 2016). 

Estas lesões fazem com que haja um atraso da recuperação da saúde uterina, que 

normalmente demora 40 dias, e assim consequentemente aumenta o tempo entre cios (Dubuc 

et al., 2011; Carthy et al., 2014), sendo a idade e a paridade fatores que por si só têm 

influencia negativa (Carthy et al., 2014). 

 

6.4.2 ALTERAÇÕES NÃO INFLAMATÓRIAS 

A torção uterina é uma patologia que afeta principalmente as vacas, aquando da 

gestação, podendo ocorrer devido a piómetra ou mucometra. Esta rotação ocorre em torno do 

mesométrio e ocorre a nível da cérvix, havendo um comprometimento do sistema venoso 

começando o útero a ficar edematoso e congestionado. Com estas alterações pode haver 

rutura total ou parcial (só a mucosa) da parede uterina. Em contrapartida, se a rutura acontecer 

primeiramente, essencialmente em partos distócicos, pode ser fatal devido a hemorragia 

massiva e infeção (Noakes et al., 2001; McGavin e Zachary, 2007). 

O prolapso uterino pode ser, desencadeado por distócia prolongada, inércia uterina, 

hipocalcemia, ingestão de fitoestrogéneos, flacidez uterina e excessivo estiramento do útero. 

O prolapso pode envolver não só o útero, como a vagina, bexiga e até mesmo o intestino 

delgado, e dependendo da gravidade e do tempo, vai-se exacerbando o edema e congestão dos 

órgãos afetados, podendo causar traumatismos (Jackson, 2004; McGavin e Zachary, 2007). 

Podemos ainda observar casos de mucometra, que consiste na acumulação de muco, 

ou de hidrometra, uma acumulação de fluido transparente no lúmen uterino, com distensão 

deste. A causa destas pode ser tanto congénita como adquirida e deve-se a uma obstrução ao 

fluxo que é produzido normalmente, contudo a mucometra pode ser uma resposta a 

hiperestrogenismo (Noakes et al., 2001; McGavin e Zachary, 2007). 
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Existem também diversas neoplasias que podem ser encontradas, sendo, no entanto, 

pouco frequentes (McGavin e Zachary, 2007). 

 

6.5 FALHA NA MANUTENÇÃO DA GESTAÇÃO 

Existem muitas causas com diferentes origens para que uma gestação não seja levada a 

termo, refletindo-se em diferentes fases da mesma. Estas causas podem ser genéticas ou 

ambientais e variam desde falha no reconhecimento materno da gestação, até infeções não só 

do trato genital como na placenta por agentes etiológicos de diferentes tipos, como por 

exemplo, a Brucela, Herpesvírus, e Toxoplasma (Noakes et al., 2001; McGavin e Zachary, 

2007). 

Em certos casos, apesar de existir morte fetal não há expulsão dos mesmos. Exemplos 

destes são a mumificação e a maceração fetal. Na mumificação, conforme o tempo passa o 

feto vai ficando desidratado e transforma-se numa massa de consistência firme e descolorada 

com pele a cobrir o feto e nestes casos não há abertura da cérvix, impedindo assim a entrada 

de organismos de putrefação. No caso da maceração a presença de agentes bacterianos no 

útero é imperativo (Jackson, 2004; McGavin e Zachary, 2007), e não só está presente uma 

degradação do feto como está presente uma endometrite ou piómetra, e caso haja invasão por 

bactérias do género Clostridium sp. ocorre enfisema (McGavin e Zachary, 2007). 

Podem também ocorrer mal formações fetais, não só devido a alterações genéticas 

como também devido a tempos de gestação prolongados, partos distócicos e ingestão de 

fluido amniótico ou alantóico, como no caso de hidroâmnios ou hidroalantóide, 

respetivamente (Noakes et al., 2001; McGavin e Zachary, 2007). 

 

6.6 CÉRVIX 

O cérvix raramente apresenta patologias associadas. As mais comuns são alterações do 

seu desenvolvimento, como hipertrofia, hipoplasia e a sua duplicação, que causam não só 

dificuldades na utilização de técnicas reprodutivas assistidas como também podem predispor 

a distócia (McGavin e Zachary, 2007; Youngquist e Threlfall, 2007). 
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 Pode também ocorrer cervicite, que é a inflamação da cérvix, que surge tanto em 

casos de endometrites mais graves e vaginites ou até devido a trauma aquando da inseminação 

artificial ou parto. Contudo as lesões normalmente resolvem rapidamente (McGavin e 

Zachary, 2007). 

 

6.7 VAGINA E VULVA 

 

6.7.1 ALTERAÇÕES INFLAMATÓRIAS 

Após o parto, e sobretudo em casos de distócia, pode haver vaginite e vulvite caso 

existam lacerações e trauma e estas fiquem infetadas. Pode ocorrer também inflamação da 

cérvix caso a infeção se dissemine, podendo chegar a haver peritonite local (McGavin e 

Zachary, 2007). 

A vulvovaginite granular é a apresentação mais frequente em alterações inflamatórias, 

havendo hiperemia, exsudado e uma aparência granular em toda a sua extensão devido à 

hipertrofia do tecido linfoide regional. Ureoplasma diversum e Mycoplasma spp. são 

exemplos de agentes que causam este tipo de lesões (McGavin e Zachary, 2007; Youngquist e 

Threlfall, 2007), observando-se também um exsudado purulento e quistos epiteliais na parede 

dorsolateral da vulva. A vulvovaginite pustular infeciosa bovina, causada por Herpesvírus 

tipo I, apresenta ainda hemorragias petequiais, ulceração e descamação (McGavin e Zachary, 

2007). 

 

6.7.2 ALTERAÇÕES NÃO INFLAMATÓRIAS 

As alterações encontradas podem ser a persistência de tumefação vulvar que ocorre 

devido a hiperestrogenismo, quer seja devido a neoplasias ou a excesso do seu consumo na 

alimentação (McGavin e Zachary, 2007). 

Também podemos encontrar quistos na parede vaginal que são devidos a 

remanescências dos ductos mesonéfricos ou das glândulas vestibulares maiores, podendo ser 

um defeito congénito ou surgir como consequência de alterações hormonais ou inflamatórias 

(McGavin e Zachary, 2007). 
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Por fim temos também outras alterações como persistência do hímen, duplicação da 

vagina, estenoses vaginal ou vestibular que predispõe a distócia (McGavin e Zachary, 2007). 
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1. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo geral acompanhar um Médico Veterinário Oficial na 

execução de todas as suas tarefas de inspeção e auditoria no matadouro. 

Considerando a importância da saúde reprodutiva em animais de produção, 

direcionamos uma parte deste trabalho para o estudo das lesões que se observaram no trato 

reprodutivo feminino bovino e dos fatores a elas associados. 

 

Assim, constituem objetivos deste trabalho o: 

 

- Acompanhamento dos atos de Inspeção Sanitária de ruminantes e suínos;   

 

- Registo das principais causas de reprovação observadas durante inspeção sanitária 

ante mortem e post mortem de bovinos;   

  

- Estudo e caracterização das lesões do aparelho reprodutor feminino em bovinos;   

 

- Estudo dos fatores associados à ocorrência de reprovações totais em bovinos; 

 

- Estudo dos fatores associados à ocorrência de reprovações parciais do aparelho 

reprodutor feminino de bovinos  
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1. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A componente prática desta dissertação em Inspeção Sanitária decorreu entre 21 de 

Setembro de 2015 e 30 de Dezembro de 2015. Durante este período acompanhamos as 

atividades efetuadas pelo V.O. nomeadamente a Inspeção Sanitária ante mortem e post 

mortem dos animais que foram abatidos nos matadouros de Penafiel - Pec Nordeste - Industria 

de Produtos Pecuários do Norte, S.A. e também no matadouro de Soalhães – António Vieira 

Gomes.  

Para a realização desta dissertação foram recolhidos apenas dados do estágio efetuado 

no Matadouro de Penafiel, em que as reprovações totais foram contabilizadas de 21 de 

Setembro a 11 de Outubro e de 1 de Novembro a 30 de Dezembro e, as reprovações do 

aparelho reprodutor foram contabilizadas de 1 de Novembro a 30 de Dezembro. Para além de 

todo o estudo e investigação realizados para a elaboração desta dissertação de mestrado, foi 

possível também aprofundar os conhecimentos obtidos durante o Mestrado Integrado em 

Medicina Veterinária, nas áreas de Inspeção Sanitária e da Reprodução.  

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

Para o estudo das causas de reprovação total de bovinos, a população consistiu em 

9243 bovinos abatidos no matadouro e período anteriormente referidos. Todos os animais 

eram provenientes de Portugal continental, maioritariamente de explorações a norte do rio 

Douro, sendo a maioria fêmeas.  

No estudo relativo às reprovações parciais do aparelho reprodutor feminino de 

bovinos, a população incluiu 728 animais maioritariamente de explorações a norte do rio 

Douro. 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra utilizada neste estudo consistiu numa amostra de conveniência constituída 

por 146 bovinos (1,57%) que sofreram reprovação total e em 131 (17,9%) que sofreram 

reprovação do aparelho reprodutor feminino. 

 

1.3 TAREFAS EFETUADAS 

 

No decorrer da componente prática deste trabalho acompanhamos o V.O. e 

participamos nos atos de inspeção ante mortem e post mortem de todos os animais abatidos, 

bem como na monitorização do bem-estar animal e na verificação de toda a documentação 

que acompanha os animais. Procedemos ainda à recolha de dados relativamente às 

reprovações totais e parciais em bovinos e sempre que possível ao seu registo fotográfico. 

Efetuámos ainda registos referentes às outras espécies abatidas, que são apresentados em 

anexo (Anexo I). 

 

Durante a inspeção Sanitária post mortem do aparelho reprodutor feminino (ARF), foi 

feito um exame visual rigoroso, palpação e incisão de todos os órgãos, no sentido de mais 

facilmente detetarmos eventuais lesões e as podermos caracterizar. Sempre que era detetada 

alguma alteração, efetuava-se a inspeção visual, palpação e incisão dos gânglios linfáticos 

regionais, como os gânglios linfáticos ilíacos médios, ilíacos laterais e lombares, para 

determinar se havia reação dos mesmos. Era também feita uma inspeção mais detalhada dos 

outros órgãos e carcaça afim de se detetar outras alterações relevantes.  

Para a classificação das alterações observadas no ARF utilizaram-se as descrições do 

site “The Drost Project” e de Maxie (2016), McGavin e Zachary (2007) e Youngquist e 

Threlfall (2007).  

Vários ARF inspecionados tinham mais do que uma lesão, tendo sido todas 

classificadas, embora as que apareceram com menos frequência e, esporadicamente, tenham 

sido incluídas no grupo de outras alterações, sendo descritas posteriormente. Exemplos destas 

podem ser a mucometra e aderências da bolsa ovárica. 
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Durante o registo das lesões observadas foi também contabilizado o número de 

bovinos gestantes e feita a classificação da fase de gestação em que se encontravam. Assim, 

nos casos de gestação caso houvessem patologias associadas não foram contabilizadas para o 

estudo. 

 

1.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados recolhidos foram registados em folhas de cálculo do programa Microsoft 

Office Excel® (Office 2013). Para cada animal inspecionado fez-se corresponder um número 

para a sua identificação, a respetiva idade, sexo, raça, aptidão, estatuto sanitário da 

exploração, duração do transporte, área de proveniência e motivo da reprovação. Para cada 

categoria analisada os dados dos animais foram agrupados em classes. As idades foram 

agrupadas em quatro classes: < 8 meses, ≥ 8 meses e < 24 meses, ≥ 24 meses < 60 meses , e ≥ 

60 meses; o sexo em duas classes: masculino e feminino; a raça em duas classes: frísia ou 

outra; a aptidão em duas classes: leiteira ou cárnica; o estatuto sanitário da exploração em 

duas classes: oficialmente indemne ou outro; duração de transporte em duas classes: longa (≥ 

que 8 horas) e curta (< 8 horas) duração e a área de proveniência em duas classes: Norte do 

Rio Douro e Sul do Rio Douro. 

 

As causas de reprovação total foram agrupadas de acordo com o sistema afetado: 

músculo-esquelético, respiratório, digestivo, génito-urinário e outras. As causas de reprovação 

do aparelho reprodutor foram registadas de acordo com as lesões observadas: metrite, 

piómetra, endometrite, cervicite, vaginite, quistos ováricos, maceração fetal e outras, em que 

estão incluídas lesões como mucometra, hidrometra, aderências da bolsa ovárica, entre outras. 

Além disto fez-se corresponder para cada animal a existência ou não de lesão ou reação nos 

gânglios linfáticos. 

Para análise das variáveis efetuou-se o teste do Qui-Quadrado (2) para analisar a 

associação existente entre as variáveis demográficas e as causas de reprovação total e de 

reprovação parcial do aparelho reprodutor. O software utilizado foi o IBM SPSS Statistics® 

20. Considerou-se efeito não significativo (ns) quando o valor de significância (p) foi p≥0,05, 

efeito significativo para p<0,05 e efeito altamente significativo para p<0,001. 
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Foi realizada uma análise univariada entre as variáveis independentes segundo a 

associação das causas de reprovação e as variáveis demográficas e outras variáveis 

categóricas necessárias para a caracterização das amostras em estudo. Foram estimados os 

valores de odds ratio (OR), e calculados os intervalos de confiança de 95%. 

 

Para ser feito o tratamento estatístico de dados houve uma associação das variáveis de 

todas as lesões encontradas para cada estudo, ou seja, não se utilizou apenas as causas 

principais de reprovação total e a reprovação parcial do aparelho reprodutor mas, para cada 

estudo usaram-se os dados relativos a todas as lesões encontradas nos animais incluídos em 

cada estudo. 
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1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho prático decorreu no matadouro Pec Nordeste – Indústria de Produtos 

Pecuários do Norte SA, localizado em Penafiel, abrangendo um total de 9243 bovinos. Pode 

assim observar-se na figura 4 a localização esquemática das zonas do país, que foram usadas 

para determinar a origem dos animais observados durante a componente prática do nosso 

trabalho. Neste estudo, tal como referido anteriormente, relativamente à área de proveniência, 

os animais foram divididos em duas classes: Norte do Rio Douro e Sul do Rio Douro. 

 

 

Figura 4 – Localização do matadouro e representação das zonas de origem dos animais. 

 

 

 

 

1.1 REPROVAÇÃO TOTAL DE BOVINOS 

 

Neste estudo sofreram reprovação total 146 animais, dos quais 91,8% (n=134) eram 

fêmeas e 8,2% (n=12) eram machos. A prevalência de reprovações totais neste estudo foi de 

1,57% (IC 95%: 1,32%-1,82%). 
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Relativamente à idade, 3,4% (n=5) dos animais sujeitos a reprovação total tinham até 

8 meses, 5,5% (n=8) tinham idade ≥  a 8 meses e < a 24 meses, 36,3% (n=53) tinham idade ≥  

a 24 meses e < que 60 meses e 54,8% (n=80) tinham idade ≥ a 60 meses. A média da idade 

em meses foi de 73,05 com um valor mínimo de 1 mês e máximo de 242 meses. Estes dados 

estão de acordo com o referido por vários autores, segundo os quais a probabilidade dos 

animais apresentarem algum tipo de patologia aumenta com a idade, pois os animais já 

tiveram maior exposição a possíveis fatores que causem algum tipo de lesão (Alton et al., 

2010; Dupuy et al., 2014). 

 

Quanto à raça a grande maioria dos animais, 63,7% (n=93), cujas carcaças e vísceras 

foram sujeitas a reprovação total, era de raça Frísia, pertencendo os restantes 36,3% (n=53) a 

outras raças como a Alentejana, a Arouquesa, a Barrosã, a Limousine, a Brava de Lide, e seus 

cruzamentos. Desta forma, também a maioria dos animais era de aptidão leiteira (n=101; 

69,2%), sendo os restantes de aptidão cárnica (n=45; 30,8%). Os dados relativos à aptidão dos 

animais estão de acordo com a proporção da rejeição de carcaças consoante a raças e a idade 

mais avançada. Segundo alguns autores, estes podem ser justificados pelo facto de haver 

diferenças entre os tipos de produção, ou seja na produção de animais de carne estes são 

enviados para matadouro em idades mais jovens, enquanto os mais velhos, geralmente os 

reprodutores, que são em menor número, só são enviados quando chegam ao fim da sua vida 

produtiva (Alton et al., 2010; Dupuy et al., 2014; Vial et al., 2015). Por outro lado, na 

produção de leite, os machos são enviados para o matadouro muito jovens pois têm baixo 

valor económico, enquanto as fêmeas só mais tarde são refugadas, isto devido a problemas de 

saúde que vão surgindo com a idade como claudicações graves, mamites, alterações do foro 

reprodutivo e diminuição da produção de leite (Vial et al., 2015). 

 

A maioria dos animais sujeitos a reprovação total pertencia a explorações com estatuto 

de oficialmente indemne (n=130; 89,0%). Cerca de 11% (n=16) dos animais pertenciam a 

explorações com estatutos sanitários indemnes quer à brucelose, quer à tuberculose. Estes 

dados estão de acordo com os dados de 2015 da Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV), que referem que em Portugal, existem mais efetivos indemnes a qualquer destas 

doenças, do que efetivos ainda em fase de erradicação, pelo que é expectável que a maioria 

dos animais seja proveniente de explorações indemnes e consequentemente possa ocorrer o 

mesmo relativamente aos animais sujeitos a reprovação total. 
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Os animais reprovados na totalidade pertenciam a 42 localidades diferentes, sendo a 

maioria (n=95; 65,1%) pertencente a explorações a Norte do Rio Douro e os restantes a Sul 

do Rio Douro (n=51; 34,9%). Esta informação vai ao encontro do anteriormente referido pois 

a maior parte das explorações do Norte são do carácter leiteiro, já no Sul de Portugal as 

explorações são mais dedicadas à produção de raças de carne (FAO, 2009). 

 

A duração do transporte dos animais para o matadouro foi considerada curta (< 8 

horas) em 85,6% dos casos (n=125) e longa (≥ que 8 horas) em 14,4% (n=21) o que se deve 

ao facto da maior parte dos animais observados serem do norte do país e o matadouro se 

situar nessa região. Ainda assim, também se tem notado que os efeitos dos transportes de 

longa duração já não têm tanto impacte, mesmo a nível de reprovações parciais e isto pode 

dever-se às melhorias impostas pela união europeia sobre o bem-estar no transporte de 

animais (Dupuy et al., 2014). 

 

 

1.1.1 CAUSAS DE REPROVAÇÃO TOTAL DE BOVINOS 

 

As causas de reprovação total encontram-se na Tabela 1, que se encontra na página 

seguinte. 

 Ao analisar a tabela podemos assim observar que no trabalho as principais causas de 

reprovação total foram a osteíte purulenta/osteomielite (24,7%), a peritonite fibrino-purulenta 

(14,4%) e a pneumonia purulenta (6,8%).  

 

De acordo com a bibliografia consultada segundo Alton et al. (2010) e Vial et al. 

(2015) as lesões que encontraram com maior frequência foram a toxémia/septicemia, a 

caquexia, abcessos, peritonite e neoplasias, coincidindo algumas com as encontradas no nosso 

estudo. 
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Tabela 1 – Causas de reprovação total em Bovinos e respetivas percentagens. 

Motivos de Reprovação Total Frequência % 

Total 146 100 

Osteíte Purulenta/Osteomielite 36 24,7 

Peritonite Fibrino-Purulenta 21 14,4 

Pneumonia Purulenta 10 6,8 

Metrite Necrótico-Purulenta 8 5,5 

Tuberculose 8 5,5 

Reação Orgânica Generalizada 7 4,8 

Abcessos Múltiplos 6 4,1 

Estado Agónico 6 4,1 

Caquexia 5 3,4 

Rastreabilidade 5 3,4 

Broncopneumonia Fibrino-Purulenta 4 2,7 

Carnes Traumatizadas 4 2,7 

Administração Medicamentosa 3 2,1 

Artrite Purulenta 3 2,1 

Tumores Malignos Múltiplos 3 2,1 

Carnes Pouco Nutritivas 2 1,4 

Nefrite Purulenta 2 1,4 

Pericardite Fibrino-Purulenta 2 1,4 

Administração Com Incumprimento IS 1 0,7 

Cheiro, Sabor ou Cor Alterada 1 0,7 

Choque Hipovolémico 1 0,7 

Enterite Séptica 1 0,7 

Estados Gerais Crónicos 1 0,7 

Hidroémia 1 0,7 

Mamite Purulenta 1 0,7 

Miosite Necrosante 1 0,7 

Pielonefrite  1 0,7 

Pleurisia Fibrinosa Difusa 1 0,7 

Pleuropneumonia Fibrino-Purulenta 1 0,7 

                      IS – Intervalo de segurança 

 

 

   

 Dos animais que foram reprovados, alguns deles apresentavam mais que uma lesão 

para além da que motivou a sua reprovação total e, assim relativamente ao total de lesões 

descritas nos animais reprovados, assim as lesões de pneumonia/broncopneumonia foram 

encontradas em 11,0% (n=16); as lesões de tuberculose foram observadas em 7,5% (n=11);  

as lesões de osteíte/osteomielite purulenta foram observadas em 24,7% (n=36); 4,8% (n=7) 

dos animais reprovados apresentavam caquexia; 4,1% (n=6) apresentavam abcessos múltiplos 

e lesões de peritonite foram observadas em 15,1% (n=22) dos animais sujeitos a reprovação 

total. 
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1.1.2 FATORES ASSOCIADOS ÀS REPROVAÇÕES TOTAIS EM BOVINOS 

 

Na tabela 2 encontra-se a distribuição dos bovinos sujeitos a reprovação total 

considerando as lesões observadas nesses animais, durante a componente prática do nosso 

trabalho. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos animais com reprovação total por lesões observadas. 

 Pneumonia/ 

Broncopneum. 

(n; %) 

Tuberculose 

(n; %) 

Osteíte /Osteomielite 

Purulenta  

  (n; %) 

Caquexia 

(n; %) 

Abcessos 

(n; %) 

Peritonite 

(n; %) 

Sexo p=0,753 p=0,268 p=0,977 p=0,192 p=0,305 p=0,466 

Fêmea 15 (93,7) 9 (81,8) 33 (91,7) 5 6 21 (95,5) 

Macho 1 (6,3) 2 (18,2) 3 (8,3) 2 0 1 (4,5) 

Idade p=0,568 p=0,532 p=0,264 p=0,525 p=0,739 p=0,988 

Até 8 meses 1 (6,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 0 1 (4,5) 

≥ 8 meses e < 

24 meses 

2 (12,5) 0 (0,0) 2 (5,6) 0 0 1 (4,5) 

≥ 24 meses e 

< 60 meses 

6 (37,5) 4 (36,4) 11 (30,6) 4 2 8 (36,4) 

≥ 60 meses 7 (43,8) 7 (63,6) 23 (63,9) 3 4 12 (54,5) 

Raça p=0,656 p=0,000 p=0,012 p=0,006 p=0,279 p=0,055 

Frísia 11 (68,8) 0 (0,0) 29 (80,6) 1 5 18 (81,8) 

Outra 5 (31,3) 11 (100) 7 (19,4) 6 1 4 (18,2) 

Aptidão p=0,969 p=0,000 p=0,011 p=0,002 p=0,418 p=0,164 

Cárnica 5 (31,3) 11 (100) 5 (13,9) 6 1 4 (18,2) 

Leiteira 11(68,8) 0 (0,0) 31 (86,1) 1 5 18 (81,8) 
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Tabela 2 – Distribuição dos animais com reprovação total por lesões observadas (continuação). 

 Pneumonia/ 

Broncopneum. 

(n; %) 

Tuberculose 

(n; %) 

Osteíte /Osteomielite 

Purulenta  

  (n; %) 

Caquexia 

(n; %) 

Abcessos 

(n; %) 

Peritonite 

(n; %) 

Estatuto 

sanitário 

p=0,288 p=0,000 p=0,002 p=0,002 p=0,233 p=0,250 

Oficialmente 

indemne 

16 (100) 0 (0,0) 36 (100) 3 6 21 (95,5) 

Outra 0 (0,0) 11 (100) 0 (0,0) 4 0 1 (4,5) 

Duração 

transporte 

p=0,610 p=0,059 p=0,082 p=0,994 p=0,873 p=0,420 

Curta 13 (81,3) 11 (100) 34 (94,4) 6 5 20 (90,9) 

Longa 3 (18,8) 0 (0,0) 2 (5,6) 1 1 2 (9,1) 

Localidade p=0,741 p=0,001 p=0,150 p=0,004 p=0,440 p=0,180 

Norte Rio 

Douro 

11 (68,8) 2 (18,2) 27 (75,0) 1 3 17 (77,3) 

Sul do Rio 

Douro 

5 (31,3) 9 (81,8) 9 (25,0) 6 3 5 (22,7) 

p≥0,05 - efeito não significativo; p<0,05 –  efeito significativo; p<0,001 - efeito altamente significativo 

 

Pelo teste de Qui-quadrado (2) verificou-se que algumas das variáveis estudadas, 

nomeadamente, a raça, a aptidão do animal, o estatuto sanitário da exploração e a localização 

da exploração de proveniência se encontravam associadas a algumas causas de reprovação 

total, nomeadamente a tuberculose, osteíte/osteomielite purulenta e caquexia (Tabela 2).  

 

Assim, verificou-se que a probabilidade de reprovação total por tuberculose em outras 

raças que não a raça Frísia foi 1,262 superior (OR=1,262; IC 95%: 1,099-1,448) em 

comparação com a raça Frísia e a probabilidade de reprovação por tuberculose foi menor em 

raças de aptidão leiteira (OR=0,756; IC 95%: 0,640-0,892) em comparação com raças de 

aptidão cárnica. Verificou-se também que a probabilidade de reprovação total por tuberculose 
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em animais provenientes de explorações a sul do rio Douro foi de 1,189 maior (OR=1,189; IC 

95%: 1,043-1,354) em comparação com animais provenientes de explorações a norte do rio 

Douro. Estes dados estão de acordo com a informação recolhida da DGAV, em que as zonas 

do país que apresentam maior incidência e prevalência de tuberculose são a zona Centro e o 

Alentejo, em que a maior parte da produção é direcionada para a produção de bovinos de 

carne, especialmente o Alentejo. 

 A probabilidade de reprovação por tuberculose em animais provenientes de 

explorações com estatuto sanitário não oficialmente indemne foi mais comum e 3,2 maior 

(OR=3,200; IC 95%: 1,547-6,619) em comparação com animais provenientes de explorações 

oficialmente indemnes.  

 

Relativamente à osteíte/osteomielite purulenta, verificou-se que a probabilidade de 

reprovação total por esta causa em bovinos de raça Frísia foi 2,978 superior (OR=2,978; IC 

95%: 1,201 - 7,384) comparativamente com animais de outras raças e nos animais de aptidão 

leiteira foi 1,283 superior (OR=1,283; IC 95%: 1,087-1,514) em comparação com bovinos de 

aptidão de cárnica. A osteíte é o termo utilizado para designar uma inflamação óssea. 

Dependendo se o processo inflamatório se inicia no periósteo ou na cavidade medular do 

osso, pode denominar-se periosteíte ou osteomielite (Woodard, 1997; Doige e Weisbrode, 

2001; Maxie, 2016). A distinção entre periosteíte e osteomielite é desejável, uma vez que a 

patogénese é diferente, no entanto a distinção só é possível em caso de inflamação recente e 

não progressiva, uma vez que existe uma extensa anastomose vascular entre periósteo, córtex 

e medula, que promove um envolvimento das três estruturas em caso de inflamação 

progressiva (Maxie, 2016). 

 A osteíte advém essencialmente de um traumatismo localizado e a sua extensão local 

ou então a difusão hematógena de um agente pode levar a uma osteomielite (Maxie, 2016). 

Está descrito que a osteomielite afeta mais animais entre os 2 e os 5 anos, e acontece 

principalmente devido a infeção bacteriana, em que os agentes mais frequentemente 

envolvidos são Trueperella pyogenes em lesões da coluna vertebral, Fusobacterium 

necrophorum e Salmonella sp. nos restantes ossos, sendo a forma hematógena um processo 

que afeta frequentemente os ruminantes. Este tipo de lesões estão normalmente interligados 

com patologias podais, especialmente as causadas por Fusobacterium necrophorum, extensão 

de lesões perfurantes, estomatite necrótica e forças compressivas frequentes sobre 

proeminências ósseas (Maxie, 2016). 
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 Estas lesões podem estar mais associadas a bovinos leiteiros devido ao regime a que 

são sujeitas, não só pela maior predisposição para desequilíbrios metabólicos como também 

para lesões de cascos e claudicação (Mandel et al., 2016) 

 

Verificou-se ainda que a probabilidade de reprovação total por osteíte/osteomielite 

purulenta em animais provenientes de explorações com estatuto sanitário oficialmente 

indemne foi 0,723 maior (OR=0,723; IC 95%: 0,650-0,804) em comparação com animais de 

explorações com estatuto sanitário não indemne.  

 

No que se refere à caquexia constatou-se que a probabilidade de reprovação total por 

esta causa em animais de aptidão cárnica foi 15,385 maior (OR=15,385; IC 95%: 1,794-

131,955) em comparação com animais de aptidão leiteira. Este facto pode ser atribuído ao 

regime de produção, que em bovinos de carne em Portugal é feita em regime extensivo (FAO, 

2009) e, assim muitas vezes os animais estão somente dependentes das pastagens em que 

estão, não recebendo nenhum tipo de alimentação ou suplemento adicional (Blanco-Penedo et 

al., 2012).  

 

Verificou-se também que a probabilidade de reprovação total por caquexia em animais 

provenientes de explorações com estatuto sanitário não indemne foi 1,303 superior 

(OR=1,303; IC 95%: 0,980-1,731) em comparação com animais de explorações com estatuto 

sanitário oficialmente indemne. Talvez, este resultado se possa associar ao facto dos 

produtores ao serem informados que os animais vão ser abatidos, e no sentido de diminuir os 

gastos, poderem diminuir a quantidade de alimento fornecido ao animal. 

 

A probabilidade de reprovação total por caquexia em animais provenientes de 

explorações a sul do rio Douro foi 1,121 maior (OR=1,121; IC 95%: 1,012-1,242) do que em 

animais provenientes de explorações a norte do rio Douro, como é expectável dado a 

predominância de bovinos de aptidão cárnica se situar mais no centro e sul do país e o regime 

de produção poder influenciar como referido anteriormente. 
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1.2 REPROVAÇÕES PARCIAIS DOS BOVINOS 

 

Na figura 5 apresenta-se as reprovações parciais que foram registadas nos bovinos 

abatidos durante a componente prática do nosso trabalho. Podemos observar que grande parte 

das lesões que constituíram causa de reprovação parcial se localizam nos sistemas urinário, 

digestivo e respiratório. Estes dados são concordantes com os apresentados por outros autores 

(Alton et al., 2012; Blanco-Penedo et al., 2012). 

 

 

Figura 5 – Percentagem de reprovações parciais de bovinos (C.D. - compartimentos Digestivos). 

 

Os órgãos que foram objeto de maior número de reprovações foram os rins (35,2%), 

os pulmões (28,5%) e o fígado (25,6%). As lesões de carácter inflamatório representaram 

98% das causas de reprovação dos rins, sendo os restantes 2% divididos em quistos renais e 

petéquias. As lesões no fígado e pulmão eram descriminadas com maior detalhe e assim nas 

figuras 6 e 7, podemos observar as lesões mais observadas no fígado e nos pulmões, 

respetivamente.  

 

As alterações, principalmente a nível renal, são frequentes em bovinos e nos restantes 

animais de produção em geral. As fêmeas têm maior probabilidade de sofrer de patologias do 

aparelho urinário devido à sua anatomia (McGavin e Zachary, 2007; Maxie, 2016), a 

alterações fisiológicas e hormonais às quais estão sujeitas, e ainda a fatores que causem 

necrose de estruturas renais como as metrites, mamites e outras situações patológicas (Maxie, 

2016).  
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Figura 6 – Causas e percentagem de reprovação parcial de fígado. 

 

Na figura 6 podemos observar que as causas que mais importância tiveram na rejeição 

parcial deste órgão foram as parasitoses (33,9%), a telangiectasia (29%), as aderências (10%) 

e a esteatose (7,9%).  

 

 

Figura 7 – Causas e percentagem de reprovação parcial de pulmões (A.S.S. – Aspiração Agónica de Sangue; 

A.C.R. – Aspiração de Conteúdo Ruminal). 
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Na figura 7 podemos observar que as causas que mais tiveram impacte na rejeição de 

pulmões foram o enfisema (44,1%), a broncopneumonia (18,9%), as aderências (10,5%) e as 

parasitoses (10,2%). 

Segundo Alton (2012) as causas principais de reprovações parciais em bovinos são a 

pneumonia, os abcessos hepáticos, a nefrite e as lesões hepáticas de carácter parasitário. No 

presente estudo, as causas que apresentaram maior percentagem de reprovação do fígado 

foram as lesões parasitárias (33,9%) e a telangiectasia (29%) Nos pulmões as principais 

causas de reprovação parcial foram o enfisema (44,1%) e a broncopneumonia (18,9%). Aqui 

talvez o facto da telangiectasia e o enfisema terem uma proporção tão importante pode estar 

relacionado com o abate de animais mais velhos, pois estas lesões são mais comuns neste 

grupo etário (Alton et al., 2012; Maxie, 2016).  

 

1.3 REPROVAÇÃO PARCIAL DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO 

 

Neste estudo sofreram reprovação parcial do aparelho reprodutor 131 fêmeas (17,9%), 

tendo sido avaliados no total 728 aparelhos reprodutores femininos (ARF) durante os meses 

de Novembro e Dezembro. Nem todos foram contabilizados para o estudo, pois não foram 

incluídos os que estavam gestantes, correspondendo a um total de 219 (30,1%).  

Nos animais gestantes procedemos à classificação da fase de gestação em que se 

encontravam. Para a classificação da fase da gestação em que se encontravam as vacas 

gestantes usou-se os dados da tabela 3 de maneira a obter uma informação mais correta 

possível. 

Tabela 3 – Comprimento do corpo do feto em cm nos vários estádios de gestação da vaca (Adaptado de Noakes 

et al., 2001). 

Meses de Gestação Comprimento Fetal (cm) 

1 

 (figura 8) 0,8 

2 6 

3 15 

4 28 

5 40 

6 52 

7 70 

8 80 

9 90 

                                                   Cm – centímetros 
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Figura 8 – Embrião no primeiro mês de gestação 

 

Na figura 9 encontra-se informação relativa à fase de gestação em que os animais se 

encontravam. 

 

Figura 9 – Fase de gestação em que se encontravam os animais gestantes e respetivas percentagens.  

 

Com estes dados percebemos que durante a componente prática do nosso trabalho um 

grande número de animais (30,1%) foi enviado para o matadouro gestante. No estudo 

desenvolvido por Maurer (2016) este número variava entre 4,5% a 23,5%, consoante o 

matadouro, considerando que devem existir mais casos do que os reportados. Este é um facto 

a ter em atenção pois não só não é permitido o transporte de animais no último terço de 

69,9 13,2 10,4 6,5
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gestação (Regulamento (CE) Nº. 1/2005), como estão em causa questões de ética e bem-estar 

animal. 

 

Relativamente à idade, 2,3% (n=3) das fêmeas em que se efetuou a reprovação do 

aparelho reprodutor tinham idade ≥ a 8 meses e < a 24 meses, 32,8% (n=43) tinham idade ≥ a 

24 meses e < a 60 meses e 64,9% (n=85) tinham idade ≥a 60 meses, sendo a média da idade 

de 77,92 meses, com um valor mínimo de 9 meses e máximo de 228 meses. Segundo Vial et 

al., (2015) quanto maior a idade, maior a predisposição a fatores de risco causadores de lesões 

e além disso os bovinos mais velhos tiveram uma vida produtiva e reprodutiva mais extensa, 

sendo assim normal que quanto mais velhos, maior seja a probabilidade de apresentarem 

lesões no aparelho reprodutor. 

 

Quanto à raça, a grande maioria dos animais em que se efetuou reprovação do 

aparelho reprodutor, 63,4% (n=83) era de raça Frísia, pertencendo os restantes 36,6% (n=48) 

a outras raças como a Alentejana, a Arouquesa, a Barrosã, Limousine, Brava de Lide, e seus 

cruzamentos e a maioria dos animais era de aptidão leiteira (n=105; 80,2%), sendo os 

restantes de aptidão cárnica (n=26; 19,8%). Segundo alguns autores os bovinos de aptidão 

leiteira têm maior predisposição a problemas metabólicos e reprodutivos, não só porque a 

seleção genética para maior índices produtivos contribuiu negativamente para a performance 

reprodutiva, como também os bovinos de leite normalmente apresentam um balanço 

energético negativo aquando do parto, o que provoca atrasos na sua involução e assim maior 

predisposição para patologias associadas (Carthy et al., 2014). 

 

 Os animais em que se efetuou reprovação do aparelho reprodutor pertenciam a 44 

localidades diferentes, sendo a maioria 66,4% (n=87) pertencente a explorações a Norte do 

Rio Douro e os restantes 33,6% (n=44) a explorações a Sul do Rio Douro. Como já tínhamos 

referido anteriormente, a maior parte das explorações do norte do país são direcionadas para a 

produção leiteira, cujos animais são mais predispostos a reprovações do aparelho reprodutor. 

 

A maioria dos animais com reprovações parciais do aparelho reprodutor pertencia a 

explorações com estatuto de oficialmente indemne 99,2% (n=130) e, apenas um animal 

pertencia a explorações com outro estatuto sanitário.  
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1.3.1 CAUSAS DE REPROVAÇÃO PARCIAL DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO 

 

As lesões que motivaram a reprovação parcial do aparelho reprodutor encontram-se na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Causas de reprovação do aparelho reprodutor feminino. 

Lesões ARF Frequência % 

Total 131 100 

Metrite 55 41,9 

Piómetra 23 17,6 

Endometrite 12 9,2 

Cervicite 11 8,4 

Quisto Ovárico 

(Unilateral) 9 6,8 

Maceração fetal 5 3,8 

Quistos Ováricos 

(Bilateral) 4 3,1 

Dupla Cervix 2 1,5 

Hidrómetra 2 1,5 

Remanescência Hímen 2 1,5 

Vaginite 2 1,5 

Hidrosalpinge 1 0,8 

Neoplasia 1 0,8 

Quisto Vaginal 1 0,8 

Torção Uterina 1 0,8 

 

 

Na tabela 4 podemos observar que os principais motivos de reprovação parcial do 

ARF foram a metrite (41,9%), a piómetra (17,6%) e a endometrite (9,2%). De referir que em 

vários aparelhos reprodutores femininos se observou mais do que uma lesão, tendo sido 

escolhida a mais extensa como causa de reprovação. 

 

As lesões encontradas com maior frequência por Hatipoglu et al. (2002) foram as 

lesões uterinas inflamatórias, nas quais a endometrite e a cervicite tinham maior impacte; 

segundo Mekibib et al. (2013) as principais lesões que encontraram foi a endometrite e 

aderências da bolsa ovárica e por fim Hansan et al. (2015) descreveram como principais 

lesões a endometrite, a piómetra e os quistos ováricos. 
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Segundo os dados deste estudo as alterações inflamatórias uterinas, como a metrite, a 

piómetra e a endometrite constituíram também as lesões mais observadas, seguindo-se a 

cervicite, a vaginite e os quistos ováricos. 

 

Se considerarmos a totalidade das lesões observadas nos aparelhos reprodutores 

femininos avaliados, independentemente da causa de reprovação, foram detetadas as seguintes 

lesões/alterações: quistos ováricos (n=14; 8,4%) (figura 10); metrite (n=54; 32,5%) (figuras 

11 e 12); piómetra (n=24; 14,5%) (figura 13); endometrite (n=13; 7,8%); cervicite (n=23; 

13,9%) (figura 14); vaginite (n=17; 10,3%) (figura 14); maceração fetal (n=5; 3%) (figuras 17 

e 18); outras causas (n=16; 9,6%), como aderências da bolsa ovárica, hidrosalpinge (figuras 

15 e 16), mucometra (figura 19, 20 e 21), torção uterina (figura 22), dupla cérvix (figura 23), 

remanescências do hímen (figura 24) e quisto vaginal (figura 25). Assim, de seguida vão ser 

representadas algumas imagens das lesões acima descritas. 

 

Os quistos ováricos (figura 10) são a principal patologia encontrada nos ovários, tendo 

maior incidência em bovinos leiteiros, contudo tem também uma importante repercussão nos 

bovinos de aptidão cárnica, pois são muitas vezes causadores de distúrbios no maneio 

reprodutivo da exploração e são uma importante causa de refugo dos animais (Nelson et al., 

2010). Os ovários apresentam-se com dimensões superiores às normais, de parede fina e 

forma quística, ausência de outras estruturas características da atividade cíclica (Noakes et al., 

2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Quistos Ováricos (foliculares). 
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A metrite e a endometrite têm uma grande expressão nas lesões encontradas, pois são 

as doenças uterinas que ocorrem com maior frequência, sendo esta última muitas vezes 

subclínica, causando grande impacte na performance reprodutiva do animal (Giuliodori et al., 

2013; Galvão, 2015). A metrite caracteriza-se pela inflamação e pequenas hemorragias de 

todas as camadas uterinas, estando estas espessadas (McGavin and Zachary, 2007; Maxie, 

2016) (figura 11), podendo em situações mais graves (figura 12) apresentar por vezes como 

consequência de uma endometrite, uma acumulação de fluido aguado, de cor castanha 

avermelhada, com expulsão de detritos e de cheiro fétido, sendo por vezes visível corrimento 

vulvar (Maxie, 2016). 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 11 – Metrite.                                                                Figura 12 – Metrite Puerperal. 

 

 

Na figura 13 podemos observar um caso de piómetra em que ao corte do útero se 

observou a presença de conteúdo esbranquiçado, de textura cremosa. O elevado número de 

casos observados pode ser consequência do agravamento de lesões de endometrite e metrite 

(McGavin e Zachary, 2007). 
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Figura 13 – Piómetra. 

 

O facto de se terem observado muitas cervicites (figura 14) pode estar associado a 

existir algum trauma físico e posterior inflamação local aquando da inseminação artificial, 

podendo esta estender-se posteriormente para a vagina, apresentando-se o cérvix com 

alterações inflamatórias, ou seja mucosa avermelhada e com um ligeiro exsudado (McGavin e 

Zachary, 2007). A vaginite (figura 14) pode surgir como extensão de outros processos 

inflamatórios presentes no aparelho reprodutor, pois muita das vezes apresentava-se 

acompanhada de outras reações inflamatórias locais ou estar associada a distócia (Hatipoglu 

et al., 2002; McGavin e Zachary, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 14 – Cervicite e vaginite. 
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De seguida apresentam-se figuras relativas a outras lesões/alterações que foram 

encontradas durante a componente prática do nosso trabalho e a sua descrição. As figuras 15 e 

16 mostram de forma mais evidente o oviduto, apresentando-se em ambas de dimensões 

aumentadas, tortuoso, de paredes mais espessadas e com conteúdo composto por um fluido 

transparente. Na figura 15 também é visível a presença de um ovário com alterações 

compatíveis com quisto folicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 15 – Quisto ovárico e Hidrosalpinge.                             Figura 16 – Hidrosalpinge. 

 

Nas figuras 17 e 18 temos a presença de uma massa de textura branda e com um 

exsudado cremoso acastanhado, com cheiro fétido, no corno uterino direito, com aumento de 

dimensões do mesmo, características observadas em casos de maceração fetal. Na figura 18 

observamos uma situação inicial da alteração descrita anteriormente, onde ainda é possível 

identificar o feto. Neste último é também de notar a presença de enfisema no corno uterino 

esquerdo, compatível com infeção clostridial.  

 

 

         Figura 17 – Maceração fetal.                      Figura 18 – Maceração fetal e enfisema uterino. 
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Na figura 19 observa-se o útero e cérvix de dimensões aumentadas. Na figura 20 

podemos observar que a entrada do cérvix se encontrava encerrada e na figura 21, ao corte 

pode observar-se o esvaziamento das estruturas anteriores que se encontravam repletas de um 

fluido transparente e de característica mucosa. Todas as figuras anteriores remetem para uma 

lesão compatível com mucómetra. 

 

 

 

Figura 19 – Útero de dimensões        Figura 20 –Cérvix fechado.                         Figura 21 – Mucómetra. 

                aumentadas. 

 

 Na figura 22 observa-se um útero com grande aumento de dimensões. A sua parede 

externa encontra-se muito congestionada e friável, podendo observar-se algumas lacerações, 

permitindo assim a observação de um feto. Observaram-se ainda aderências e inflamação do 

mesentério, sendo a lesão compatível com torção uterina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Torção uterina. 
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  Na figura 23 pode observa-se um útero de dimensões e coloração normais e a presença 

de corpo lúteo no ovário esquerdo. Observa-se ainda a presença de duas entradas cervicais 

que se prolongavam individualmente até ao corpo uterino, sendo esta alteração compatível 

com dupla cérvix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                      Figura 23 – Dupla cérvix. 

 

  Na figura 24 observa-se um exsudado hemorrágico, fisiológico em bovinos no 

metaestro. Podemos ainda observar a presença de uma banda membranosa que atravessava 

lateralmente a vagina, compatível com remanescência do hímen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Remanescência do hímen. 
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Por fim, na figura 25 pode observa-se na parede vaginal a presença de uma estrutura 

de paredes finas e preenchida com conteúdo líquido, compatível com uma estrutura quística 

de 3,5 cm, sendo compatível com um quisto vaginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Quisto vaginal. 

 

Relativamente às lesões do aparelho urinário, a grande maioria (n=120; 91,6%) dos 

animais com reprovação parcial do aparelho reprodutor apresentavam também nefrite; a 

cistite foi observada em 5,3% (n=7) e um animal tinha quistos renais (0,8%). Apenas em 3 

animais (2,3%) não se observaram problemas no aparelho urinário. Nos bovinos, a 

glomerulonefrite aparece frequentemente associada a metrite, infeção pelo vírus da diarreia 

bovina e ainda associada a parasitoses como a fasciolose (Murray e Sharpe, 2009). 

 

Quanto ao aparelho respiratório, o enfisema foi observado em 48,1% (n=63) dos 

animais em que houve reprovação parcial do aparelho reprodutor. As aderências foram 

observadas em 18,3% (n=24), pneumonia em 6,1% (n=8), outros problemas respiratórios, 

nomeadamente a parasitose pulmonar e aspiração agónica de sangue, em 3,1% (n=4). Em 

24,4% (n=32) animais não foram encontradas quaisquer lesões do aparelho respiratório. 
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Relativamente às lesões do aparelho gastrintestinal, incluindo o fígado, quase todos os 

animais em que se procedeu à reprovação do aparelho reprodutor apresentavam algum tipo de 

lesão. As parasitoses hepáticas foram observadas em 9,9% (n=13) dos animais, a 

telangiectasia em 29,0% (n=38), a esteatose em 9,3% (n=12) e as aderências gastrintestinais 

em 9,9% (n=13). Outras lesões como fibrose, cirrose, petéquias no fígado, fígado friável 

foram observadas em 9,9% (n=13). Por fim em 32% (n=42), não foram encontradas qualquer 

tipo de lesões. 

 

Verificou-se ainda que um animal apresentava fratura (0,8%), 5 animais apresentavam 

pericardite (3,8%) e 14 animais (10,7%) apresentavam os gânglios ilíacos médios e ilíacos 

laterais hipertrofiados. 

 

A generalidade das lesões que se encontravam nos diferentes sistemas orgânicos, eram 

crónicas e constituem segundo Dupuy et al. (2014) as principais causas de reprovações 

parciais em animais mais velhos. Como referido anteriormente no matadouro onde decorreu a 

componente prática do nosso trabalho eram abatidos muitos bovinos de aptidão leiteira em 

fim de produção.  

 

A única causa de reprovação que vai contra a bibliografia é o facto das parasitoses 

hepáticas serem mais frequentes em animais com idades inferiores a 1 ano pois o seu maneio 

é mais flexível, enquanto animais mais velhos e em regime intensivo (Blanco-Penedo et al., 

2012), principalmente indoor como é o caso dos bovinos leiteiros (Mandel et al., 2016), 

deveriam ter um maneio mais rigoroso (Blanco-Penedo et al., 2012). Contudo, também o 

facto de o matadouro receber bovinos leiteiros em fim de produção pode influenciar estes 

resultados (Alton et al., 2012). 
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1.3.2 FATORES ASSOCIADOS À REPROVAÇÃO PARCIAL DO APARELHO REPRODUTOR 

 

Na tabela 5 encontra-se a distribuição dos animais em que se procedeu à reprovação 

parcial do aparelho reprodutor por lesões observadas.  

 

Tabela 5 – Distribuição dos animais com reprovação parcial dos reprodutores por lesões observadas. 

 Metrite 

(n; %) 

Piómetra 

(n; %) 

Endometrite 

(n; %) 

Cervicite 

(n; %) 

Vaginite 

(n; %) 

Maceração 

(n; %) 

Quistos 

(n; %) 

Idade p=0,916 p=0,171 p=0,441 p=0,522 p=0,410 p=0,416 p=0,698 

≥ A 8 meses e 

< 24 meses 

1 (1,9) 0 (0,0) 1 (7,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 0 (0,0) 

≥A 24 meses 

e < 60 meses 

17 (31,5) 5 (20,8) 5 (38,5) 7 (30,4) 4 (23,5) 3 5 (35,7) 

≥A 60 meses 36 (66,7) 19 (79,2) 7 (53,8) 16 (69,6) 13 (76,5) 2 9 (64,3) 

Raça p=0,510 p=0,306 p=0,640 p=0,240 p=0,346 p=0,874 p=0,066 

Frísia 36 (66,7) 13 (54,2) 9 (69,2) 12 (52,2) 9 (52,9) 3 12 (85,7) 

Outra 18 (33,3) 11 (45,8) 4 (30,8) 11 (47,8) 8 (47,1) 2 2 (14,3) 

Aptidão p=0,441 p=0,297 p=0,322 p=0,061 p=0,805 p=0,133 p=0,567 

Carne 9 (16,7) 3 (12,5) 4 (30,8) 8 (34,8) 3 (17,6) 0 2 (14,3) 

Leite 45 (83,3) 21 (87,5) 9 (69,2) 15 (65,2) 14 (82,4) 5 12 (85,7) 

Estatuto 

sanitário 

p=0,301 p=0,064 p=0,647 p=0,533 p=0,597 p=0,780 p=0,634 

Oficialmente 

indemne 

54 (100) 23 (95,8) 13 (100) 23 (100) 17 (100) 5 14 (100) 

Outra 0 (0,0) 1 (4,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 0 (0,0) 

Localidade p=0,485 p=0,010 p=0,006 p=0,276 p=0,693 p=0,494 p=0,670 

Norte Rio 

Douro 

34 (63,0) 21 (87,5) 9 (69,2) 13 (56,5) 12 (70,6) 4 10 (71,4) 

Sul do Rio 

Douro 

20 

(0,485) 

3 (12,5) 4 (30,8) 10 (43,5) 5 (29,4) 1 4 (28,6) 
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Pelo teste de Qui-quadrado (2) verificou que a localização da exploração de 

proveniência se encontrava associada a algumas causas de reprovação parcial do aparelho 

reprodutor, nomeadamente a piómetra e endometrite (tabela 5).  

 

Pela análise univariada verificou-se que a probabilidade de reprovação parcial do 

aparelho reprodutor por piómetra em animais provenientes de explorações a norte do rio 

Douro foi 4,348 superior (OR=4,348; IC 95%: 1,220-15,499) em comparação com animais 

provenientes de explorações a sul do rio Douro. Verificou-se também que a probabilidade de 

reprovação parcial do aparelho reprodutor por endometrite em animais provenientes de 

explorações a norte do rio Douro foi 0,187 superior (OR=0,187; IC 95%: 0,054-0,649) em 

comparação com animais provenientes de explorações a sul do rio Douro.  

 

Considerando que o matadouro onde decorreu a componente prática do nosso trabalho 

recebia sobretudo animais de aptidão leiteira proveniente de explorações a norte do rio Douro, 

podemos considerar que estes resultados vão ao encontro dos dados de Carthy et al. (2014), 

pois existe maior predisposição para raças leiteiras poderem sofrer de patologias uterinas, não 

só devido ao diferente maneio desta classe de animais, como à sua elevada taxa metabólica 

basal para a produção de grandes quantidades de leite. Os bovinos leiteiros também 

apresentam maior predisposição para patologias metabólicas, como a cetose, balanço 

energético negativo e baixa condição corporal, que como já vimos anteriormente, são fatores 

de risco para o desenvolvimento de endometrite (Dubuc et al., 2010; Hansan et al., 2015). 

 

 Mekibib et al. (2013), também referem que a endometrite está mais frequente 

associada a bovinos da raça Frísia e segundo Mandel et al. (2016) o facto dos bovinos 

leiteiros estarem sobre um regime intensivo faz com que a predisposição a mamites, metrites, 

distócia e retenção placentária, seja maior, o que como já vimos anteriormente são fatores de 

risco para as patologias inflamatórias uterinas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste estágio permitiu-me acompanhar a atividade do V.O. e assim deu-

me a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado Integrado 

em Medicina Veterinária. Para uma boa prática desta área é necessário interligar os 

conhecimentos adquiridos em várias unidades curriculares base, como a Anatomia Patológica, 

as Doenças Infeciosas e Parasitárias, entre outras. Assim sendo, o V.O. desempenha uma 

importante função na Saúde Pública, contribuindo para ao segurança alimentar e confiança 

dos consumidores. 

Neste estudo verificámos que a prevalência de reprovações totais de bovinos foi de 

1,57% (IC 95%: 1,32%-1,82%), constituindo a osteíte/osteomielite purulenta (24,7%), a 

peritonite fibrino-purulenta (14,4%) e pneumonia purulenta (6,8%) as principais causas de 

reprovação total destes animais. Foi possível ainda constatar que a raça, a aptidão do animal, 

o estatuto sanitário da exploração e a localização da exploração de proveniência se 

encontravam associadas a algumas causas de reprovação total, nomeadamente a tuberculose, 

osteíte/osteomielite purulenta e caquexia. 

Este trabalho também englobou um estudo relativo às lesões observadas no aparelho 

reprodutor feminino de bovinos, devido ao facto de este ser de extrema importância na 

produção de bovinos tanto de aptidão leiteira como cárnica. Este trabalho permitiu perceber 

que não só a generalidade das lesões aparecem em maior proporção em animais mais velhos, 

como as patologias que foram mais frequentemente encontradas apresentavam carácter 

inflamatório (metrite 41,9%, piómetra 17,6% e endometrite 9,2%), pelo que deve ser tomada 

especial atenção ao maneio reprodutivo nas explorações para melhor prevenir estas 

patologias. Verificou-se ainda que a localização da exploração de proveniência dos animais se 

encontrava associada a algumas causas de reprovação parcial do aparelho reprodutor, 

nomeadamente a piómetra e endometrite 

Num próximo estudo poderia ser importante conseguir relacionar todas as 

lesões/alterações encontradas no matadouro com fatores de risco que fossem encontrados na 

exploração de proveniência do animal, quer relacionados como maneio, quer com as 

condições estruturais e de equipamento das mesmas, no sentido de poder fornecer aos 

Produtores e Médicos Veterinários informação mais completa e útil, que lhes permitisse atuar 

no sentido de evitar ou reduzir o aparecimento das referidas lesões/alterações e contribuindo 

para a melhoria da saúde e bem-estar dos animais. 
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ANEXO I 

 

De seguida apresentaremos os registos das outras espécies que foram sujeitas a abate 

normal no matadouro de Penafiel e os dados referentes ao período em que foi realizado o 

estágio no matadouro AVG – António Vieira Gomes & C., Lda. 

Iremos assim começar por mostrar os dados referentes às outras espécies que foram 

abatidas no Matadouro de Penafiel, sendo a tabela I referente aos dados dos ovinos, a tabela II 

aos dados dos caprinos, a tabela III aos dados dos suínos e a tabela IV aos dados dos leitões. 

 

             Tabela I – Dados referentes ao abate de ovinos. 

Ovinos Nº de Animais 

Abatidos 9332 

Reprovados 16 

Mortos Abegoaria 7 

Mortos Transporte 1 

Causas Reprovação Total 

(RT): 

 Pleuropneumonia Fibrino-Purulenta 1 

Pneumonia Purulenta 4 

Osteíte Purulenta 4 

Artrite Purulenta 2 

Icterícia 1 

Abcessos Múltiplos 3 

Osteomielite 1 

 

             Tabela II – Dados referentes ao abate de caprinos. 

Caprinos Nº de Animais 

Abatidos 1461 

Reprovados 4 

Mortos Abegoaria 2 

Mortos Transporte 0 

Causas RT: 

 Parasitismo Intenso 2 

Broncopneumonia Purulenta 1 

Pneumonia Purulenta 1 
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                         Tabela III – Dados referentes ao abate de suínos. 

Suínos Nº de Animais 

Abatidos 8470 

Reprovados 12 

Mortos Abegoaria 1 

Mortos Transporte 3 

Causas RT: 

 Osteíte Purulenta 6 

Osteomielite 6 

 

          Tabela IV – Dados referentes ao abate de leitões. 

Leitões Nº de Animais 

Abatidos 7099 

Reprovados 10 

Mortos Abegoaria 7 

Mortos Transporte 1 

Causas RT: 

 Osteíte Purulenta 4 

Artrite Fibrino Purulenta 1 

Carnes Repugnantes 2 

Melanose 1 

Pneumonia Purulenta 1 

Dermatite 1 

 

Os dados referentes a todas as espécies abatidas durante o período de estágio realizado 

no matadouro AVG, Lda são apresentados de seguida. Na Tabela V podemos ver os dados 

referentes ao abate de bovinos no matadouro AVG. 

 

                       Tabela V – Dados referentes ao abate de bovinos no AVG. 
 

 

 

 

 

 

Bovinos Nº de Animais 

Bovinos Abatidos 133 

Bovinos Reprovados 0 

Mortos Abegoaria 1 

Mortos Transporte 0 

Ante-Mortem 0 
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De seguida, na figura I, podemos observar os dados referentes às reprovações parciais 

em bovinos. 

 

Figura I – Reprovações parciais dos bovinos no AVG. 

 

A maioria das lesões, à semelhança do observado no matadouro PEC- Nordeste, 

também foram detetadas nos pulmões e fígado. Na figura II podemos observar as causas de 

reprovação dos pulmões e na figura III as causas de reprovação do fígado. 

Figura II – Causas de reprovação parcial dos pulmões e respetivas percentagens, no AVG. 
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Figura III – Motivos de reprovação parcial do fígado e respetivas percentagens, no AVG. 

 

Os dados referentes ao abate das restantes espécies que se abateram no matadouro 

AVG são apresentados em seguida. Na tabela VI podemos observar os dados referentes aos 

ovinos, na tabela VII os dados dos caprinos, na tabela VIII os dados dos suínos e na tabela IX 

os dados dos leitões. 

    Tabela VI – Dados referentes ao abate de ovinos no AVG. 

Ovinos Nº de Animais 

Abatidos 1167 

Reprovados 6 

Mortos Abegoaria 1 

Mortos Transporte 2 

Causas RT: 

 Abcessos Múltiplos 2 

Linfadenite Generalizada 2 

Icterícia 1 

Broncopneumonia Purulenta 1 

Ante Mortem 3 

 

     Tabela VII – Dados referentes ao abate de caprinos no AVG. 

Caprinos Nº de Animais 

Abatidos 135 

Reprovados 1 

Mortos Abegoaria 1 

Mortos Transporte 0 

Causas RT: 

 
Pleuropneumonia Fibrino-Purulenta 1 
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  Tabela VIII – Dados referentes ao abate de suínos no AVG. 

Suínos Nº de Animais 

Abatidos 979 

Reprovados 0 

Mortos Abegoaria 0 

Mortos Transporte 4 

 

      Tabela IX – Dados referentes ao abate de leitões no AVG. 

Leitões Nº de Animais 

Abatidos 30 

Reprovados 0 

Mortos Abegoaria 0 

Mortos Transporte 1 

 

Apresentam-se de seguida, algumas imagens das causas de reprovação total e parciais: 

observadas em matadouro. 

 

    Figura 26 – Mamite Purulenta em bovino.              Figura 27 – Esteatose hepática (fígado de ovino) 
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Figura 28 – Trajetos parasitários em                                    Figura 29 – Cirrose num bovino. 

                  fígado e pulmões de ovino.                

 

Figura 30 – Artrite fibrino – purulenta em ovino.                  Figura 31 – Telangiectasia em bovino. 

Figura 32 – Abcesso em língua de bovino.                                           Figura 33 – Quisto em rim de bovino. 
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 Figura 34 – Osteomielite purulenta em bovino.                 Figura 35 – Osteíte /osteomielite purulenta em bovino. 

 

  Figura 36 – Tuberculose em bovino.                           Figura 37 – Tuberculose perlácea em bovino. 
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 Figura 38 – Administração medicamentosa   Figura 39 – Enfisema Intersticial e alveolar                                      

recente em bovino.                                                                                                   em bovino. 

     Figura 40 – Fasciolose Hepática em bovino.                            Figura 41 – Peritonite Fibrino – Purulenta  

                                                                                                                          de um bovino. 

Figura 42 – Tecnopatia de abate em leitões.                            Figura 43 – Volvulo Intestinal em Bovino. 


