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Resumo 

A Inspeção Sanitária em matadouro é um ato médico-veterinário que, após a 

produção primária, constitui a primeira linha de defesa da saúde do consumidor, 

contribuindo para que apenas seja comercializada carne apta para consumo humano. 

Esta atividade baseia-se, essencialmente, no exame ante mortem do animal e no exame 

post mortem da carcaça e respetivas vísceras. Por este motivo, no matadouro é possível 

detetar muitos estados patológicos que podem comprometer negativamente os índices 

de produtividade e a rentabilidade das suiniculturas, e que podem ser alvo de 

monitorização no decurso do abate. 

A componente prática deste trabalho, numa primeira fase teve como objetivo 

acompanhar a atividade médico-veterinária na produção primária de suínos de raça 

Alentejana e cruzados, e numa segunda fase a nível do matadouro acompanhando os 

atos de inspeção sanitária. Na  primeira fase procedeu-se ao registo das principais 

patologias e problemas destes animais nas explorações de origem (ANEXO 1), e na 

segunda fase efetuou-se o registo das principais lesões encontradas durante a inspeção 

post mortem no matadouro.  

As patologias observadas nas explorações variam consoante a idade e fase de 

produção em que os animais se encontram. Nos animais mais jovens, as patologias mais 

observadas, foram as do trato gastrointestinal, de entre elas destaca-se a Colibacilose 

produzida por E.coli, a Clostridiose provocada pelo Clostridium perfringens e diarreias 

produzidas por Circovírus e Rotavírus. Na fase de engorda, foi muito comum a presença 

de doenças como o Mal Rubro, Doença de Aujeszky, Sarnas, Artrites e Síndrome 

Reprodutivo e Respiratório Suíno (PRRS). 

Numa segunda fase, foi feito o registo, relativamente às principais causas de 

rejeições de carcaças e vísceras observadas em suínos de raça Alentejana criados ao ar 

livre, verificamos que as principais causas foram lesões compatíveis com Linfadenite 

Granulomatosa Múltipla (12/6102 ; 0,065%)  e Osteomielite. A nível das rejeições 

parciais, verificou-se um elevado número de rejeições de cabeças (136/6102; 2,3%) 

devido a abcessos (1,6%) e linfadenites (0,6%). Relativamente às vísceras, o fígado foi 

a víscera mais reprovada, pela presença de lesões compatíveis com Cisticercose 

(Cysticercus tennuicollis) e Hidatidose (Echinococcus granulosus). A nível pulmonar 

foram registadas algumas rejeições devido a lesões causadas por aspiração agónica de 



Inspeção Integrada de Suínos                                                            Resumo 

vi 

 

sangue e lesões de pneumonia. A presença de lesões compatíveis com nefrite intersticial 

e quistos de retenção constituem as principais causas de rejeição de rins. 

Face aos resultados encontrados concluí-se que é essencial haver um 

intercâmbio de informação bidirecional, entre os intervenientes na produção suinícola e 

o matadouro, de modo a unir esforços e tornar possível a correção dos fatores 

envolvidos no desenvolvimento das diversas patologias. E assim, promover de uma 

forma mais eficaz o controlo e a melhoria da qualidade dos produtos de alimentares com  

origem no porco alentejano.
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Abstract 

Sanitary inspection in slaughterhouse is a veterinary act, which makes it possible 

to commercialize meat suitable to human consumption. This activity is mainly based on 

the post mortem exam of the animal´s body and respective organs. Therefore it is 

possible to detect several pathological states in slaughterhouse, which can compromise 

negatively the productivity index, and pig raising profit. All of this can be monitored 

throughout the abattoir process. 

The practical component of this monograph was initially to follow the medical 

veterinary activities in the primary production of the Alentejana and cross breed pigs 

and, in a second phase, at the slaughterhouse, monitoring the sanitary inpection 

procedures and routine. In the first phase, the main problems and pathologies of these 

animals were registered in its original breeding units (ANNEX 1) and later, in the 

second phase, the main lesions found during the post mortem inspection were registered 

at the slaughterhouse. 

The pathologies observed on farms fluctuate according to the age and 

production’ stage of each animal. In younger animals gastro intestinal diseases such as 

Colibacillosis produced by E. coli, Clostridiosis caused by Clostridium perfringens and 

Diarrhea induced by Circovirus and Rotavirus prevailed. In the fattening phase, diseases 

such as Ruby Red, Aujeszky Disease, Mange, Arthritis and Swain Reproductive and 

Respiratory Syndrome (PRRS) were very common. 

In a second phase were registered the main causes of rejection of the carcasses 

and viscera observed in outdoor Alentejana pigs, which major causes were lesions 

compatible with Multiple Granulomatous Lymphadenitis (12/6102; 0,065%) and 

Osteomyelitis. 

Regarding to the partial rejections, there was a high number of head’ rejections 

(136/6102; 2,3%) due to Abcesses (1,6%) and Lymphadenitis (0,6%). Relative to the 

viscera rejections, the liver was the most rejected organ, caused by the presence of 

lesions compatible with Cysticercosis (Cysticercus tennuicollis) and Hydatidosis 

(Echinococcus granulosus). At the pulmonary level some rejections occurred owing to 

agonistic blood aspiration and pneumonia lesions. The presence of lesions compatible 
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with Intertitial Nephritis and Retention Cysts are the main reasons of Kidney’ 

rejections. 

In view of the found results, it was concluded that it is essential to have a 

bidirectional exchange of information between the producers of the original breeding 

units and the slaughterhouse, in order to combine efforts to make possible the correct 

rectification of the risk factors involved in the development of the different pathologies. 

In this way, it is possible to promote in a more effective way the control and 

improvement of the alimentary products’ quality originated in the Alentejano pig. 
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I. Introdução 

 

A produção de Suínos de Raça Alentejana no montado alentejano tem elevada 

importância a nível regional e também nacional. Este tipo de produção é realizada 

tradicionalmente em regime extensivo baseado num sistema agro-silvo-pastoril, 

aproveitando assim os recursos alimentares naturais dessa região. Segundo Tirapicos 

Nunes (2007), o porco Alentejano é considerado o rei dos montados alentejanos. Esta é 

uma raça com elevada rusticidade, e com uma boa adaptação às variações climatéricas, 

valorizando os recursos naturais e este tipo de sistemas de produção. 

Os produtos derivados do Porco Alentejano, são cada vez mais procurados e 

apreciados, devido às suas características organoléticas únicas. A valorização comercial 

distingue estes produtos de outros similares concorrentes no mercado, pela sua origem e 

modo de produção. (Freitas, 2014) 

A realização deste estágio permitiu-me compreender melhor e contactar com as 

responsabilidades inerentes às funções do Médico Veterinário, bem como as reais 

dificuldades que este enfrenta no seu dia-a-dia, em diferentes áreas e tarefas. 

A inspeção sanitária tem um papel fulcral no bem-estar e saúde pública, 

referindo-se não só à saúde da população em geral, mas também à saúde animal. O 

médico veterinário tem um papel fundamental desde a produção primária até ao abate 

dos animais e respetiva inspeção sanitária dos mesmos. É o Médico Veterinário Oficial 

que verifica o cumprimento dos requisitos higio-sanitários para a produção de géneros 

alimentícios de origem animal, tendo ainda um papel importantíssimo junto dos 

produtores pois, o sucesso da produção passa essencialmente pela prevenção e correção 

dos problemas. 

Esta prevenção por vezes só é possível graças à comunicação ao produtor dos 

resultados dos atos de inspeção aos seus animais, pois em algumas patologias os sinais 

clínicos podem ainda não ser percetíveis nas explorações. Deste modo pretende-se 

reduzir os prejuízos económicos, resultantes de um desenvolvimento mais tardio dos 

animais, com pesos vivos abaixo do que seria expetável, ou dos prejuízos decorrentes 
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das reprovações em matadouro. Neste sentido, é essencial tomar consciência da 

necessidade de implementação de medidas de biossegurança e planos profiláticos nas 

explorações. 

No âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, o meu 

estágio foi realizado em duas vertentes: uma primeira parte no campo, onde acompanhei 

a produção primária dos Suínos de Raça Alentejana, descrita no Anexo I-

Acompanhamento na produção primária de suínos de raça Alentejana, numa segunda 

fase acompanhei os atos de inspeção sanitária num matadouro de Porcos de Raça 

Alentejana, situado em Reguengos de Monsaraz, no período compreendido entre 4 de 

Janeiro de 2016 e 15 de Abril de 2016, sob orientação dos MVO.  

 

A componente prática deste trabalho teve como objetivos conhecer o 

funcionamento das explorações ao ar livre de suínos de Raça Alentejana e cruzados, a 

recolha e interpretação de dados no matadouro de modo avaliar a sanidade animal, 

ampliar a experiência prática relativa aos procedimentos de avaliação sanitária de 

suínos, e por fim adquirir e melhorar conhecimentos no âmbito da epidemiologia 

associada às doenças que afetam os suínos de Raça Alentejana em Portugal. Assim foi 

possível acompanhar de perto a atividade médico-veterinária desde a produção primária 

à inspeção sanitária de carnes num matadouro, tendo-se dado particular atenção à 

vertente de inspeção sanitária, e por este motivo desenvolver esta dissertação em torno 

desse tema.
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II Revisão Bibliográfica 

 

1. Carne de suíno e o seu consumo 

 Atualmente tem-se assistido a uma maior preocupação com a saúde e bem-estar 

por parte dos consumidores, e por consequente uma maior exigência na qualidade da 

carne e seus produtos.  

 A carne de suíno tem um papel muito importante na alimentação humana, 

devido à riqueza dos seus nutrientes, sendo uma fonte de proteína, ferro, zinco, selénio e 

vitaminas do complexo B. A cultura gastronómica do nosso país ligada à carne de porco 

é muito diversa, variando desde febras, bifanas, leitão de assar, enchidos, presunto, 

lombo, entre outros (Bernardo, 2011). Ao longo dos últimos anos a suinicultura tem 

evoluído melhorando algumas raças e cruzamentos, assim como a nutrição, maneio e 

sanidade dos animais, no sentido de tornar a carne de suíno com um menor teor de 

gordura e maior teor de massa muscular (Blanco, 2012 citado por Resende e Campos, 

2015). De acordo com Resende e Campos (2015). O consumo de carne de suíno pode 

ser benéfico no tratamento de doenças como a hipertensão arterial e anemia. 

 

 A produção mundial de carne de porco em 2014 foi de aproximadamente 

110346 milhões de toneladas, sendo a China o maior produtor de suínos do mundo 

representando 51,2% da produção total, seguida da União Europeia com 20,2%, em que 

Portugal produz 1,6%. Atualmente, o consumo mundial “per capita” de carne de suíno 

e seus produtos é de aproximadamente 20kg/habitante/ano e na Europa de cerca de 

42kg/habitante/ano (Bernardo, 2011; Higuera, 2015). Em 2013 o consumo nacional de 

carne de suínos “per capita” foi de 41,8 kg (disponível em: www.agroinfo.pt, 2016). 

Em Portugal são abatidos cerca de 5 milhões de suínos anualmente, sendo que um 

milhão corresponde a leitões de assar. A maioria destes animais são provenientes de 

explorações intensivas, no entanto nos últimos anos tem-se assistido a um aumento do 

número de animais produzidos em regime extensivo com acabamento em montanheira e 

de modo biológico (Bernardo, 2011). Existem aproximadamente 50000 suínos de raça 

Alentejana criados ao ar livre, no entanto cerca de 95% da produção nacional é 

exportada para Espanha, e destina-se fundamentalmente à produção de presuntos e 

paletas (Disponível em: www.agronegócios.eu, 2016). 

http://www.agroinfo.pt/
http://www.agronegócios.eu/
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2. O Porco Alentejano 

 A raça suína Alentejana é uma raça autóctone com origem no tronco ibérico, que 

habita no sul de Portugal na região do Alentejo. Esta raça é criada tradicionalmente em 

ao ar livre, aproveitando o ecossistema dessa região para a sua fase de acabamento em 

regime extensivo – a montanheira (Charneca, 2010). 

Nos últimos anos tem-se observado um aumento na produção de animais desta 

raça, devido à elevada qualidade e valor económico da sua carne e produtos 

transformados, que possuem características organoléticas e nutricionais de excelência, 

que resultam de uma combinação do tipo de maneio com a sua genética (disponível em 

www.ancpa.suinicultura.com, 2016). A principal vantagem competitiva destes produtos 

no mercado relativamente ao porco branco é a qualidade única dos seus produtos, 

contribuindo para um aumento gradual e sustentado do número de produtores, de 

explorações e de efetivos de suínos de raça Alentejana (Faustino e Oliveira, 2012). 

A maioria dos criadores de porco Alentejano estão associados a duas 

associações, a Associação Nacional de Criadores de Porco Alentejano (ANCPA) e a 

Associação de Criadores de Porco Alentejano (ACPA), responsáveis pelo controlo e 

registos no livro genealógico da raça.  

 Ambas as associações gerem o Livro Genealógico Português de suínos da raça 

Alentejana, assegurando a pureza dos animais e o melhoramento da raça, selecionando 

os melhores para reprodutores. Para além disso têm como objetivo a criação de 

mercados específicos e fomento da produção do porco Alentejano. Os animais são 

identificados por estas entidades antes do desmame quando ainda estão com as 

respetivas mães. No livro genealógico estão inscritos machos e fêmeas com as 

características raciais definidas no regulamento, e no livro de nascimentos serão 

inscritos os descendentes de reprodutores registados e que possuem as características 

exigidas e sem defeitos ou malformações (Decreto de lei nº95/2014). 

 

De acordo com dados de 2006, existem 12.300 reprodutores inscritos no Livro 

Genealógico Português de Suínos – Secção da Raça Alentejana (LGPS-SRA), e 331 

produtores (Ramalho, 2007 citado por Ferreira, 2008). Estas explorações encontram-se 

http://www.ancpa.suinicultura.com/
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distribuídas por várias zonas do Alentejo como Évora, Estremoz, Moura, Beja, 

Aljustrel, Reguengos de Monsaraz, Alcácer, Elvas, Portalegre, Ribatejo, Setúbal, etc. 

 

2.1. Caraterização e aptidão da raça 

A raça alentejana deriva da espécie Sus mediterranus o javali do sul, no entanto 

devido às alterações ambientais e à sua domesticação deu origem ao porco alentejano 

dos nossos dias, o também conhecido porco preto. A sua grande rusticidade é 

fundamental para se conseguir uma produção em regime extensivo (Frazão, 1984, 

citado por Mendes, 2013). 

 O porco alentejano é um animal de crescimento lento, com um índice de 

conversão alimentar (IC) elevado e uma fraca eficácia alimentar, necessitando de tempo 

para adquirir uma boa estrutura muscular e esquelética antes da fase de acabamento em 

montanheira. Assim só a produção de uma forma extensiva pode proporcionar um 

desenvolvimento máximo das suas capacidades e características, e conferir-lhe uma boa 

aptidão para produção de matérias-primas de produtos tradicionais (Ramalho, 2007 

citado por Ferreira, 2008; disponível em www.ancpa. suinicultura.com, 2016). 

 

Possuem uma grande capacidade de acumular gordura principalmente entre as 

fibras musculares o que lhes confere características organoléticas únicas. A gordura do 

porco Alentejano é uma gordura saudável e de maior qualidade, com elevado perfil de 

ácidos gordos monoinsaturados (López Bote et al., 2000). 

 

Apesar dos animais adultos serem bastante resistentes ao frio, devido à forte 

camada de tecido adiposo que possuem, os leitões são muito sensíveis ao frio, sendo 

esta uma das principais causas de mortalidade em leitões desta raça.  

 

São animais com elevada rusticidade e bastante vigorosos e resistentes, 

permitindo um maneio alimentar extensivo (Figuras 1 e 2). Estes animais conseguem 

percorrer grandes distâncias em busca de alimento quando se encontram em 

montanheira, o que lhes confere uma coloração mais viva e favorece a infiltração da 

gordura (López Bote et al.,2000; disponível em www.ancpa.suinicultura.com, 2016). 

 

http://www.ancpa.suinicultura.com/
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 A raça suína Alentejana possui características muito próprias:  

 Corpulência média-pequena, grande rusticidade, esqueleto aligeirado e de 

temperamento vivo. 

 Pele preta, podendo ter cerdas finas de coloração preta ou ruiva. 

 Cabeça comprida e fina, ângulo fronto-nasal pouco acentuado, orelhas pequenas 

e finas com forma triangular, dirigidas para a frente e com a ponta virada para 

fora. 

 Pescoço musculado de comprimento médio 

 Tronco: Região dorso lombar pouco arqueada, garupa comprida e oblíqua, com 

ventre descaído, cauda fina de inserção média e terminada com um tufo de 

cerdas 

 Membros de comprimento médio, delgados e aprumados, pés pequenos e unha 

de cor negra e rija 

 Animais ágeis e elásticos 

 Características sexuais: machos com testículos salientes e volumosos, e fêmeas 

com mamilos em número não inferior a cinco de cada lado (disponível em 

www.ancpa.suinicultura.com, 2016). 

      

 

 Fig. 1 Porco de raça Alentejana                               Fig.2 Porco de raça Alentejana (www.ancpa.pt, 2016). 

 (www.porcopretoalentejano.com,2016).  

 

2.2. Sistemas de Produção 

 O porco Alentejano é criado tradicionalmente em regime extensivo integrado num 

sistema Agro-silvo-pastoril, em que a sua fase de acabamento é feita em montanheira no 

http://www.ancpa.suinicultura.com/
http://www.porcopretoalentejano.com/
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período compreendido entre o final de Outubro e Março. Os montados proporcionam 

recursos alimentares renováveis de baixo custo que são indispensáveis a este tipo de 

produção tradicional do porco Alentejano e Ibérico. Estes animais conseguem fazer um 

ótimo aproveitamento dos subprodutos agrícolas como a bolota, lande e erva (Freitas, 

2014). 

 

 Segundo Aparício Macarro (1987) “existe uma estreita associação entre os 

porcos e os montados, salientando que o porco é uma excelente máquina recolectora e 

transformadora de bolota optimizando a utilização do montado” (Aparício Macarro 

1987 citado por Freitas 2014).  

  Tipicamente todas as fases de produção, desde a maternidade até à engorda são 

ao ar livre, e por isso as condições ambientais têm uma grande influência no 

crescimento e desenvolvimento dos animais, principalmente nos leitões (Charneca, 

2010). 

 

  A produção de porco Alentejano está circunscrita à região alentejana, que possui 

um clima mediterrânico. Segundo Frazão (1965) o porco Alentejano suporta as diversas 

condições climatéricas, os adultos em virtude da espessa camada de gordura que 

possuem suportam melhor o frio que o calor, combatendo as elevadas temperaturas de 

verão com frequentes banhos e procurando sombras e locais mais frescos. As baixas 

temperaturas de inverno influenciam negativamente a sobrevivência dos leitões assim 

como das porcas gestantes produzindo um aumento das suas necessidades energéticas. 

No entanto, as elevadas temperaturas de verão têm efeitos mais graves a nível da 

produtividade, reduzindo a fecundidade do sémen dos varrascos, aumentando o 

intervalo desmame-cio e a taxa de mortalidade embrionária, resultando assim na 

redução significativa da fertilidade durante o verão. Por outro lado as elevadas 

temperaturas produzem stresse térmico diminuindo o apetite das porcas em lactação e 

consequentemente a diminuição da produção de leite e o crescimento dos leitões 

(Coelho, 2001). 

 

  Não existe um sistema de exploração padrão para todas as explorações, porque o 

maneio alimentar, peso e idade de abate dos animais variam em função da produção de 

cada uma (Freitas, 2014).  
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  Os suínos de raça Alentejana são abatidos com cerca de 11 a 18 meses de idade, 

podendo ser criados em regime extensivo e intensivo ao ar livre. 

 

  O sistema extensivo (Figura 3) tem como objetivo o uso de animais puros de 

raça Alentejana ou cruzados com Duroc para obtenção de produtos de excelente 

qualidade. Neste regime, a alimentação dos animais é baseada nos recursos naturais 

como erva, raízes, cereais e principalmente de bolota, este o regime é referente ao 

período de acabamento, ou seja, de montanheira (Portaria nº636/2009). 

 

  No sistema intensivo ao ar livre, os animais são criados em espaço aberto 

cercado sob o solo, com um reduzido recurso a instalações fixas, e alimentandos com 

alimento composto aproveitando algum recurso natural que os solos lhe possam dar, 

sendo a densidade animal maior do que uma cabeça por hectare (Portaria nº636/2009). 

 

 

 

Figura 3. Porco Alentejano em Regime Montanheira (Fonte própria). 

 

 

2.3. Alojamentos 

Os alojamentos nas diversas fases são rudimentares, e como já foi referido é 

utilizado o sistema camping (Figura 4) ou o sistema de boxes individuais coberto para 
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as maternidades. Após o desmame até à entrada em montanheira os animais são criados 

ao ar livre em parque cercado com solo em terra, sendo alimentados com alimento 

concentrado (Carbó e Andrada, 2001; Moreno, 1999). Devem ainda possuir comedouros 

ou uma zona acimentada e ter à sua disposição bebedouros com o respetivo depósito de 

água, caso seja necessário colocar um tratamento nesta, e charcos de lama para se 

banharem no verão. Em algumas explorações os animais dispõem ainda de uma zona 

coberta onde passam a noite. Todas as instalações devem estar cercadas em toda a volta 

de modo a impedir a entrada de outros animais principalmente de animais selvagens, 

que podem servir de reservatório para diversas patologias, e devem ainda estar afastadas 

de outras atividades agrícolas (Carbó e Andrada, 2001). 

 

Os animais são separados e divididos em lotes homogéneos após o desmame, 

lotes estes que devem ser mantidos até ao final da montanheira para evitar lutas e 

problemas devido a alterações na hierarquia (Moreno, 1999). 

 

Todas as instalações e parques devem ser limpos após a saída de cada lote, e 

proceder-se ao vazio sanitário com duração de sete dias, as casotas devem ser mudadas 

de local e os solos mexidos, de modo a reduzir a contaminação presente (Carbó e 

Andrada, 2001). 

 

Figura 4. Sistema camping (Fonte própria). 
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2.4. Maneio Produtivo  

O maneio de uma exploração deve incluir as cobrições, gestações e parições, 

assim como uma gestão adequada das diferentes fases, tais como a fase de cria, recria, 

engorda e acabamento (Hernández et al. s.d.; Carbó e Andrada, 2001). 

 O plano reprodutivo usado tradicionalmente é de dois partos ao ano por porca, 

estes ocorrem maioritariamente em duas épocas clássicas uma no Outono e outra na 

Primavera, para evitar as temperaturas extremas e para que coincida com a máxima 

disponibilidade dos pastos. As reprodutoras são divididas em dois lotes, um dos lotes é 

colocado à cobrição depois do desmame, enquanto o outro lote de reprodutoras vai para 

a maternidade onde vão parir (Carbó e Andrada, 2001;Freitas, 2014). 

 As marrãs são postas à cobrição pela primeira vez a partir dos 10 meses de idade 

e com um peso vivo de aproximadamente 65 kg. O período de cobrição deve ter uma 

duração mínima de 25 dias para garantir que abranja pelo menos um ciclo estro, e é feita 

por monta natural onde os varrascos são colocados em cerca juntamente com as porcas 

(Hernández et al. s.d.; Carbó e Andrada, 2001). 

 A gestação dura entre 112 e 114 dias, e os partos podem realizar-se ao ar livre 

em sistema camping ou em boxes individuais cobertas, nas malhadas.   

  Nos partos em boxes individuais cobertas, as porcas passam a noite com os 

leitões e durante o dia têm acesso ao parque exterior, onde têm à sua disposição água, 

comida e a zona de defecação. No sistema camping as porcas vivem em grupos em 

parque cercado com casotas de chapa espalhadas, estas casotas têm a frente aberta, 

possuem barras de ferro anti esmagamento e camas de palha no interior. Os parques 

devem ser suficientemente espaçosos para conter cerca de seis casotas onde cada porca 

escolhe a sua cabana para parir e amamentar, e onde os seus leitões permanecem com as 

progenitoras até ao desmame (Carbó e Andrada, 2001; Moreno, 1999). 

A localização e orientação destas varia consoante a época do ano, no verão estas 

devem ser colocadas debaixo da sombra e no inverno abrigadas das correntes de ar, 
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vento e chuva. Após a saída de cada lote de animais deve-se proceder à rotação das 

cabanas, mexer os solos e ao vazio sanitário de modo a reduzir a contaminação. O 

sistema camping torna-se muito vantajoso permitindo uma maior mobilidade e rotação 

dos abrigos e lotes, um melhor aproveitamento dos recursos naturais, redução do stresse 

de confinamento e de problemas sanitários nomeadamente a mortalidade neonatal 

(Tirapicos Nunes, 2001). 

  Os leitões nascem com um peso vivo de aproximadamente 1-1,3 kg (Figuras 5 e 

6), e permanecem em camping com as mães até ao desmame. Apartir da terceira quarta 

semana de vida estes são suplementados com alimento composto, atingindo os 23-25 kg 

de p.v. até ao desmame.  Este período entre o nascimento e o desmame é denominado 

fase de cria (Hernández et al.s.d; Carbó e Andrada, 2001; Freitas, 2014). 

 

 

    Fig. 5 Leitões de raça Alentejana.                                      Fig. 6 Leitões de raça Alentejana. 

(Disponível em: www.porcopretoalentejano.com, 2016) 

 

 Os leitões nascidos no outono/inverno destinam-se à produção de presuntos e 

enchidos certificados, sendo estes animais engordados na montanheira do ano seguinte. 

Os leitões nascidos na primavera/verão destinam-se maioritariamente á substituição dos 

reprodutores, à produção de carne fresca ou enchidos, leitões de assar ou poderão entrar 

na montanheira do ano seguinte. A fase de cria termina na altura do desmame (Figura 

7), quando os leitões alcançam cerca de 25 kg de p.v. com três meses de idade (Freitas, 

2014). 

 Após o desmame, os leitões são separados em lotes homogéneos, segundo o 

tamanho e idade, e colocados em parque onde vão aproveitando alguns recursos naturais 

como a erva, raízes e minhocas sendo sempre suplementados com um alimento 

file:///C:/Users/Ginah/Desktop/www.porcopretoalentejano.com
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composto adequado. Esta fase é chamada a fase de recria, com inicio após o desmame 

e prolongando-se até à engorda, nesta fase os animais são denominados 

tradicionalmente de farroupos (Hernández et al., s.d.; López Bote, 2000; Freitas, 2014). 

É durante a fase de recria que se realiza a castração dos machos e fêmeas, pois o seu 

sacrifício a idades avançadas implicaria manifestações cíclicas de cio (Hernández et al., 

s.d.). 

  A engorda que antecede a montanheira, por vezes designada também de pré-

montanheira, ocorre normalmente no período entre Julho e Outubro e tem como 

objetivo preparar os animais para a montanheira promovendo-lhes um bom 

desenvolvimento da musculatura, esqueleto e do sistema digestivo, levando os animais 

assim a atingirem um peso vivo entre os 60 e os 100kg. (Hernández et al., s.d.; López 

Bote et al., 2000; Freitas, 2014). 

 

 

Figura 7. Maternidades em Sistema camping (Fonte própria). 

 

   O maneio alimentar dos animais nas diferentes fases, desde maternidade à 

montanheira varia consoante a época de nascimento e o objetivo produtivo, nas 

diferentes fases são necessários aportes energéticos diferenciados, assim como a 

quantidade e a composição do alimento. Em montanheira por vezes quando há escassez 

de recursos naturais principalmente de bolota, os animais têm de ser suplementados com 

alimento concentrado (López Bote et al, 2000). 

 

  A dieta nos porcos de raça Alentejana deve ser formulada, tendo em conta a 

genética, os objetivos, custos e tipo de produção assim como as características de cada 

exploração. Esta deve ser ajustada a cada fase de produção e às necessidades de cada 
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animal, com o objetivo de assegurar uma qualidade homogénea e constante dos animais, 

otimizando o custo do ganho por arroba de peso vivo (López Bote et al, 2000).  

 

  A alimentação é um dos principais fatores determinantes para a qualidade do 

produto final (López Bote et al, 2000). 

 

 Todo o sistema de produção até à fase de montanheira é igual para todos os animais 

independentemente do destino da matéria-prima, seja ela a produção de carne fresca, 

enchidos certificados com Indicação Geográfica Protegida ou à indústria dos presuntos. 

O peso comercial de sacrifício dos animais para a produção de carne de fresca de Porco 

Alentejano, oscila entre os 90 e os 100 kg de p.v. em animais com idades entre os 8-14 

meses de idade, originando carcaças com um peso mínimo de 50 kg. Os animais que se 

destinam à produção de matéria-prima para a elaboração de enchidos certificados com 

IGP, são abatidos com idades compreendidas entre os 15 e os 24 meses e com pesos 

vivos de 120-140 kg, originando carcaças com um peso mínimo de 90 kg. Quando a 

produção tem como finalidade a indústria dos presuntos, os animais devem cumprir 

todas as normas e requisitos do regime de montanheira, e com pesos de abate entre 150-

170 kg (Fernandes et al, 2008; Freitas, 2014). 

 

  A qualidade das carcaças tende a melhorar com a percentagem de raça 

Alentejana (Figura 8) incorporada e consequentemente pela quantidade de gordura 

intramuscular. Com o objetivo de melhorar alguns fatores fazem-se frequentemente 

cruzamentos com animais de raça Duroc (Figura 9), com estes cruzamentos pretende-se 

melhorar a fertilidade, prolificidade e promover um desenvolvimento mais precoce dos 

animais obtendo-se animais 75% ou 50% Alentejanos que têm uma boa adaptação ao 

sistema extensivo conservando os níveis de qualidade (Ferreira, 2008). 
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Fig. 8. Suínos de raça Alentejana (Fonte própria).           Fig. 9 Suínos de raça Duroc (Fonte própria). 

 

 

2.5.A Montanheira  

  O Porco Alentejano é explorado em regime extensivo integrado num sistema 

agro-silvo-pastoril, este é um sistema multifuncional onde se equilibram e conjugam as 

atividades agrícola, pecuária e florestal (Figura 10). As principais espécies florestais 

presentes no montado são o sobreiro (Quercus suber), a azinheira (Quercus 

rotundifolia), o carvalho cerquinho (Quercus faginea) e carvalho negral (Quercus 

pyrenaica), onde a bolota e os produtos do solo são o principal recurso alimentar (Pinto 

Correia et al., 2013; Freitas, 2014). 

 

  Esta é a fase mais importante e característica da raça suína Alentejana, e tem 

início em Outubro e termina em meados de Março, período este que coincide com a 

disponibilidade da bolota. Os animais andam soltos pelos montados alimentando-se à 

base de bolota, e são por isso obrigados a procurar o alimento exercitando-se. Este 

exercício em busca de alimento permite uma maior oxigenação dos músculos, melhor 

infiltração da gordura entre as fibras musculares e favorece a acumulação de pigmentos, 

potencializando uma coloração avermelhada à carne (López Bote et al., 2000). 

 

  Os animais entram em montanheira com aproximadamente 80-105 kg de peso 

vivo, e com uma idade mínima de 10 meses. Durante este período comem cerca de 7 a 

10 kg de bolota por dia, permitindo um ganho medio diário de aproximadamente 700-

1000 grama, podendo adquirir até 100 kg de peso vivo nesta fase (Sanz e Olmo, 2000; 
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González, 2003; Hernández et al., s.d.). O elevado ganho de peso deve-se a variados 

fatores como a genética, idade, peso de entrada, produção de bolota e condições 

climatéricas. A alimentação baseada em bolota é bastante energética, com uma baixa 

percentagem de proteína, e elevados teores de gordura, açucares, aminoácidos, ácidos 

oleicos assim como de ácidos gordos saturados, conferindo à carcaça maior adiposidade 

e maior percentagem de lípidos e menor em proteína (Sanz & Olmo, 2000). 

 

 

Figura 10. Animais em regime de montanheira (Fonte própria). 

 

  

2.6. Patologias e Profilaxia  

As explorações de porco Alentejano são na sua maioria ao ar livre, integradas 

num ambiente de campo e montanheira. Estes animais convivem com várias espécies de 

animais, nomeadamente espécies silvestres, roedores, aves entre outras, que têm elevada 

importância na disseminação de diversas doenças, servindo muitas vezes de reservatório 

(Hernández et al., s.d.; Carbó e Andrada, 2001). 

 

A maioria das patologias presentes nas explorações suínas são produzidos por 

agentes secundários, favorecidas por falhas no maneio, instalações, genética e como 

consequência o stresse que provoca imunodepressão nos animais (Carbó e Andrada, 

2001). 
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Estas são designadas de patologias multifatoriais produzidas por microrganismos 

endémicos e oportunistas, que apenas afetam os animais quando estes estão mais 

suscetíveis. Na raça Alentejana destacam-se algumas destas patologias como a 

Colibacilose, Clostridiose, Ileíte, infeções por Streptococcus, Pasteurelose e 

Salmonelose (Carbó e Andrada, 2001). 

 

Por outro lado, e não de menor importância, estão também presentes as 

patologias monofatoriais, produzidas por agentes patogénicos específicos, que por si só 

produzem sintomatologia clínica. De entre estas, as que têm mais relevância na raça 

Alentejana são a Doença de Aujeszky, a Gastrenterite transmissível, Rinite Atrófica, 

Pneumonia Enzoótica e Gripe Suína (Carbó e Andrada, 2001). 

 

Para além destas patologias, também os parasitas apesar de não causarem 

mortalidade provocam prejuízos a nível económico e produtivo. Por este motivo, devem 

ser feitas no mínimo duas desparasitações por ano, idealmente uma na Primavera e outra 

no Outono com desparasitantes de amplo espetro. Torna-se fundamental aplicar um 

correto maneio e programa profilático atuando a nível preventivo, de forma a evitar 

perdas produtivas e económicas. As medidas a tomar variam consoante o agente 

patogénico e o historial de patologias de cada exploração (Garcia Martin, 1999).  

 

Com a sua implementação consegue-se um melhor rendimento produtivo 

instituindo medidas a nível sanitário, nutricional e ambiental. Uma atuação a nível 

preventivo é muito mais importante que a nível curativo, prevenindo e evitando o 

aparecimento, propagação e difusão de doenças (Carbó e Andrada, 2001). 

 

Os animais devem movimentar-se unidirecionalmente e agrupados em lotes 

segundo a idade e tamanho, após a saída de cada lote realiza-se o vazio sanitário “tudo 

dentro – tudo fora” com rotação de parques, assim como limpeza e desinfeção das 

instalações. Para além disso e não menos importante mover as cabanas e os solos 

reduzindo a contaminação presente nestes assim como a transmissão entre animais. As 

vacinações e desparasitações são ótimas ferramentas, e deve ser instituído um correto 

plano de vacinação e desparasitação para todos os animais da exploração (Carbó e 

Andrada, 2001). 
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3. Novas normas para a denominação “porco preto” 

Com a crescente procura de produtos com a denominação comercial de «porco 

preto» seja em carne fresca ou em produto transformado, houve necessidade de 

certificar estes produtos, de modo a evitar que os consumidores fossem induzidos em 

erro com a forma como esta designação é utilizada indiscriminadamente. 

 

Foi por isso publicado no dia 24 de Junho de 2014 o Decreto-Lei nº 95/2014, 

que estabelece as regras a que deve obedecer a denominação de venda de produtos 

alimentares comercializados com a designação de «porco preto». 

 

Segundo este decreto de lei os suínos e produtos resultantes da sua 

transformação para poderem ser comercializados com a designação de «porco preto» 

têm de reunir as seguintes condições: 

 

  As porcas (reprodutoras) têm de ser puras e registadas no Livro Genealógico da 

Raça Suína Alentejana; 

 Os varrascos (reprodutores) podem ser puros de raça Alentejana ou Duroc ou 

resultantes do cruzamento destas duas raças (50% ou 75% Alentejana) desde que 

inscritos no Livro Genealógico ou certificados como válidos; 

 Os animais para abate puros e cruzados têm de ser registados no Livro 

Genealógico de nascimentos do porco alentejano e seus cruzamentos, até ao 

desmame; 

 As explorações têm de ser extensivas ou intensivas ao ar livre; As explorações 

intensivas só poderão obter a designação de produto “Porco Preto de Produção 

Intensiva”;  

 Os abates dos lotes de animais que pretendam utilizar a menção “Porco Preto” 

terão que ser acompanhados por um “Certificado de Abate” emitido pelo 

Agrupamento Complementar de Empresas do Porco Alentejano – A.C.E, a 

entidade gestora do Livro Genealógico de Suínos da Raça Alentejana, que 

contenha o fator racial do lote em causa, ou seja a percentagem genética de raça 

alentejana, assim como o regime em que é produzido: extensivo ou intensivo. 

Este regime de produção originará uma classificação do lote de “Porco Preto” ou 
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“Porco Preto de Produção Intensiva”, respetivamente, e condicionará a sua 

denominação comercial;  

 

Esta denominação pode também ser utilizada para produtos frescos ou 

transformados provenientes do “Cerdo Ibérico” (Espanha) desde que seja cumprida 

legislação relativa à Norma de Qualidade pelo DL nº 95/2014. 

A designação de “porco preto” refere-se a suínos da raça autóctone Alentejana 

ou cruzados, de crescimento lento, com uma alimentação baseada em produtos agrícolas 

e recursos naturais, criados na região do Alentejo. A sua carne é obtida por desmancha 

de carcaças de suínos desta raça abatidos a idades tardias e de pesos vivos elevados. 

 

  Relativamente às condições genéticas dos animais, a denominação comercial de 

porco preto só pode ser utlizada nos animais e seus derivados que cumpram os seguintes 

requisitos: 

 

 «Animais de raça pura», porcos de raça alentejana registados no Livro 

Genealógico Português de Suínos — secção raça alentejana, conforme o anexo 

II do Decreto -Lei n.º 79/2011, de 20 de Junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 

260/2012, de 12 de dezembro, inscritos no livro de nascimentos e filhos de 

progenitores inscritos no livro de adultos; 

 «Animais resultantes de cruzamento de raças» de suínos inscritos ou 

registados no livro de nascimentos de cruzados de alentejano, obtidos a 

partir do cruzamento de porcas puras e registadas no livro genealógico da 

raça Alentejana com varrascos da raça Duroc em linha pura (100 %), ou 

cruzados de alentejano (50 % ou 75 %), inscritos no livro de cruzados e 

certificados como válidos pelas entidades gestoras do LGPS. 

 

Segundo a portaria nº636/2009, de 9 de Junho de 2009, as explorações ou 

núcleos de produção de suínos, podem ser classificadas de acordo com a dimensão do 

efetivo pecuário, a capacidade das instalações e sistema de produção: 

o Produção intensiva: é o sistema onde os suínos são alojados não 

utilizando o regime de pastoreio em qualquer das fases produtivas; 
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o Produção intensiva ao ar livre: é o sistema desenvolvido sob o solo, em 

espaço aberto e com um reduzido recurso a instalações fixas; 

o Produção extensiva: é o sistema que utiliza o pastoreio no seu processo 

produtivo, com um encabeçamento inferior a 1,4 cabeças normais/hectar, ou 

desenvolve a atividade pecuária com baixa densidade animal.  

 

 

O artigo 7º do Decreto-lei nº 95/2014, refere relativamente às condições de 

maneio, que a denominação de “porco preto” deve ser proveniente de animais que 

tenham permanecido pelo menos 60 dias consecutivos antes do abate em explorações 

extensivas ou intensivas ao ar livre, em conformidade com o Decreto -Lei n.º 81/2013, 

de 14 de junho, e com a Portaria n.º 636/2009, de 9 de junho. Adicionalmente devem 

cumprir com os requisitos estabelecidos nos artigos 14.º e 18.º da Portaria n.º 636/2009, 

de 9 de junho, que estabelece as normas regulamentares aplicáveis à atividade e 

produção pecuária nas explorações de suínos. 

 

Pode ainda ser utilizada a denominação comercial de “porco preto de produção 

intensiva” em animais com peso vivo superior a 110kg, e provenientes de explorações 

registadas na classe 1 ou classe 2 em conformidade com o Decreto-lei nº81/2013 de 14 

de Junho. A atividade pecuária de suínos pode ser classificada em três classes (1, 2 e 3) 

de acordo com as dimensões ou capacidade de instalação inerente ao exercício 

conforme o Anexo I do Decreto-lei 81/2013. Segundo este a classe 1 é referente a um 

sistema de exploração intensivo com uma densidade animal superior a 260 cabeças 

normais; a classe 2 pode corresponder a um sistema de exploração de regime intensivo 

sempre que a densidade animal seja superior a 15 CN e menor ou igual a 260 CN, ou a 

um sistema de exploração extensivo sempre que a densidade animal seja igual ou 

inferior a 15 CN por espécie pecuária. 

 

3.1. Produtos DOP (denominação de origem protegida) e IGP (indicação 

geográfica protegida): 

 O regulamento (CE) nº510/2006 de 20 de Março de 2006, indica os requisitos a 

que os produtos têm de obedecer para obterem a Denominação de Origem Protegida 

(DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP).  
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 A denominação DOP indica o nome de uma determinada região ou país, que 

serve para designar um produto agrícola ou alimentício originário dessa região ou país e 

cuja qualidade ou características se devem essencial ou exclusivamente a um meio 

geográfico específico, e a sua produção, transformação e elaboração ocorrem nessa 

mesma área específica (Regulamento (CE) nº510/2006, Faustino e Oliveira, 2012). 

 

A Indicação geográfica protegida indica o nome de uma determinada região ou 

país, que serve para designar um produto agrícola ou um género alimentício originário 

dessa região ou país que possui determinada qualidade, reputação ou outras 

características que podem ser atribuídas a essa origem geográfica, e cuja produção e/ou 

transformação e/ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada (Regulamento 

(CE) nº510/2006; Faustino e Oliveira, 2012). 

 Os produtos agrícolas ou alimentares para poderem beneficiar de uma 

denominação de origem protegida (DOP) ou de indicação geográfica protegida (IGP), 

devem obedecer a um caderno de especificações descritas no Artigo 4º do Regulamento 

(CE) nº510/2006. O uso destas denominações para o porco alentejano e seus derivados, 

visa proteger e valorizar os produtos tradicionais do setor. 

 As figuras 11 e 12, representam a área geográfica da produção de suínos de raça 

Alentejana,  assim como áreas de produção dos presuntos e paletas de porco alentejano. 
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Fig. 11 Área geográfica de produção do porco Alentejano (Fonte: http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt, 

2016). 

 

 

 Atualmente estão certificados 24 produtos originários do porco de raça 

Alentejana, quadro 1, estes produtos devem ser provenientes de animais inscritos no 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/
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Livro Genealógico Português de Suínos – Seção de Raça Alentejana criados em regime 

extensivo.  

 Quadro 1 - Produtos certificados do Porco Alentejano (Fonte: Rodrigues, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspeção Integrada de Suínos                                                           Revisão Bibliográfica 

23 

 

 

Fig.12 Área geográfica de produção do presunto e paleta do Alentejano (Fonte: http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt, 2016). 

 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/
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Desde 1990 que existe um processo de certificação dos produtos do porco 

Alentejano, havendo assim um maior controlo a nível produtivo e da pureza da raça. 

Com esta certificação foi criado um protocolo entre Portugal e Espanha, que permite 

que os suínos de raça Alentejana possam ser abatidos e transformados em Espanha, 

cumprindo a «Norma de cualidad espanhola» (1469/2007) (Faustino e Oliveira, 2012). 

Segundo este protocolo os animais têm de satisfazer alguns requisitos, como a 

idade e peso médio de abate, e para além disso os animais devem estar em regime de 

montanheira na engorda das últimas 4,75-5,5 arrobas, com uma alimentação apenas à 

base de bolota, erva e outros produtos do solo, no entanto pode-se admitir alguma 

alimentação com ração concentrada antes desse peso (Faustino e Oliveira, 2012). Para 

determinar a qualidade destas carcaças são medidos os teores de ácidos gordos da 

gordura subcutânea, e o rendimento mínimo da carcaça deve ser de aproximadamente 

80%. 

 

4. Inspeção higio-sanitária 

Com o aumento do consumo de carne, a preocupação com a sua qualidade e dos 

seus derivados aumentou. A inspeção sanitária de produtos de origem animal é um 

controlo oficial que tem como finalidade garantir que ao consumidor apenas cheguem 

alimentos que reúnam as características higio-sanitárias e nutritivas adequadas, 

protegendo assim a saúde pública e reduzindo os perigos biológicos e químicos que 

podem estar presentes (Gil, 2000; Garcia 2006; Juárez e Durrif, 2013).  

 

No matadouro realizam-se constantes vigilâncias epidemiológicas através da 

inspeção sanitária dos animais e das suas carnes. Estes devem ser detentores de três 

características, a qualidade, salubridade e segurança (Juárez e Durrif, 2013). 

 

4.1. Inspeção ante mortem 

O Médico Veterinário Oficial (MVO) inicía a inspeção sanitária na receção dos 

animais, verificando se são cumpridas todas as normas no transporte e realizando o 

exame ante mortem (Gil,2000). De acordo com o Regulamento (CE) nº854/2004 de 29 
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de Abril, faz parte das tarefas do MVO verificar e analisar as informações relativas à 

cadeia alimentar (IRCA), o estado geral, comportamento e bem-estar dos animais. 

 O transporte dos animais desde a exploração até ao local de abate deve ser 

realizado de forma adequada para evitar o stresse provocado durante a deslocação. Os 

animais chegam ao matadouro na véspera do abate e pernoitam na abegoaria, para que 

possam repousar e recuperar da viagem, e para que estejam em boas condições no 

momento do abate (Gil, 2000). O repouso é fundamental para a obtenção de uma carne 

de elevada qualidade, pois o stresse e a fadiga influenciam negativamente a qualidade 

higio-sanitária da carne provocando uma difusão de microrganismos entéricos para o 

sangue. Na abegoaria os animais são colocados em parques respeitando os lotes de 

origem, onde têm sempre à sua disposição água limpa e alimento quando necessário 

(Gracey et al, 1999; Carbó e Andrada, 2001). 

 

O exame ante mortem é realizado todos os dias pouco antes do abate, no 

máximo 24 horas antes deste, e não ultrapassando as 24 horas após a chegada dos 

animais ao matadouro, como o objetivo de apreciar o estado higio-sanitário dos animais, 

de detetar possíveis anomalias que possam requerer maior atenção na inspeção post 

mortem ou um exame específico, e ainda verificar se são cumpridas as normas de bem-

estar (Gil e Costa Durão, 1985; Juárez e Durrif, 2013; Regulamento CE nº854/2004). 

 

 

4.1.1. Decisões sanitárias de inspeção ante mortem 

Terminada a inspeção ante mortem o MVO deve emitir uma decisão relativa as 

animais vivos e estabelecer os condicionalismos de abate, baseando a sua decisão no 

Regulamento (CE) nº854/2004: 

 

 O MVO deve assegurar que todos os animais aceites para abate destinados ao 

consumo humano sejam devidamente identificados. O veterinário oficial deve 

assegurar que os animais que não possam ser devidamente identificados sejam 

abatidos separadamente e declarados impróprios para consumo humano. Sempre 

que o veterinário oficial o considere necessário, devem ser efetuados controlos 

oficiais na exploração de proveniência. 
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 O MVO deve assegurar que os animais que apresentem o couro, pele ou velo em 

condições tais que exista um risco inaceitável de contaminação da carne durante 

o abate não sejam abatidos para consumo humano, a não ser que se proceda 

previamente à sua limpeza. 

 O abate dos animais que se suspeite sofrerem de uma doença ou afeção que 

possa ter consequências negativas para a saúde humana ou animal deverá ser 

adiado. Esses animais devem ser submetidos a um exame ante mortem 

pormenorizado que permita efetuar um diagnóstico. Além disso, o veterinário 

oficial pode decidir que sejam colhidas amostras e efetuados exames 

laboratoriais para complementar a inspeção post mortem. Os animais devem se 

necessário, ser abatidos em separado, ou no final do processo normal de abate, 

tomando-se todas as precauções necessárias para evitar a contaminação de outras 

carnes. 

 O MVO deve impor as condições em que os animais devem ser tratados no 

âmbito de um regime específico de erradicação ou controlo de uma doença 

específica, como a brucelose ou a tuberculose, ou agentes zoonóticos, como as 

salmonelas, sob a supervisão direta. A autoridade competente deve determinar as 

condições em que esses animais podem ser abatidos. Essas condições devem ter 

como objetivo minimizar a possibilidade de contaminação de outros animais ou 

da carne de outros animais.   

 

As decisões relativas à inspeção ante mortem podem incluir: 

 Admissão para abate normal, quando não se verifica qualquer estado anormal 

significativo ou de doença e o animal se encontre suficientemente repousado 

(Gil, 2000) 

 Reprovação ante mortem para abate normal 

o Abate de imediato no caso de animais acidentados, com traumatismos 

sem recuperação e cuja espera conduza a um maior sofrimento, à sua 

morte e à produção de carnes improprias para consumo 

o Abate sanitário ou no final do abate geral em animais de abate sanitário; 

animais mal identificados ou não acompanhados com o IRCA; animais 

que não apresentando sintomas, tenham contactado com outros animais 

portadores de doenças contagiosas; animais sujos e sem condições no 

matadouro para garantir a limpeza adequada dos mesmos; animais que 
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sofram de doenças ou afeções que possam ser transmitidas a outros 

animais ou aos seres humanos através da manipulação ou consumo da 

sua carne, ou seja de animais que apresentem sinais clínicos de uma 

doença sistémica ou de emaciação. 

 Adiamento do abate de animais que apresentem um quadro passível de 

recuperação no matadouro, tais como animais fatigados, desidratados, muito 

sujos ou de animais com doença ou afeção clínica recuperável (Gil, 2000; 

Vieira-Pinto, 2013). 

 

4.2 Inspeção post mortem 

Imediatamente após o abate todas as partes do animal incluindo o sangue 

(quando este se destina ao consumo humano) e pele devem ser sujeitas à inspeção post 

mortem. Esta deve ser realizada de forma metódica, higiénica, sistemática, e de modo a 

evitar a excessiva manipulação da carcaça e suas miudezas. Todas as vísceras devem 

acompanhar a respetiva carcaça na linha de abate devidamente identificadas. (Garcia, 

2006; Regulamento CE nº854/2004; Regulamento UE nº219/2014). 

 

O tradicional método de inspeção post mortem foi regulamentado para detetar 

lesões típicas de doenças zoonóticas clássicas, como a Brucelose e Tuberculose, que 

atualmente estão a perder importância ao nível da saúde pública (Hill, 2013; Vieira-

Pinto e Santos, 2015). A diminuição da incidência destas zoonoses deve-se ao esforço 

realizado a nível da inspeção sanitária para a sua deteção, assim como à modernização 

dos alojamentos, maneio e programas sanitários implementados ao longo dos últimos 

anos (Vieira-Pinto e Santos, 2015). Contrariamente a estas, assiste-se a um aumento de 

importantes patologias emergentes, associadas a agentes como Salmonella sp., Yersinia 

enterocolitica e Toxoplasma gondii, que são na maioria das vezes assintomáticas, e para 

as quais o sistema de inspeção tradicional não estava preparado, daí a necessidade de 

desenvolver um método mais apropriado baseado nos novos riscos para a saúde pública 

(Hill et al., 2013; Vieira-Pinto e Santos, 2015). 

 

Com a alteração dos riscos e perigos, e tendo em conta a situação atual da saúde 

pública, foi dado um parecer científico por parte da Autoridade de Segurança Alimentar 

e Económica, a 3 de Outubro de 2011, que juntamente com vários estudos realizados, 
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houve necessidade de alterar alguns pontos no Regulamento (CE) nº853/2004 e 

Regulamento (CE) nº854/2004, e implementar a 7 de Março de 2014 o Regulamento 

(UE) nº218/2014 e Regulamento (UE) nº219/2014, embora estas alterações ainda não 

estejam em vigor. 

 

A ASAE conclui que as palpações e incisões exigidas em determinadas 

estruturas anatómicas da inspeção post mortem, no Regulamento (CE) nº854/2004, 

implicam um risco de contaminação cruzada com bactérias perigosas, e por isso não 

devem ser realizadas em suínos sujeitos ao abate de rotina, dado o risco de 

contaminação microbiana cruzada ser superior ao risco associado à possível deteção de 

doenças através destes procedimentos (Regulamento (EU) nº219/2014). 

 

Com o novo regulamento a inspeção ante mortem e as informações relativas à 

IRCA assumem um papel de maior importância relativamente à deteção precoce de 

possíveis patologias, ao cumprimento do bem-estar e identificação dos animais.  

 

O Regulamento (CE) nº854/2004 foi alterado em alguns pontos pelo novo 

regulamento, e no Regulamento (UE) nº219/2014, na inspeção post mortem de carcaças 

e miudezas de suínos devem ser realizados os seguintes procedimentos: 

 

a) Inspeção visual da cabeça e da garganta; inspeção visual da boca, das faces e 

da língua; 

b) Inspeção visual dos pulmões, da traqueia e do esófago; 

c) Inspeção visual do pericárdio e do coração; 

d) Inspeção visual do diafragma; 

e) Inspeção visual do fígado e dos gânglios linfáticos hepáticos e pancreáticos 

(Lnn. portales); 

f) Inspeção visual do trato gastrintestinal, do mesentério e dos gânglios linfáticos 

gástricos e mesentéricos (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); 

g) Inspeção visual do baço; 

h) Inspeção visual dos rins; 

i) Inspeção visual da pleura e do peritoneu; 

j) Inspeção visual dos órgãos genitais (exceto do pénis, se já tiver sido 

removido); 



Inspeção Integrada de Suínos                                                           Revisão Bibliográfica 

29 

 

k) Inspeção visual do úbere e dos seus gânglios linfáticos (Lnn. 

supramammarii); 

l) Inspeção visual da zona umbilical e das articulações nos animais jovens. 

 

O referido regulamento UE nº219/2014, ponto 2, indica ainda que, quando os 

dados epidemiológicos ou outros dados relativos à exploração de proveniência dos 

animais, as informações sobre a IRCA, ou as conclusões da inspeção ante mortem e/ou 

post mortem de anomalias relevantes indicarem riscos possíveis para a saúde pública, 

saúde animal ou bem-estar dos animais, as carcaças e miudezas dos suínos devem ser 

submetidas a procedimentos post mortem suplementares utilizando a incisão e a 

palpação. Consoante os riscos identificados, estes procedimentos podem incluir: 

 

a) Incisão e exame dos gânglios linfáticos submaxilares (Lnn. mandibulares); 

b) Palpação dos pulmões e dos gânglios linfáticos brônquicos e mediastínicos 

(Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). Abertura longitudinal da traqueia e 

dos brônquios principais e incisão dos pulmões, perpendicular aos eixos principais, no 

seu terço posterior; estas incisões não são necessárias se os pulmões não forem 

destinados ao consumo humano; 

c) Incisão longitudinal do coração de modo a abrir os ventrículos e a atravessar o 

septo interventricular; 

d) Palpação do fígado e dos seus gânglios linfáticos; 

e) Palpação e, se necessário, incisão dos gânglios linfáticos gástricos e 

mesentéricos; 

f) Palpação do baço; 

g) Incisão dos rins e dos gânglios linfáticos renais (Lnn. renales); 

h) Incisão dos gânglios linfáticos supramamários; 

i) Palpação da zona umbilical e das articulações nos animais jovens e, se 

necessário, incisão da zona umbilical e abertura das articulações. 

 

Comparando ambos os regulamentos foram oito os procedimentos na inspeção 

sanitária post mortem que deixaram de ser obrigatórios com o Regulamento (UE) 

nº219/2014: 

 Incisão dos linfonodos submaxilares;  

 Palpação dos pulmões e linfonodos brônquicos e mediastínicos; 
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 Incisão longitudinal do coração; 

 Palpação do fígado e linfonodos portais; 

 Palpação dos linfonodos gástricos e mesentéricos; 

 Palpação da zona umbilical nos leitões; 

 Palpação das articulações nos leitões; 

 Incisão dos linfonodos supramamários nas porcas. 

 

Perante a análise destas alterações surge a dúvida de quais as possíveis 

alterações que podem escapar à inspeção post mortem quando não são aplicados estes 

procedimentos, por isso foram realizados alguns estudos a este nível (Vieira-Pinto e 

Santos, 2015). Por outro lado a omissão de incisões diminui a contaminação cruzada das 

carcaças, e determinados perigos para a segurança alimentar nomeadamente a 

Salmonella sp. e Yersinia enterocolitica (Alban e Pacheco, 2013). Para além disso, 

também as informações obtidas no IRCA e no exame ante mortem são fundamentais, 

para no caso de preenchidos todos os requisitos não ser necessário proceder a incisões 

e/ou palpações (Alban e Pacheco, 2013). 

 

Segundo um estudo realizado por Alban et al., em 2013 na Dinamarca para 

analisar as lesões que poderiam não ser detetadas se não se efetuasse a palpação e/ou 

incisão dos pulmões e fígado, verificou-se que a pneumonia enzoótica e os abcessos 

hepáticos seriam as lesões mais importantes que poderiam escapar apenas utilizando a 

inspeção visual. Em Portugal, não foi realizado nenhum estudo nesta área, e julga-se 

que a maioria das lesões pode ser detetada somente com a inspeção visual, apenas as 

lesões localizadas no interior do parênquima necessitam se palpação ou incisão para 

serem detetadas porque estas não são visíveis à superfície (Pacheco et al., 2013; Vieira-

Pinto e Santos, 2015). 

 

Esta situação assume maior importância quando os pulmões se destinam ao 

consumo humano, e nesse caso é necessário assegurar que estes sejam inspecionados 

com maior atenção e rigor, e sempre que forem detetadas alterações que o justifiquem 

proceder à palpação ou incisão (Vieira-Pinto e Santos, 2015). 

 

Assim, com a implementação da inspeção post mortem baseada apenas na 

visualização das carcaças e vísceras (quadro 2), quanto maior for a sua superfície 
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observável, maior a possibilidade de detetar lesões (Garcia, 2006). Com este novo 

método torna-se essencial e uma mais-valia a formação e sensibilização de todos os 

operários do matadouro, para o reconhecimento de determinadas lesões (Vieira-Pinto e 

Santos, 2015). 

 

Quadro 2. Procedimentos da inspeção post mortem em suínos 

(Fonte:http://www.apicarnes.pt/pdf/congresso_2014, 2016). 

 

 

 

Segundo o novo regulamento a inspeção sanitária deve ser baseada no risco e 

por isso é fundamental conhecer o histórico das explorações de origem, assim como o 

perfil sanitário geográfico dos animais abatidos. O MVO para identificar situações de 

risco para a saúde pública e animal, deve ter acesso às informações relativas à 

ocorrência de doenças e à inspeção ante e post mortem de animais provenientes da 

mesma exploração. Estas informações permitem uma melhor decisão relativamente aos 

procedimentos a adotar, e uma maior atenção e cuidado na deteção de problemas não 

detetáveis apenas com a inspeção visual, como é o caso da Linfadenite Granulomatosa 

http://www.apicarnes.pt/pdf/congresso_2014
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causada por Mycobacterium avium, artrites e endocardites (Vieira-Pinto e Santos, 

2015). 

 

Após concluída a inspeção post mortem, o médico veterinário deve tomar uma 

decisão sanitária final, com base nos exames ante mortem, post mortem, na IRCA e 

possíveis testes laboratoriais, relativamente a todas as carnes inspecionadas (Gil, 1985). 

Para além destes, o MVO deve ainda basear a sua decisão no Regulamento (CE) 

nº854/2004 e no Codex Alimentarius. 

   

E assim o MVO pode tomar as seguintes decisões (Gil, 1985; Vieira-Pinto et al., 

2013): 

 Aprovação para consumo humano, quando não exista qualquer 

indicativo de estado anormal significativo ou de doença, e que a 

operação de abate tenha cumprido todas as normas de higiene;  

 Reprovação total para consumo humano, quando as carnes representem 

um perigo para as pessoas e animais; quando o seu teor em resíduos 

ultrapassa o limite fixado oficialmente; na presença de desvios 

organoléticos; e no caso de terem sido aprovadas condicionalmente e 

não sofrerem o tratamento estipulado; 

 Reprovação parcial para consumo humano, é aplicada quando as 

alterações resultantes de uma doença ou anomalia estão localizadas 

apenas em uma parte da carcaça ou vísceras, assim as partes afetadas 

são reprovadas e as restantes aprovadas para consumo humano; 

 Aprovação sob condição para consumo humano, esta decisão aplica-se 

quando as carnes representam um perigo para a saúde pública ou não 

satisfazem do ponto de vista higiénico, mas podem ser tratadas de 

maneira a garantir a segurança para quem as consumir. 

 

O MVO garante a atribuição de uma decisão final sustentada dos animais e 

respetivas carnes e vísceras inspecionadas, assim como aplicação da marca de 

salubridade nas carnes que se destinem ao consumo humano (Juárez e Durrif, 2013).  

 

Após aprovação das carcaças pelo MVO, procede-se à pesagem das mesmas e à 

colocação da marca de salubridade, sob a sua responsabilidade, para além disso deve 
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ainda garantir que a carne declarada imprópria para consumo humano seja devidamente 

destruída (Cap. II, Secção 1 do Regulamento nº854/2004).   

 

Os resultados da inspeção sanitária devem ainda ser registados (ANEXO II) e 

comunicados numa base de dados. A comunicação dos resultados da inspeção sanitária 

dos animais aos respetivos produtores possibilita a melhoria das condições de produção, 

de modo a corrigir e reduzir os problemas observados no matadouro e 

consequentemente a diminuição das taxas de reprovação (Vieira-Pinto e Santos, 2015). 

  

4.3.  Operações de abate 

Depois da inspeção ante mortem os animais são conduzidos desde o parque até à 

zona de atordoamento, neste corredor passam por um chuveiro de água fria, que tem 

como objetivo limpar os animais e mais importante fazer com que o sangue periférico se 

concentre nos grandes vasos sanguíneos de modo a obter uma sangria mais completa 

(Carbó e Andrada, 2001). 

 

Depois de passarem no duche os animais são submetidos ao processo de 

insensibilização, que induz um estado de perda de consciência e sensibilidade à dor, este 

estado deve permanecer até ao momento da sangria de modo a evitar qualquer tipo de 

sofrimento aos animais (Gil, 2000; Juárez e Durrif, 2013). Animais abatidos que 

evidenciem pânico, medo, excitação, angústia e dor originam carnes com problemas 

sanitários tais como hemorragias, bacterémia, aumento do pH, entre outros (Gil,2000). 

 

 Os porcos de raça alentejana são insensibilizados pelo método de inalação de 

dióxido de carbono, numa câmara especial com uma percentagem de dióxido de 

carbono de aproximadamente 90% durante cerca de 100 segundos (Juárez e Durrif, 

2013). Este tipo de insensibilização produz um quase total relaxamento muscular e 

redução do stresse favorecendo uma melhor sangria, e consequentemente uma melhor 

qualidade da carne (Carbó e Andrada, 2001).  

 

Imediatamente após a insensibilização procede-se à sangria dos animais, que 

consiste no processo de depleção sanguínea do corpo do animal, e esta deve ser 

completa, higienizada e realizada o mais breve possível após o atordoamento pois o 



Inspeção Integrada de Suínos                                                           Revisão Bibliográfica 

34 

 

sangue é o meio ideal para o desenvolvimento de bactérias (Gil,2000; Juárez e Durrif, 

2013). Durante esta operação o animal está suspenso por um ou dois membros 

posteriores, e seccionam-se os grandes vasos sanguíneos, uma sangria insuficiente 

produz carnes de deficiente conservação (Gil, 2000; Carbó e Andrada, 2001). 

Terminada a sangria os animais são conduzidos mecanicamente via aérea para o 

escaldão (Figura 13), que no referido matadouro é vertical, durante um 4 a 5 minutos, 

com o objetivo de preparar os animais para a depilação. A temperatura da água do 

escaldão é de aproximadamente 62ºC, e deve manter-se em constante movimento e ser 

renovada com frequência (Gil, 2000). O escaldão é uma etapa importante para a redução 

da contaminação nas carcaças. 

 

 

Figura. 13 Escaldão vertical (Fonte própria). 

 

Após o escaldão as carcaças são depiladas, seguido de um duche para os 

remover totalmente da pele. Logo depois são chamuscadas para remover os pêlos das 

zonas mais difíceis, da cabeça e axilas, e para retirar alguns que possam ter ficado, e 

sujeitas novamente à depilação (Carbó e Andrada, 2001; Ninios et al, 2014).  

 

Depois de depiladas, chamuscadas e limpas procede-se à evisceração da carcaça 

(Figura 14). A evisceração deverá ser efetuada o mais breve possível após o abate, e 

tomando todas as medidas de higiene necessárias. Durante esta operação todas as 

vísceras da carcaça são extraídas através de uma incisão longitudinal a nível da região 

pélvica, continuando em sentido descendente até ao vértice da mandíbula, com a 

carcaça suspensa pelas extremidades posteriores (Carbó e Andrada, 2001; Gil,2000; 

Juárez e Durrif, 2013,). 
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São extraídos os órgãos genitais, as vísceras brancas, (intestino, estômago e 

pâncreas) e as vísceras vermelhas (a língua, traqueia, coração, pulmões e fígado) 

(Ninios et al., 2014). Durante todo o processo de abate as miudezas devem acompanhar 

a carcaça até que esta seja aprovada pelo MVO. Terminada a extração das vísceras, 

remove-se a banha e os rins, que estavam envolvidos pela gordura. A carcaça é então 

seccionada longitudinalmente ao nível da coluna vertebral, a cabeça é retirada e a 

espinal medula separada (Juárez e Durrif, 2013). 

 

Ainda na linha de abate são recolhidas amostras de músculo do diafragma para a 

pesquisa de Trichinella spp. (Regulamento CE nº 2075/2005). 

 

 

Figura 14. Evisceração (Fonte própria). 

 

4.4. Desmancha 

 Terminado o abate as carcaças são refrigeradas, seguindo posteriormente para a 

sala de desmancha (Figura 15). A sala de desmancha neste matadouro é realizada em 

frio e horizontalmente, a temperatura interna das carnes deve ser igual ou inferior a 7ºC. 

As peças obtidas na desmancha são separadas e colocadas numa câmara frigorífica a 

uma temperatura de 0ºC (Carbó e Andrada, 2001). Desta forma obtêm-se produtos de 

elevado valor económico e gastronómico, com destaque para os presuntos, paletas e 

lombo que são submetidos posteriormente a um longo processo de cura até ao seu 

consumo. Os membros posteriores e anteriores que vão dar origem aos tão apreciados 

presuntos e paletas pata negra depois de separados vão para a câmara de perfilagem 

(Figura 16). As outras peças obtidas como o lombo, toucinho, barriga, entrecosto, 

bochechas, coluna vertebral, os lagartos, plumas e secretos são utilizadas na produção 

de enchidos e consumo em fresco.  
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Fig. 15 Sala de desmancha                Fig. 16 Sala de perfilagem 

(Fonte: www.maporal.pt, 2016).    (Fonte: www.maporal.pt, 2016).    
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III Objectivos 

Este trabalho foi delineado com os seguintes objectivos: 

 Conhecer a produção inerente às explorações extensivas de suínos de raça 

Alentejana e Cruzados. 

 

 Adquirir e melhorar conhecimentos no âmbito da atuação médico veterinária a 

nível da produção de suínos de raça Alentejana em Portugal e compreender as 

principais patologias que afetam este efetivo. 

 

 Ampliar a experiência prática relativa aos procedimentos de inspeção sanitária 

de suínos em matadouro. 

 

 Adquirir conhecimento relativo às principais causas de rejeição total e parcial 

de suínos de raça Alentejana e cruzados, permitindo complementar a 

informação recolhida a nível da produção primária relativa ao perfil sanitário 

deste efetivo. 
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IV Material e Métodos:  

  

A componente prática deste trabalho foi realizado em duas fases, uma primeira 

fase ao nível da produção primária de suínos de raça Alentejana e cruzados, e uma 

segunda fase no matadouro, no acompanhamento dos atos de inspeção sanitária. 

 

Na primeira fase, foi feito um acompanhamento médico-veterinário em várias 

explorações de suínos de raça Alentejana e cruzados, em regime de produção intensivo 

ao ar livre e em regime extensivo. 

 

Numa segunda fase do trabalho, no acompanhamento dos atos de inspeção 

sanitária no matadouro, que decorreu no período decorrido entre 4 de Janeiro de 2016 e 

15 de Abril de 2016, sob a orientação dos MVO.  

 

No matadouro onde se desenvolveu este trabalho é um matadouro do tipo 

horizontal, com apenas uma linha de abate funcional, destinada a suínos. Os suínos de 

raça Alentejana com acabamento em montanheira têm de ser abatidos entre Janeiro e 

meados de Março, período que corresponde ao final da montanheira. O Decreto-Lei nº 

95/2014, obriga a combinar os pesos e idade ao abate de modo a obter produtos 

maturados e de ótima qualidade. Estes animais são abatidos com um peso vivo médio de 

150-160 kg e com idades compreendidas entre os 11-18 meses. 

 

Durante o referido período foram analisados 10625 suínos, mas apenas os 6102 

suínos de raça Alentejana criados ao ar livre foram incluídos neste estudo. Os animais 

analisados foram divididos em três categorias, animais com acabamento em 

montanheira, animais de engorda em campo e reprodutores, e procedeu-se ao registo das 

rejeições totais e parciais e respetivas causas. Devido a motivos relacionados com a 

logística do matadouro, houve dificuldade em contabilizar a totalidade das rejeições 

parciais, pelo que foi feito apenas um registo diário das principais causas de rejeição das 

diferentes vísceras e partes da carcaça.  

 

 



Inspeção Integrada de Suínos                                                           Material e Métodos 

39 

 

 

1. Acompanhamento dos atos de Inspeção Sanitária 

Antes de se proceder ao exame ante mortem, verificou-se toda a documentação que 

acompanha os animais até ao matadouro: a guia de trânsito, a IRCA (ANEXO II) e o 

certificado intracomunitário (no caso dos suínos provenientes de Espanha). De seguida 

todos os animais apresentados ao abate foram sujeitos à inspeção ante mortem, onde se 

avaliou o estado geral, bem-estar e possíveis alterações de comportamento e postura dos 

animais. Quando terminado e se tudo estivesse em conformidade o MVO autorizava o 

seu abate. A figura 17 mostra os animais na abegoaria, no momento do exame ante 

mortem, e a figura 18 os animais a serem encaminhados para a insensibilização. 

 

Fig. 17 Animais na abegoaria (Fonte própria).  Fig.18 Animais encaminhados para a 

insensibilização (Fonte própria). 

 

Imediatamente após o abate procedeu-se à inspeção post mortem, os 

procedimentos da sua realização foram baseados maioritariamente no Regulamento 

(CE) nº854/2004. Durante a inspeção post mortem foi avaliada a conformação da 

carcaça e possíveis alterações nos tecidos, tais como aderências, presença de abcessos 

entre outras. 
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V Resultados e Discussão  

 

1. Registo dos animais apresentados a abate 

A tabela 1 resume o número e suínos de raça Alentejana apresentados ao abate, 

as rejeições post mortem e respetivas frequências absolutas no referido período. No 

decurso da componente prática deste trabalho foram apresentados ao abate suínos de 

Raça Alentejana provenientes de várias zonas do Alentejo tais como Barrancos, Beja, 

Évora, Portalegre e Ourique. De modo a facilitar a interpretação dos resultados, os 

animais de raça Alentejana produzidos ao ar livre foram divididos segundo a fase de 

produção e o seu maneio em três categorias: 

o Animais com acabamento em montanheira; 

o Animais de engorda, engordados a campo mas sem acabamento em 

montanheira; 

o Reprodutores. 
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Tabela 1 - Nº de animais abatidos (suínos de raça Alentejana) e reprovações totais. 
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Categoria 

 

Animais 

abatidos 

(n) 

Reprovações post mortem 

Animais 

rejeitados 

(n) 

% 

absoluta 

por categoria 

% absoluta sobre total 

abatidos 

Animais com acabamento 

em  Montanheira 
4640 

8 0,172 0,131 

Animais de 

engorda 

 

1383 2 0,144 0,032 

Reprodutores 79 2 2,531 0,032 

Total 6102 12 2,847 0,195 

           

 

No decorrer deste estágio foram observadas apenas duas reprovações ante 

mortem, que correspondem a animais encontrados mortos na abegoaria, provavelmente 

devido ao stresse do transporte. Relativamente às reprovações post mortem verificaram-

se 12 rejeições totais, que na sua maioria correspondem a animais com acabamento em 

montanheira. 

2. Causas de reprovação total post mortem 

A tabela 2 descreve os registos das diferentes causas de RT post mortem de 

todos os animais criados em regime de produção ao ar livre, apresentados ao abate no 

período de trabalho. 
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Tabela 2 - Causas de rejeição total em suínos de Raça Alentejana criados em sistemas de 

produção ao ar livre. 

Categoria Causa N % relativa 

% absoluta  

sobre a categoria 

% absoluta sobre o 

total  

de abatidos 

Animais acabamento 

em Montanheira  

(n= 4640) 

Linfadenite 

Granulomatosa 

Múltipla  

3 37,5 0,065 0,049 

Osteomielite/Oste

íte 
2 25 0,043 0,033 

Carnes 

Repugnantes* 
2 25 0,043 0,033 

Metrite/Piómetra 
1 12,5 0,021 0,016 

Subtotal 
8 100 0,172 0,131 

Animais de engorda 

de campo 

(n= 1383) 

Linfadenite 

Granulomatosa 

Múltipla 

1 50 0,072 0,016 

Pleuresia com 

pneumonia 

serofibrinosa 

1 50 0,072 0,016 

Subtotal 
2 100 0,144 0,032 

Reprodutores 

(n=79 inspecionados) 

Pneumonia 

Fibrinopurulenta 
2 100 2,531 0,032 

Total inspecionados  

(n = 6102) 

---- 12 ---- 2,847 0,195 

 
* Carnes repugnantes (1 – Hematomas múltiplos; 1 – Carnes febris) 

 

 

Analisando a tabela 2, podemos concluir que as principais causas de reprovação 

total observadas em suínos de raça Alentejana criados ao ar livre foram a linfadenite 

granulomatosa múltipla, osteomielite e pneumonia fibrinopurulenta.  
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Segundo os dados nacionais da DGAV as principais causas de RT post mortem, 

observadas em abate regular de suínos em 2013, foram as osteítes, osteomielites, 

pneumonias, pleuropneumonias, pleuresías, artrites, poliartrites entre outras (Vieira-

Pinto e Santos, 2015).  

 

Comparando os resultados obtidos neste estudo com os registados em 2013, 

pode-se verificar que os suínos de raça Alentejana criados ao ar livre, assim como os 

suínos criados em regime intensivo fechado, partilham algumas das principais causas de 

rejeição total, tais como osteítes, pneumonias e pleurisias e linfadenites. No entanto, 

devido à falta de estudos sobre lesões observadas em suínos de Raça Alentejana, não se 

podem comparar os resultados obtidos neste trabalho com outros do género. 

 

Perante as rejeições observadas pode-se fazer uma estimativa das perdas 

económicas produzidas por estas. As carcaças de suíno de raça Alentejana são vendidas 

a um preço médio de 3,66 € por kg, sendo que estas carcaças apresentam um 

rendimento médio de 77,5%. Assim, tendo em conta que durante este trabalho foram 

rejeitadas 12 carcaças com um peso médio de 124,5kg, pode-se concluir que estas 

rejeições conduziram a uma perda económica de aproximadamente 455,67 €. Nesta 

estimativa de perdas económicas não foram incluídas as cabeças e vísceras rejeitadas, 

porque devido á logística de funcionamento do matadouro, estas não são pesadas em 

separado, não sendo possível por esse motivo, fazer um cálculo aproximado dos 

prejuízos causados por estas rejeições parciais. 

 

 Durante este estágio foram também inspecionados 3786 suínos de Raça Ibérica 

provenientes de Espanha das regiões de Sevilha e Salamanca, 2476 dos quais 

correspondem a animais com acabamento em montanheira e os restantes a suínos 

engordados com alimento concentrado em sistemas de produção ao ar livre. Dos suínos 

de raça Ibérica observados, foram alvo de rejeição total quatro carcaças, três das quais 

por Linfadenite Granulomatosa Múltipla e uma devido a Pneumonia purulenta difusa.  

 Adicionalmente, foram analisados 737 suínos criados em regime intensivo 

fechado, nos quais se verificou apenas uma rejeição total, por carnes repugnantes, em 

que a carcaça apresentava diversos hematomas visíveis a nível interno e externo.  
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2.1. Descrição das Causas de Rejeição total 

Linfadenite Granulomatosa 

A linfadenite granulomatosa múltipla foi a principal causa de rejeição total 

observada em porcos de raça Alentejana, representando 4 das 12 RT registadas, sendo 

também responsável por rejeições parciais de algumas cabeças, e conduzindo assim a 

consideráveis perdas económicas. 

 

Os linfonodos funcionam como órgãos sentinela. Estes fornecem informação das 

áreas que drenam, sendo por isso um alerta para o MVO e o seu exame post mortem de 

grande importância pois são indicadores de doença. Na presença de lesões deve-se 

avaliar o tipo de lesão, a sua localização e extensão, e os órgãos afetados procedendo-se 

ao exame visual, palpação e incisão (Vieira-Pinto et al., 2013). 

 

 A linfadenite designa uma inflamação dos linfonodos, e pode ser classificada em 

aguda ou crónica. Macroscopicamente estes gânglios apresentam-se hipertrofiados, 

móveis, com consistência firme ou branda, congestivo-hemorrágicos com protusão do 

parênquima e com a cápsula fina e tensa. Ao corte encontram-se húmidos e brilhantes, 

podendo observar-se ainda a presença de necrose, hemorragia ou de material purulento. 

Na linfadenite crónica os linfonodos estão aumentados de tamanho, com consistência 

firme e podem estar aderentes aos tecidos vizinhos, observa-se ainda a presença de 

edema e hemorragia (Fry and McGavin, 2007; Vieira-Pinto et al., 2013). 

 

Na linfadenite crónica inclui-se a linfadenite granulomatosa (Figura 19) que está 

associada a micobacterioses. Esta tem ganho importância devido ao seu potencial 

zoonótico e aos prejuízos causados pela rejeição de carcaças ou partes delas. Os suínos 

são suscetíveis a infeções por Mycobacterium bovis e Mycobacterium tuberculosis, 

denominadas por “tuberculose”, e infeções por micobactérias do complexo 

Mycobacterium avium (MAC) também chamadas de micobacterioses atípicas (Morés e 

Silva, 2001). 
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Figura.19 Linfadenite no Gânglio Linfático Submaxilar (Fonte própria). 

 A linfadenite granulomatosa (LG) dos suínos é produzida por micobactérias não 

tuberculosas do complexo de Mycobacterium avium. Estas são bactérias oportunistas e 

atípicas que produzem lesões granulomatosas localizadas principalmente nos linfonodos 

da cabeça e mesentério (Jones et al., 2006 citado por Lara et al., 2009). As MAC 

incluem, M. avium e as suas subespécies M. avium subsp. M. avium, M.avium subsp. 

Silvaticum, M.avium subsp. Silvaticum,  M. avium subsp.hominissuis, todos estes 

agentes são microrganismos muito resistentes que podem sobreviver nas instalações e 

nos solos durante meses ou anos, resistentes a diversos desinfetantes usados em 

suinicultura (Morés et al., 2007). 

A infeção por MAC em suínos está relacionada com o contato direto com fontes 

de infeção, com outros suínos, aves ou bovinos infetados que excretem o agente nas 

fezes, favorecendo assim a transmissão feco-oral. A presença destes animais tem sido 

relatada como um fator de risco para a ocorrência de linfadenite granulomatosa 

(Alfredsen e Skjerve, 1993 citado por Amaral et al., 2004). Também as camas, comida, 

bebedouros e depósitos de água contaminados constituem as principais fontes de 

infeção para os suínos e têm por isso um importante papel na transmissão. Após a 

ingestão de material contaminado, o agente penetra no sistema digestivo e atinge os 

linfonodos dessa zona (Sobestiansky et al.,2000; Móres et al., 2007). A frequência com 

que são observadas lesões nos gânglios mandibulares e mesentéricos dos suínos, reforça 

a hipótese que a infeção ocorre na maioria das vezes por via oral. A linfadenite 

granulomatosa é assintomática detetando-se apenas no momento da inspeção post 

mortem, em que os linfonodos se encontram hipertrofiados e com consistência firme. 
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Macroscopicamente estas são lesões granulomatosas com áreas caseosas de tamanho 

variável e ao corte apresentam pequenos nódulos branco-amarelados, em processos 

mais antigos pode ocorrer necrose e calcificação (Morés e Silva, 2001). A presença 

deste tipo de lesões deve conduzir a um exame mais rigoroso da carcaça e restantes 

vísceras por parte do MVO. 

Um estudo realizado em Portugal por Ribeiro et al em 2010, refere que dos 

casos de linfadenite granulomatosa observados em matadouro 5% foram identificados 

nos linfonodos submaxilares e mesentéricos, o que levou à reprovação total das 

carcaças, 81,7% foram identificados nos linfonodos submaxilares e os restantes 13,3% 

nos linfonodos mesentéricos. Este estudo descreve ainda que em 26% dos casos 

observados as lesões eram únicas, levando apenas a rejeição parcial das partes afetadas. 

  As linfadenites também podem ser produzidas, por micobactérias tuberculosas, 

que incluem as bactérias do género Mycobacterium bovis e Mycobacterium 

tuberculosis, sendo que esta última raramente afeta os suínos (Garcia, 2003; Lara et al., 

2009). Macroscopicamente não é possível diferenciar lesões produzidas por MAC das 

lesões causadas por M. bovis e M. tuberculosis, para isso é necessário uma confirmação 

laboratorial. No entanto as lesões provocadas pelas MAC normalmente ficam limitadas 

aos linfonodos do sistema digestivo, gânglios mesentéricos e submaxilares, pelo 

contrário as lesões características de tuberculose provocam lesões disseminadas em 

outros órgãos como o fígado, pulmões e baço (Sobestiansky et al.,2000;Morés et al, 

2007). 

 

A linfadenite granulomatosa cervical pode ser produzida embora seja pouco 

frequente, por Rhodococcus equi, os animais infetam-se pela ingestão de água, 

alimentos, fezes ou pelo contato com solos contaminados. Os linfonodos submaxilares e 

cervicais apresentam-se hipertrofiados, e ao corte observam-se vários focos de 

coloração amarelada caseosos ou calcificados. Macroscopicamente não é possível 

diferenciar estas lesões de lesões produzidas por Mycobacterium avium. Estas infeções 

são pouco frequentes em suinicultura, no entanto existem poucos estudos a este nível 

(Morés et al, 2007). 

O controlo deste tipo de linfadenites em suínos passa pela correção dos fatores 

de risco, essencialmente a melhoria das condições de higiene nas instalações, realização 
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do vazio sanitário, limpeza e controlo da água de bebida, dos depósitos e respetivos 

bebedouros. Assim como o uso de desinfetantes aos quais estas micobactérias são 

sensíveis tais como hipoclorito de sódio, aldeídos e fenóis, a eliminação das fontes de 

infeção e de animais contaminados, e impedir o contacto com animais silvestres e a sua 

entrada nas instalações (Morés et al., 1997). Deste modo, consegue-se reduzir a 

contaminação via feco-oral, que é a principal via de transmissão (Morés et al, 2007). 

 

Nas explorações de regime extensivo ou ao ar livre, as infeções por 

micobactérias tuberculosas têm uma maior importância principalmente as provocadas 

por M. bovis, que nos suínos na maioria das vezes estão associadas ao contato com 

bovinos e animais silvestres (Rodriguez, 2005; Taylor, 2013). Esta infeção pode ser 

transmitida aos suínos por ingestão de produtos derivados de leite contaminado, fezes 

ou de carne crua (Morés et al, 2007). A tuberculose é uma doença infeciosa 

granulomatosa de evolução crónica, de importância a nível mundial, tendo elevada 

prevalência em espécies silvestres como o javali, veado entre outras, que são 

reservatórios da doença por toda a Europa, o que dificulta a erradicação do M. bovis 

(Casadinho, 2015; Duarte et al, 2007; Garcia, 2003).  

Segundo o Regulamento (CE) nº 854/2004 as carcaças que apresentem sinais de 

alterações sistémicas são rejeitadas para consumo. No caso de estas lesões estarem 

limitadas apenas aos gânglios submaxilares, apenas é rejeitada a parte afetada e a 

restante carcaça é aprovada para consumo. 

 

O Regulamento (CE) nº854/2004 e o Codex Alimentarius (1994) recomendam 

que as carcaças com lesões de Mycobacterium bovis e Mycobacterium tuberculosis em 

apenas um linfonodo ou em um único órgão, a parte afetada seja removida e a restante 

aprovada para consumo. As carcaças que apresentem várias lesões em diferentes órgãos 

ou em várias partes da carcaça, são consideradas como lesão disseminada ou sistémica e 

por isso reprovadas para consumo. 

 

 

Pneumonia e Pleuresia 
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As patologias respiratórias têm elevada importância económica na suinicultura 

intensiva, causando elevadas perdas a nível produtivo e de matadouro. As lesões 

pulmonares mais frequentemente detetadas na inspeção sanitária são as pneumonias, 

que podem estar associadas a pleurisias e tecnopatias de abate por aspiração de sangue 

ou pela presença de água do escaldão (Vieira-Pinto et al., 2013). A Pneumonia consiste 

num processo inflamatório dos pulmões e bronquíolos acompanhado por alterações e 

consolidação do parênquima pulmonar (Gracey et al., 2015). Possui uma etiologia 

multifatorial podendo estar associada a diversos agentes como vírus, bactérias, fungos e 

parasitas, no entanto os principais agentes responsáveis por estas patologias são 

Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus  pleuropneumoniae e Pasteurella 

mullticida, Salmonella sp., Influenza vírus e Arterivírus (Gracey et al., 2015; Alberton e 

Morés, 2008; López et al., 2007). Nas figuras 20 e 21 estão representados pulmões com 

pneumonia purulenta. 

 

 

Fig. 20 Pulmão com Pneumonia Purulenta         Fig.21. Pulmão com Pneumonia Purulenta 

 (Fonte própria). (Fonte própria).  

 

Durante a inspeção sanitária não é possível identificar o agente etiológico 

implicado no processo, para isso é necessário realizar exames laboratoriais, mas as 

lesões observadas podem ser classificadas quanto à sua distribuição e localização nos 
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lobos pulmonares. Geralmente as lesões com origem via aerógena localizam-se 

principalmente na região craneo-ventral dos pulmões, com exceção das lesões causadas 

por Actinobacillus pleuropneumoniae que afetam os lobos pulmonares caudais. 

Contrariamente, as lesões causadas por agentes disseminados via corrente sanguínea 

estão distribuídas por todos os lobos. A avaliação das lesões pulmonares em suínos são 

de elevada importância pois podem ser indicativas da presença de determinados agentes 

patogénicos (Alberton e Morés, 2008). 

A pleuresia/pleurite é a inflamação da pleura, e são frequentemente observadas 

nos suínos, muitas vezes estão associadas a pneumonias, principalmente a pneumonias 

fibrinosas, como foi observado num dos casos. Este processo inflamatório pode 

envolver vários agentes como Mycoplasma hyorhinis, Streptococcus suis, Pasteurella 

multocida, Trueperella pyogenes, Actinobacillus pleuropneumoniae e Haemophilus 

parasuis (López, 2007; Caswell and Williams, 2007; Ninios et al., 2014). As pleurites 

podem ser classificadas segundo o tipo de exsudado, em fibrinosas, purulentas ou 

hemorrágicas, os vários tipos de exsudado podem coexistir designando-se por exemplo 

pleurisia fibrino-purulenta (Vieira-Pinto et al., 2013). 

 

A inflamação da pleura tem início com um aumento da sua espessura, que com a 

fricção entre os dois folhetos (visceral e parietal), durante os movimentos respiratórios 

vai produzir um exsudado seroso de modo a lubrificar e a facilitar os movimentos 

respiratórios. Esse exsudado pode mais tarde evoluir para fibrinoso ou purulento. Com a 

presença de fibrina formam-se aderências entre as pleuras e a superfície pulmonar o que 

pode por vezes comprometer a expansão pulmonar, tornando-se num processo crónico 

(Gracey et al., 1999; López, 2007). 

 

A taxa de prevalência da pleurisia está diretamente relacionada com a severidade 

e duração das pneumonias na fase de engorda dos suínos, pois a pleurisia é considerada 

uma sequela da pneumonia (Hartley et al., 1988 citado por Kuhn et al., 2015).  

 

No exame post mortem durante a evisceração podem ficar fragmentos de pulmão 

aderidos à parede costal da carcaça (Martin, 2006 citado por Vieira-Pinto, 2013). As 

lesões de pleurisia nos suínos conduzem a perdas económicas consideráveis tanto a 

nível produtivo por atrasos no crescimento e tratamentos dos animais afetados, como a 
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nível de matadouro sendo causa de rejeições parciais de vísceras e por vezes à RT de 

carcaças (Kuhn et al., 2015). 

Segundo os dados da DGAV, as lesões de pneumonia, pleuropneumonia e 

pleuresia constituiriam a segunda causa de rejeição total de suínos em Portugal no ano 

de 2013. 

 

Num estudo realizado por Oliveira em 2012, uma das principais causas de 

reprovação total em suínos foi a broncopneumonia purulenta, e segundo o mesmo 

estudo as lesões pulmonares observadas com maior frequência foram a pleuresia, 

consolidação craneo-ventral e aderências. De acordo com as lesões pulmonares  

observadas nos suínos criados em regime intensivo fechado, nos animais analizados as 

principais lesões detetadas a nível de matadouro foram lesões de pneumonia e pleurisia. 

 

Segundo o Regulamento (CE) nº854/2004, Anexo I, Secção II, Capítulo V as 

lesões pulmonares podem conduzir a uma RT quando associadas a animais com doença 

generalizada ou emaciados. O Códex Alimentarius (1994) recomenda que a carne deve 

ser declarada imprópria para consumo em casos de pneumonia aguda, abcessos 

pulmonares múltiplos e pleurisia fibrinosa, difusa, serofibrinosa, supurativa ou 

gangrenosa. Caso não existam evidências de doença sistémica procede-se apenas à 

extração da pleura, caixa torácica e diafragma (Gracey et al., 1999). São sujeitos à 

rejeição parcial os pulmões submetidos a escaldão horizontal, com aspiração agónica de 

sangue, de água quente do escaldão ou alimento, com pneumonia catarral, 

broncopneumonia verminosa, adesões ou manchas de tecido fibrinoso e com presença 

de pleuropneumonia com sinais de cura das lesões.  

Osteíte/Osteomielite 

  Osteíte é uma inflamação óssea, que pode ter início no periósteo ou na cavidade 

medular do osso, e consoante o local de início pode designar-se de periosteíte ou 

osteomielite respetivamente (Doige e Weibrode, 2001). Este é um processo crónico e 

doloroso que leva à debilitação dos animais afetados, na sua origem podem estar 

envolvidos diversos agentes como bactérias, vírus, fungos e protozoários, sendo os mais 

comuns os agentes bacterianos, Trueperella pyogenes, Streptococcus spp., 



Inspeção Integrada de Suínos                                                        Resultados e Discussão 

51 

 

Staphylococcus spp, Salmonela spp, Escherichia coli e Erysipelothrix rhusiopathiae 

(Doige e Weibrode, 2001; Palmer, 1993).  

 

A osteíte tem início com a necrose do osso, seguida de reabsorção óssea e para 

compensar essa reabsorção há produção de novo osso nesses locais (Doige e Weibrode, 

2001). 

 

 A inflamação na região medular pode penetrar e alcançar a região cortical 

afetando o periósteo e prejudicando a nutrição do tecido ósseo. A interrupção do 

fornecimento de sangue para o córtex vai causar necrose a nível do córtex, levando a um 

edema e posterior deformação óssea. Em animais jovens a inflamação óssea pode-se 

estender à cartilagem articular, destruindo-a (Doige e Weibrode, 2001). 

 

 A osteíte crónica pode estar associada a infeções específicas como a 

Actinomicose, Tuberculose, Rinite Atrófica e Brucelose (Gracey et al., 1999; Radostits 

et al., 1994). Este processo inflamatório pode estar relacionado com infeções 

inespecíficas como fraturas expostas, artrites purulentas, e nos animais mais jovens 

causado por onfaloflebites, infeções devido à castração, ao corte dos caninos e da cauda, 

ou ainda devido a mordeduras da cauda no caso especifico dos leitões (Gracey et al., 

1999; Radostis et al., 1994; Doige e Weibrode, 2001). 

 Nas osteítes vertebrais ocorre destruição e enfraquecimento do osso vertebral 

afetado, observam-se áreas de necrose e formação de cavidades, o que leva à ocorrência 

de fraturas, deslocamentos vertebrais e consequente compressão da medula espinal 

(Palmer, 1993; Doige e Weibrode, 2001). Com a compressão, se houver presença de 

exsudado este vai aparecer saliente exteriormente sob a forma de abcessos 

paravertebrais (Doige e Weibrode, 2001). Este material purulento pode assim ser 

drenado e afetar outras partes da caraça.  

 

Geralmente a osteomielite vertebral é detetada apenas durante a inspeção 

sanitária aquando a realização do corte sagital da coluna vertebral (Radostits et al., 

1994), e na maioria das vezes afeta uma ou duas vertebras adjacentes (Palmer, 1993). 

Na figura 22 está representada parte da coluna vertebral de uma carcaça, onde se 

observa a presença de pús. 



Inspeção Integrada de Suínos                                                        Resultados e Discussão 

52 

 

Este tipo de lesões podem contribuir para a transmissão de agentes 

potencialmente patogénicos para consumidor, pois podem estar associadas a 

septicemias. E assim, de acordo com o Regulamento (CE) nº854/2004, a carne 

proveniente de animais afetados por doença generalizada, como septicemia, piemia, 

toxemia ou viremia deve ser declarada imprópria para consumo (Regulamento (CE) 

nº854/2004, Anexo I, Secção II, Capitulo V). 

 

Por outro lado o Codex Alimentarius (1994) recomenda a rejeição total em casos 

de osteomielite gangrenosa, supurativa, ou quando acompanhada de metástases. No 

caso de o processo ser localizado rejeitam-se as vísceras e partes afetadas, e a restante 

carcaça é aprovada para consumo. 

 

 

Figura 22. Carcaça com presença de osteomielite (Fonte própria). 
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 Carnes repugnantes/ febris 

As carnes repugnantes/febris são provenientes de animais que no momento do 

abate padeciam de um processo febril resultante de um processo sistémico (Juárez e 

Durrif, 2013), e como consequência estas carnes possuem alterações organoléticas 

(Garcia, 2003). 

 

 Na inspeção sanitária para designar a presença e multiplicação de 

microrganismos e suas toxinas no sangue, e consequentemente a sua disseminação por 

via sanguínea utiliza-se o termo septicémia (Garcia, 2003; Juaréze Durrif, 2013). Este 

processo tem início num foco séptico primário, que penetra no sistema linfático e via 

sanguínea disseminando-se e danificando os tecidos (Garcia, 2003). Entende-se assim 

por septicémia, a presença e multiplicação de microrganismos no sangue, existindo uma 

infeção disseminada, onde todos os tecidos e órgãos estão afetados (Boden, 2005; 

AckerMann, 2007).  

 

São vários os microrganismos que podem produzir septicémias, como 

Streptococcus spp, E. coli, Staphylococcus spp, Pasteurella sp, Salmonella sp, 

Leptospira spp, Erysipelothrix rhusiopathiae (Garcia, 2003). Outros processos 

insepecificos podem originar septicemia, como onfaloflebitis sépticas, enterites sépticas, 

pneumonias sépticas, pericardites sépticas, metrites, mastites, artrites e feridas (Juaréz e 

Durrif., 2013). 

 

Os sinais indicativos deste  processo são muitos variados, no exame ante mortem 

pode observar-se prostração, dispneia, febre, congestão ou hemorragias. No exame post 

mortem os linfonodos encontram-se hipertrofiados, enfartados e por vezes 

hemorrágicos, com presença de petéquias ou equimoses nos rins, fígado, mucosas e 

epicárdio. Os exsudados serosos apresentam-se tingidos com sangue nas cavidades e a 

carcaça ictérica, congestiva, escura e mal sangrada (Garcia, 2003; Juárez e Durrif, 

2013). A carne proveniente de carcaças com sinais indicativos de um processo 

generalizado como septicémia, piemia, toxemia ou viremia que apresentem alterações a 

nível das vísceras e dos vários tecidos, deve ser declarada imprópria para consumo 

(Regulamento (CE) nº854/2004).  
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2.2. Descrição das causas de Reprovações parciais 

Durante parte prática deste trabalho observaram-se várias rejeições parciais de 

cabeças, línguas e diferentes vísceras dos 6102 suínos apresentados ao abate.  

Foram contabilizados na totalidade 136 cabeças rejeitadas, o que corresponde a uma 

rejeição de 2,3 % das cabeças analisadas, 97 (1,6%) das quais devido à presença de 

abcessos e 39 (0,6%) devido a linfadenite nos gânglios submaxilares. Para além destes 

foram detetados 3 abcessos nos membros posteriores, o que conduziu à rejeição dos 

mesmos. 

Os abcessos são uma das lesões mais observadas no exame post mortem de 

suínos, na maioria das vezes encontravam-se localizados na região escapular, do 

pescoço e região auricular. A presença de abcessos nestas zonas pode dever-se 

geralmente a administrações medicamentosas, mordeduras ou traumas (Gracey, 2015). 

 

Os abcessos são definidos como processos inflamatórios purulentos ou 

granulomatosos localizados, envolvidos por uma cápsula fibrosa e com tamanho 

variável, podem ser causados por diversos agentes ou serem resultantes de um trauma 

(Garcia, 2003; Sobestiansky e Barcellos, 2007). Estão localizados em diversas partes da 

carcaça, e ao corte apresentam pús de cor e consistência variável consoante o agente 

implicado e tempo da lesão, mas normalmente apresentam uma coloração amarela-

esverdeada e consistência mais ou menos pastosa (Garcia, 2003) (Figuras 23,24 e 25).  

 

 

 



Inspeção Integrada de Suínos                                                        Resultados e Discussão 

55 

 

  

Fig. 23 Presença de um abcesso na cabeça     Fig. 24 Presença de abcesso na região auricular      

(Fonte própria).                                                                                    (Fonte própria).         

       

 

 

Figura 25. Presença de abcessos na cabeça (Fonte própria). 
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Numa fase aguda os abcessos apresentam-se quentes e dolorosos, podendo 

ocorrer a disseminação do agente, denominada de piemia. Com o tempo há resposta 

imunitária por parte do organismo, sobre o foco de infeção, formando-se uma cápsula 

de tecido conjuntivo que envolve e circunscreve a infeção apenas nesse local (Garcia, 

2003). Os abcessos são bastante comuns nos suínos (Gracey et al., 1999) e encontram-

se com maior frequência em zonas do corpo mais suscetíveis de sofrerem trauma, ou 

locais de administração de medicamentos (Straw, 1992 citado por Vieira-Pinto et al., 

2013). Este processo pode estar associado a lutas que causam feridas, corte dos dentes, 

mordedura de cauda, injeções mal administradas ou ainda a infeções causadas pela 

castração (Sobestiansky e Barcellos, 2007). 

 

São vários os agentes etiológicos associados a abcessos, tais como Trueperella 

pyogenes, Streptococcus beta-hemolíticos, Fusobacterium necrofhorum, Bacteróides 

sp., Staphylococcus spp., E. coli, Mycobacterium avium, Mycobaterium bovis, 

Pasteurella multocida, Flavobacterium; Streptococcus sp; Pseudomonas aeruginosa, 

Actinobacillus sp. e Cornybacterium equi (Garcia, 2003; Sobestiansky e Barcellos, 

2007). 

 

Em vários países a presença de abcessos constitui um grande problema na 

inspeção post mortem, sendo responsável por perdas significativas de reprovação de 

carcaças ou partes de carcaças (Monlux e Monlux, 1972; Sanford and Higgins, 1992; 

Vieira-Pinto et al., 2013). Durante o exame post mortem devem ser tomados cuidados 

adicionais, pois o seu conteúdo está sob pressão e pode em caso de incisão sair para o 

exterior e contaminar a carcaça (Monlux e Monlux, 1972). Estas lesões podem não estar 

associadas a sinais clínicos na maioria das vezes, sendo apenas detetadas no exame post 

mortem. 

A profilaxia deve ser baseada na etiopatogenia do processo, e na implementação 

de medidas para melhorar as condições de higiene e o maneio dos animais, de modo a 

evitar infeções (Sobestiansky e Barcellos, 2007; Morés et al, 2007). 

 

O médico veterinário oficial para tomar uma decisão sanitária final, necessita de 

quantificar a extensão do processo, se generalizado ou localizado, ou consoante a sua 

atividade, se é um processo agudo ou crónico (Gracey, 2015). 
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De acordo com o Regulamento (CE) nº 854/2004 (Anexo I, secção II, capitulo 

V), deve ser considerada imprópria para consumo, a carne proveniente de animais 

afetados por doença generalizada, como piemia, septicemia, toxemia ou viremia.  

 

O Codex Alimentarius (1994) recomenda a rejeição total das carcaças quando 

estas são acompanhadas por piemia. Quando são processos únicos e localizados sem 

sinais de alterações sistémicas este recomenda a rejeição das partes afetadas e aprovação 

da restante carcaça. 

 

A presença de abcessos conduz a perdas económicas consideráveis, levando a 

um elevado número de rejeições parciais de cabeças, 2,3 %, e consequentemente às tão 

apreciadas bochechas de porco preto.  

 

As reprovações parciais a nível do fígado, pulmões, coração, rins e línguas, 

devido à logística de abate do referido matadouro não foi possível contabilizar a sua 

totalidade. No entanto, foi possível ficar com a perceção das principais lesões 

encontradas as quais passamos a descrever.  

 

Coração 

A nível do coração a lesão mais observada foi a pericardite (Figura 26), que é 

definida como uma inflamação do folheto parietal e visceral do pericárdio, em que se 

forma exsudado e se acumula no saco pericárdico (Jones et al, 1997). Esta inflamação 

pode resultar da disseminação hematógena de agentes infeciosos e da extensão de 

processos inflamatórios de tecidos adjacentes, tais como pneumonias e pleuresias. Esta 

pode ser classificada em pericardite aguda sero-fibrinosa, em que há presença de líquido 

e material fibrinoso amarelado, ou pericardite crónica caracterizada pela presença de 

aderências entre o pericárdio e o coração. Em alguns casos pode mesmo ocorrer fusão 

entre ambos, e assim observam-se aderências entre o pericárdio, pulmões e a pleura 

(Jones et al, 1997). Este tipo de lesão crónica pode prejudicar a função cardíaca e 

consequentemente produzir alterações na circulação sanguínea, levando a congestão 

venosa. As pericardites fibrinosas em suínos geralmente fazem parte de um quadro 

patológico de doenças específicas, como a Doença de Glasser, a pleuropneumonia 
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suína, pasteurelose, infeções por Streptococcus spp. e Mycoplasma (Sobestiansky e 

Barcellos,2007).  

 

A pericardite apenas é detetada no matadouro no momento da inspeção post 

mortem. Para controlo desta lesão é necessário identificar e tratar a causa primária, que 

geralmente é uma doença sistémica (Sobestiansky e Barcellos,2007). 

 

Relativamente à decisão sanitária, o Regulamento CE nº 854/2004 refere que na 

presença de este tipo de lesão, a carne deve ser declarada imprópria para consumo se for 

proveniente de animais com uma doença sistémica, como septicémia, piémia, toxemia 

ou virémia, de animais emaciados, ou de animais revelarem uma sangria insuficiente. O 

Codex Alimentarius (1994) recomenda que em casos de pericardite aguda infeciosa, 

septicemia, acumulação de exsudado, transtornos circulatórios, alterações degenerativas 

dos órgãos ou presença de odor anormal, deve-se proceder à reprovação total da carcaça 

e respetivas vísceras. 

 

Figura 26. Coração com pericardite (Fonte própria). 

Fígado 

No fígado as lesões detetadas com maior frequência foram lesões provocadas 

por parasitismo, produzidas pela forma larvar (Cysticercus tennuicollis) de Taenia 

hydatigena. Esta representa uma importante causa de rejeição de fígados, levando a 
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perdas económicas significativas a nível da indústria, já que o fígado é uma víscera 

bastante apreciada, mas também a nível produtivo porque animais parasitados podem ter 

um desenvolvimento mais lento (Campillo e Arguello, 1999).  

 

Para além desta, foram também encontradas lesões compatíveis com hidatidose, 

o que reforça a ideia da presença e contacto dos suínos com carnívoros. A deteção 

destas lesões de parasitismo permitem ainda apurar se o plano de desparasitações das 

explorações está a ser realizado corretamente (Campillo e Arguello, 1999). 

A cisticercose hepática é causada pela forma larvar, o metacéstodo, Cysticercus 

tennuicollis da Taenia hydatigena. Tem como hospedeiros definitivos o cão, carnívoros 

silvestres como o lobo, raposa, hiena, chacal, turão, marta, leão e ainda doninhas e o 

arminho (Campillo e Arguello, 1999), e como hospedeiros intermediários os suínos e o 

javali, ruminantes domésticos e ruminantes silvestres como o rebeco, corço e veado 

(Urquart, 1998; Jones et al., 1997; Taylor, 2007). Segundo estudos realizados pela Iowa 

State University em 2005 e por Eslami em 2010, embora a infeção em humanos por 

Taenia hydatigena seja pouco provável estes podem ser hospedeiros intermediários do 

parasita. 

 

Os hospedeiros intermediários infestam-se ao ingerir os ovos (as oncosferas) 

presentes no ambiente, estas vão-se libertar no intestino e penetrar na mucosa intestinal, 

mais tarde entram na corrente sanguínea e migram até ao fígado. Um mês após a 

ingestão dos ovos desenvolve-se uma vesícula com um único escólex, o metacestódeo. 

Este parasita pode ficar apenas no fígado ou perfurar a cápsula hepática e atingir a 

cavidade abdominal, o mesentério e o epiplón (Campillo e Arguello, 1999). 

 

Os hospedeiros definitivos albergam o céstode adulto no intestino, Taenia 

hydatigena, e são infetados ao ingerirem vísceras de animais parasitados com as 

vesículas e o escólex. As vesículas desenvolvem-se no seu intestino e formam-se os 

proglótides que ao fim de 57 dias estão maduros e se desprendem, sendo libertados nas 

fezes durante um longo período, contaminando o meio ambiente. Os ovos são altamente 

resistentes às condições ambientais, ao álcool e a alguns dos desinfetantes mais usados 

em explorações de suínos. Este parasita geralmente não produz sinais clínicos nos 
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hospedeiros intermediário sendo apenas detetado no exame post mortem (Campillo e 

Arguello, 1999). 

As principais lesões são observadas à superfície hepática onde estão presentes 

vesículas flácidas com uma única invaginação cefálica correspondente a um escólex, 

estando preenchidas por líquido transparente (Gil, 2000), como mostra a figura 27 e 28. 

 

 

Figura 27. Cisticercose hepática (Cysticercus tennuicollis) (Fonte própria). 

 

 

Esta parasitose é associada a sistemas extensivos, e tem elevada prevalência em 

diversos países nomeadamente em Espanha. A infeção mantém-se nos hospedeiros 

definitivos e intermediários devido aos sistemas extensivos, à sua prevalência nos cães e 

também devido à resistência dos ovos no ambiente (Campillo e Arguello, 1999). 

 

O modo de produção dos porcos de raça Alentejana, contribui e favorece a 

manutenção da infeção, pois convivem com diferentes espécies de animais, como 

ovinos, bovinos e espécies silvestres, e para além disso nas explorações observa-se a 

presença de um elevado número de cães, contribuindo para a prevalência da infeção. 

O controlo desta parasitose passa por controlar essencialmente a infestação no 

hospedeiro definitivo, desparasitando frequentemente os cães e não os alimentar com 

vísceras ou carne crua. Além dos cães todos os animais da exploração devem ser 
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desparasitados, não só os suínos mas também todos os que estão em contato com estes, 

e evitar o contato com animais silvestres vedando os parques corretamente. A realização 

de uma correta limpeza e desinfeção das instalações com desinfetantes apropriados é 

essencial para eliminar os ovos da Taenia hydatigena do ambiente, pois os ovos são 

altamente resistentes a muitos dos desinfetantes usados nas explorações de suínos 

(Campillo e Arguello, 1999). Nas explorações de suínos de raça Alentejana isto não se 

verifica, não são realizadas limpezas nem desinfeções, e não existe controlo dos animais 

selvagens, que são hospedeiros definitivos deste parasita, e assim os ovos permanecem 

nas instalações contribuindo para a prevalência do parasita. 

 

A cisticercose hepática causada por Cysticercus tennuicollis leva apenas à 

rejeição do fígado, no entanto em caso de infestação intensa ou se a carcaça apresentar 

um mau estado geral, conduz a uma reprovação total da carcaça (Regulamento nº 

854/2004). 

 

 

Figura 28. Fígado com Cysticercus tennuicollis (Fonte própria). 

 

A hidatidose é uma zoonose produzida por um céstodo do género Echinococcus, 

e com distribuição mundial. Este parasita tem incidência em alguns países da América 

do Sul, Europa, Austrália, Nova Zelândia. Em Espanha tem elevada prevalência nas 

regiões de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-Léon, Castilla la Mancha e Extremadura, 

esta prevalência está relacionada com a produção de ovinos e ao elevado número de 
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cães. Na Península Ibérica a única espécie presente é Echinococcus granulosus 

(Ballweber, 2001; Garcia, 2003). 

 

O parasita adulto encontra-se no intestino delgado dos hospedeiros definitivos, o 

cão e canídeos silvestres (Urquhart, 1998), e a forma larvar, os quistos hidáticos 

encontram-se no fígado e pulmões dos hospedeiros intermediários. Os ungulados 

silvestres como o corço, veado, rebeco e javali, búfalo, camelo, e os ungulados 

domésticos, bovinos, caprinos, suínos e principalmente nos ovinos, servem de 

hospedeiros intermediários a este parasita. O homem também pode ser um hospedeiro 

intermediário acidental mas não contribui para a prevalência da infeção, no entanto esta 

constitui uma importante zoonose (Campillo e Arguello, 1999; Taylor, 2007; Barry, 

2013). 

 

Os hospedeiros intermediários infetam-se por ingestão de ovos (oncosferas), 

presentes no ambiente, que vão penetrar na parede intestinal e por via sanguínea migram 

para o fígado e pulmões. O hospedeiro definitivo infeta-se ao ingerir vísceras 

parasitadas com quistos hidáticos, estes vão sofrer maturação e eliminam segmentos 

grávidos nas fezes (Taylor, 2007). Os ovos eliminados são bastante resistentes no 

ambiente, podendo permanecer infetantes fora do hospedeiro definitivo até dois anos. O 

ciclo no hospedeiro definitivo tem uma duração de aproximadamente 40 a 50 dias 

(Taylor, 2007). O crescimento e desenvolvimento dos quistos hidáticos é lento e por 

isso os animais mais velhos são os mais parasitados (Campillo e Arguello, 1999). 

 

A epidemiologia de Echinococcus baseia-se em dois ciclos, o ciclo doméstico 

(pastoreio) e o silvestre. O ciclo doméstico é o que constitui a principal fonte de infeção 

para o homem, através da ingestão acidental de ovos presentes em legumes e outros 

produtos alimentícios contaminados por fezes de cães. No ciclo silvestre os canídeos 

infetam-se consumindo vísceras parasitadas, e os ungulados silvestres pelo consumo de 

ovos presentes nos pastos (Campillo e Arguello, 1999).  

 

A hidatidose não produz sinais clínicos, e por esse motivo apenas é detetada no 

momento da inspeção post mortem, no entanto no homem os quistos hidáticos podem 

provocar transtornos digestivos, perda de peso, dilatação do abdómen, icterícia, tosse e 

dificuldade respiratória (Campillo e Arguello, 1999).  
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Na maioria das vezes apenas se observam os quistos hidáticos a nível hepático e 

pulmonar, mas embora menos frequente também podem ter outras localizações a nível 

cerebral, renal, muscular, ósseo, cardíaco, subcutâneo e a nível do baço. A localização 

depende da anatomia e fisiologia do hospedeiro assim como da espécie e estirpe do 

parasita. A rutura dos quistos na cavidade peritoneal ou pleural produz um choque 

anafilático (Campillo e Arguello, 1999). 

 

 No fígado os quistos apresentam-se como pequenas manchas de coloração 

branca ou amarelada, com forma esférica, bem delimitados, podendo ter um tamanho e 

número variáveis, (Urquhart, 1998). Um quisto hidático viável carateriza-se pela 

presença de vesículas uniloculares delimitadas por uma membrana externa e outra 

interna (a membrana germinativa), através da qual podem se desenvolver vesículas 

filhas, quando estes são férteis observa-se protoescólex dentro das vesículas sob a forma 

de areia, quando são estéreis não possuem escólex, (Jones et al. 1997). Segundo 

Cordero del Campillo cerca de 80 % dos quistos hidáticos no porco podem ser férteis. 

Alguns quistos podem degenerar, e ao colapsar tornam-se numa massa caseosa e 

mineralizada podendo, por vezes ser confundidos com lesões de tuberculose ou com 

metástases de carcinoma (Brown e Barker, 2007). 

 

Sendo esta uma zoonose com importância sanitária e económica, é uma doença 

de declaração obrigatória. A difusão e manutenção da hidatidose deve-se principalmente 

aos cães errantes e ao contacto com os animais silvestres (Campillo e Arguello, 1999). 

 

O seu controlo baseia-se essencialmente na educação sanitária das pessoas, 

lavando e cozinhando bem os alimentos, eliminação correta das carcaças da exploração, 

não alimentar os cães com vísceras cruas, controlo da população canina, desparasitações 

frequentes de todos os animais da exploração incluindo os cães com anti-helmínticos, e 

evitar o contato dos suínos com animais silvestres (Taylor, 2007; Campillo e Arguello, 

1999). 

 

A hidatidose causa prejuízos a nível produtivo quando as infestações são 

intensas, os animais têm um desenvolvimento mais lento e a nível económico com as 

rejeições parciais das vísceras parasitadas no matadouro. A hepatite parasitária por 
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hidatidose por si só leva apenas à reprovação parcial do fígado, exceto em casos em que 

se verifique um mau estado geral da carcaça (Regulamento (CE) nº 854/2004), 

observados em caso de infeções intensas. Na sua presença o MVO deve procurar lesões 

em outros órgãos e partes da carcaça, principalmente nos pulmões. 

Rins 

As nefrites e quistos renais foram as principais causas de rejeição parcial de rins 

observadas durante o período de estágio. Para determinados autores, as nefrites 

intersticiais multifocais são a causa mais comum de rejeição de rins de suínos no 

matadouro (Drolet et al., 2002). 

As nefrites intersticiais são processos inflamatórios dos rins. Estes processos 

podem ser purulentos ou não purulentos, agudos ou crónicos, e apresentar um padrão 

focal ou difuso (Jones et al.,1997; Maxie e Newman, 2007). A sua distribuição a 

maioria das vezes é multifocal e com presença de áreas branco-acinzentada de diversos 

tamanhos (Drolet et al.,2002). 

  

Durante a inspeção sanitária apenas é possível definir se se trata de um processo 

crónico ou agudo. No caso de se tratar de um processo agudo o rim é facilmente 

descapsulável, encontra-se hipertrofiado, brilhante e húmido, com uma superfície lisa e 

de consistência mole (Thomson, 1990; Jones et al, 1997). Quando se trata de um 

processo crónico observa-se atrofia renal, adesão capsular, um aumento da consistência 

do parênquima e alteração da sua arquitectura (Thomson, 1990; Jones et al, 1997). As 

nefrites podem ainda ser lesões purulentas com a presença de um ou vários abcessos. Na 

presença de múltiplos abcessos os rins estão ligeiramente hipertrofiados e facilmente 

descapsuláveis, com lesões puntiformes amareladas por vezes volumosas e salientes 

(Rozier e Tassin, 1993 citado por Vieira-Pinto et al., 2013). 

Nos animais domésticos as nefrites (Figuras 29 e 30) podem ser produzidas por 

diversos agentes de origem infeciosa, toxinas, desordens imunológicas, produtos 

químicos e fármacos (Maxie e Newman, 2007). 

A nefrite intersticial é caracterizada pela presença de diversas manchas branco-

acinzentadas no parênquima renal (Maxie e Newman, 2007) (Figuras 31 e 32). Estas 

resultam da disseminação de agentes víricos ou bacterianos que vão promover uma 
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reação inflamatória a nível intersticial (Jones et al.,1997). As principais causas 

apontadas para o aparecimento de nefrites intersticiais são Leptospira interrogans 

sevorar pomona, e outros agentes bacterianos como Escherichia coli, Staphylococcus 

spp., Sstreptococcus spp., Erysipelothirix rhusioptrhiae, Vírus da síndrome respiratório 

e reprodutivo suíno (PRRS), circovírus suíno, e alguns tóxicos (Newman, 2007; Jones et 

al.,1987).  

 

Segundo alguns estudos o principal agente envolvido em nefrites intersticiais foi 

o Circovírus suíno tipo 2 (PCV-2), sendo que o número de rins em que foi isolada 

Leptospira spp. tem vindo a diminuir, muito provavelmente devido à prática da 

vacinação (Drolet et al., 2002; Oliveira Filho et al, 2012). 

 

 

Figura 29. Rim com nefrite (Fonte própria).  Figura 30. Rim com nefrite (Fonte própria). 

 

Figuras 31.Rim com nefrite intersticial                     Figura 32. Rins com nefrite intersticial                     

(Fonte própria).                (Fonte própria). 

 

Observa-se um sinergismo entre as doenças a nível renal em suínos, a má 

qualidade da água e sua insuficiente ingestão. Num estudo realizado em França, alguns 

suinicultores comprovaram que problemas no consumo e qualidade da água nas 

explorações produziam diarreias, cistites, pielonefrites, problemas reprodutivos entre 
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outras patologias (Silva et al., 2007). O principal contaminante da água é Escherichia 

coli sendo que a sua presença é indicativa de contaminação fecal. Um fator de risco 

muito comum nas explorações são os bebedouros desprotegidos pois estão mais 

vulneráveis à contaminação por Leptospira spp. e E.coli. Os sistemas de abastecimento 

de água e os bebedouros são contaminados por Leptospira spp. através da urina de 

roedores infetados, e a sua sobrevivência é favorecida por altas temperaturas, águas 

paradas, e pela deficiente higienização dos bebedouros e reservatórios (Silva et 

al.,2007). No caso das explorações extensivas ou ao ar livre este problema agrava-se, 

pois não há controlo da temperatura, os bebedouros estão colocados ao sol, não é 

realizada uma limpeza e desinfeção regulares e existe um estreito contato com roedores. 

Por estes motivos torna-se fundamental implementar medidas profiláticas para este tipo 

de patologias, tais como a realização de um correto plano de vacinação, limpezas e 

desinfeções regulares dos bebedouros e respetivos reservatórios de água, assim como a 

colocação deste à sombra e o controlo de roedores (Silva et al., 2007). 

 

As carcaças com este tipo de lesões quando acompanhadas de alterações 

sistémicas ou organoléticas, como cheiro a urina, uremia ou edema generalizado devem 

ser declaradas impróprias para consumo (Codex Alimentarius, 1994; Regulamento (CE) 

nº 854/2004). O Codex Alimentarius recomenda ainda que em casos de nefrites crónicas 

em que as carcaças não apresentem sinais de alterações sistémicas, apenas são 

reprovados para consumo os rins e a restante carcaça é aprovada. 

 

Os quistos renais são lesões muito comuns nos suínos (Figuras 33 e 34), e 

consistem em cavidades formadas no parênquima renal (Maxie e Newman, 2007; 

Newman et al., 2007). Podem ser lesões uni ou bilaterais e a sua localização mais 

frequente é no córtex renal. Apresentam-se de diversos tamanhos com uma forma 

esférica delimitados por tecido fibroso fino, normalmente com uma coloração 

esbranquiçada. São preenchidos por um líquido transparente por vezes amarelado ou 

escuro, proveniente de filtrado glomerular ou das secreções epiteliais. Estes provocam 

compressão, atrofia e degenerescência do parênquima renal (Maxie e Newman, 2007). 

 

Os quistos renais podem ser adquiridos ou congénitos, os adquiridos podem ter 

origem numa fibrose intersticial, em patologias obstrutivas (Newman et al.,2007), no 



Inspeção Integrada de Suínos                                                        Resultados e Discussão 

67 

 

uso de corticosteroides ou ainda em fármacos e tóxicos a que os animais podem estar 

expostos (Maxie e Newman, 2007). 

 

 

Figura 33. Rim com quisto de retenção                  Figura 34. Interior de um rim com quisto de retenção                   

(Fonte própria).                                                                                  (Fonte própria). 

 

  Os rins que apresentam diversos quistos, rins poliquísticos podem ser designados 

de poliquistos congénitos, Polycytic Kidney Disease PKD, e afetam frequentemente 

uma extensa região do parênquima renal comprometendo muitas vezes a função do 

órgão, ao contrário dos quistos renais únicos. Ao corte observam-se diversas cavidades 

de tamanho variável, separadas por tecido fibroso, estando o parênquima renal 

totalmente atrofiado (Rozier e Tassin, 1993 citado por Vieira-Pinto et al., 2013). Este 

tipo de quistos é compatível com uma herança autossómica dominante devido a 

mutações de um ou mais genes, por isso é possível evitar este tipo de lesões eliminando 

os reprodutores que possuem este gene (Sobestiansky e Barcellos,2007). Os quistos 

congénitos muitas vezes já estão presentes ao nascimento, e gradualmente vão 

aumentando de tamanho (Maxie e Newman, 2007). 

 

As carcaças com este tipo de lesões quando acompanhadas de alterações 

sistémicas ou organoléticas, como cheiro a urina, uremia ou edema generalizado devem 

ser declaradas impróprias para consumo (Codex Alimentarius, 1994; Regulamento (CE) 

nº 854/2004). 

 

Pulmões 

Foram também detetadas algumas lesões pulmonares, sendo as mais frequentes 

lesões de pneumonia e lesões associadas a tecnopatias de abate por aspiração agónica de 

sangue. Segundo Alberton e Morés (2008), estas são as lesões pulmonares mais 
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observadas em suínos no exame post mortem. Este tipo de lesões possuem etiologia 

multifatorial. Durante a inspeção post mortem apenas com a observação macroscópica 

não é possível identificar o agente etiológico envolvido no processo. Segundo vários 

autores não existem lesões patognomónicas para nenhuma doença, pois os mesmos 

agentes patogénicos podem produzir diferentes lesões consoante a sua virulência, via de 

infeção, evolução e momento do abate (Alberton e Morés, 2008). 

 

Algumas das lesões pulmonares encontradas no matadouro resultam numa falha 

no processo de abate, causadas por aspiração agónica de sangue durante a sangria, em 

que simultaneamente ao corte dos grandes vasos, secciona-se acidentalmente a traqueia 

ou os grandes brônquios (Sobestiansky et al.,2000). Esta falha pode ser devida mesmo 

que indiretamente a uma má insensibilização dos animais, que se apresentam irrequietos 

no momento da sangria dificultando a secção dos vasos sanguíneos e favorecendo a 

secção da traqueia, chegando assim o sangue aos brônquicos (Sobestiansky et al.,2000). 

 

Os pulmões podem encontrar-se colapsados embora não completamente, sob a 

pleura observa-se a presença de pequenas hemorragias de diferentes dimensões com 

coloração avermelhada-violácea (Gil, 2005). 

 

Na presença deste tipo de lesões pulmonares resultantes de tecnopatias de abate 

(Figuras 35 e 36) deve-se fazer a diferenciação com outras lesões, como a pneumonia, 

em que se verifica alteração da consistência do pulmão, e de hemorragias pulmonares 

puntiformes provocadas pelo choque elétrico usado na insensibilização (Gil, 2005). No 

caso deste tipo de lesões se repetirem na inspeção post mortem, o médico veterinário 

responsável deve estar atento para a possibilidade de ocorrer uma falha no processo de 

insensibilização, e consequentemente no bem-estar dos animais (Vieira-Pinto et al., 

2013). 

Segundo o Codex Alimentarius 1994, os pulmões com lesões provocadas por 

aspiração de sangue, de água quente ou de alimento devem ser rejeitados para consumo, 

sendo as restantes partes da carcaça aprovadas para consumo. 
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Figuras 35 e 36. Pulmões com aspiração agónica de sangue 

(Fonte própria).
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VI Conclusão 

A inspeção sanitária tem como objetivo a proteção da saúde pública contra os 

perigos que diretamente ou indiretamente podem ser veiculados pelos alimentos, e 

paralelamente também salvaguardar a saúde e bem-estar dos animais (Juárez e Durrif, 

2013). 

 

Esta atividade rege-se pelo Regulamento Europeu (CE) nº 854/2004, que 

estabelece as regras específicas para os controlos oficiais dos produtos de origem animal 

destinados ao consumo humano.  

Durante este estágio, numa primeira fase acompanhei a atividade  do médico 

veterinário na produção primária, onde tomei conhecimento sobre as principais 

patologias que afetam os animais de raça Alentejana. Numa segunda fase, no 

matadouro, tomei consciência da importância do papel do MVO a nível da saúde 

pública, e do trabalho realizado no matadouro na deteção de doenças e processos que 

afetam os animais. Assim, compreendi que é de extrema importância o intercâmbio de 

informação entre o MVO e matadouro com as explorações pecuárias de origem no 

sentido de reduzir e prevenir os processos patológicos observados no matadouro. 

Relativamente aos resultados obtidos em matadouro durante este estágio, foram 

registadas 12 reprovações totais (0,20 %), sendo que a principal causa de rejeição foi a 

Linfadenite Granulomatosa Múltipla (0,065%). A nível das rejeições parciais, as 

principais causas foram a Linfadenite Granulomatosa nos linfonodos submaxilares 

(0,6%) e os abcessos cervicais (1,6%), que conduziram à rejeição de 2,3% das cabeças. 

Estes resultados salientam a importância desta patolgia na fileira de produção de carne 

de porco alentejano. 

 

O conhecimento das rejeições totais e parciais permite situar o perfil sanitário 

dos efetivos de suínos de raça Alentejana, e neste sentido possibilita uma informação 

com mais rigor sobre a necessidade de implementar medidas profiláticas, médicas e de 

biossegurança específicas e eficazes, de modo a minimizar as perdas económicas 

resultantes das rejeições e também a uma melhoria produtiva das explorações.  

Neste sentido, a informação deve ter um fluxo bidirecional, numa perspectiva 

integrada, para promover de forma mais eficaz o controlo e a melhoria da qualidade dos 
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produtos alimentares com origem no porco alentejano, e contribuindo para a 

sustentabilidade desta fileira. 
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IX ANEXOS 

1. Anexo I 

Acompanhamento na produção primária de suínos de raça Alentejana 

 Durante cerca de três meses acompanhei a produção primária dos suínos de raça 

Alentejana e cruzados, em diversas explorações com diferentes regimes de produção. 

Acompanhei a atividade médico veterinária em várias áreas, desde o maneio dos 

animais a intervenções médico-veterinárias. 

  As várias explorações visitadas localizavam-se no distrito de Évora. 

Relativamente ao regime de produção, a sua maioria eram explorações de regime 

extensivo ou intensivo ao ar livre.  

 Durante as visitas a estas explorações, acompanhei animais com diferentes 

idades e fases de produção, desde a recria até à fase de acabamento em montanheira. 

Foram realizados procedimentos de rotina, tais como a recolha de sangue para o Plano 

de Controlo e Erradicação da Doença de Aujeszky (PCEDA) e perfis serológicos, 

desparasitações, vacinações e tratamento médico quando necessário. 

 Os procedimentos e maneio foram realizados e ajustados em função das 

necessidades de cada exploração e na fase de produção em que os animais se 

encontravam. O maneio alimentar tem especial importância porque estes animais tem 

requisitos a cumprir aquando a sua entrada na montanheira, e por isso a sua alimentação 

deve ser bem racionada. Por outro lado a planificação reprodutiva é fundamental para se 

obter um máximo rendimento de produção, assim como a movimentação dos animais. 

Para além disso, auxiliei na realização de necrópsias em campo sempre que 

ocorriam mortes súbitas nas explorações, no sentido de chegar a um diagnóstico o mais 

rapidamente possível e iniciar o tratamento nos restantes animais, de modo a evitar mais 

mortes, recolhendo amostras para análise e posterior confirmação do diagnóstico. 

 Foram várias as patologias observadas, variando estas com a idade e fase de 

produção em que os animais se encontram, foi feito um registo das principais 

patologias. 
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 Nos animais mais jovens, na fase de recria, as patologias mais observadas, são as 

patologias a nível do trato gastrointestinal, sendo que os principais sinais clínicos são as 

diarreias, desidratação, prostração e mau estado geral dos animais. De entre elas 

destaca-se a Colibacilose produzida por E.coli, a Clostridiose provocada pelo 

Clostridium perfringens e diarreias produzidas por Rotavírus. 

Após o desmame é frequente observarem-se diarreias típicas do desmame 

devido à mudança de alimentação, e diarreias produzidas por Rotavírus e Circovírus, 

assim como problemas respiratórios provocados por Streptococcus suis.  

 Na fase de engorda, é muito comum doenças como o Mal Rubro produzido por 

uma bactéria a Erisipelotrix rhusiopathiae, que muitas vezes pode estar relacionado 

com a diminuição da imunidade após a castração. Nestes animais são frequentes 

algumas patologias respiratórias como a Pleuropneuminia suína (APP), produzida por 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Rinite Atrófica produzida por Bordetella 

bronchiseptica e Pasteurella multocida, e patologias produzidas por Mycoplasma 

hypneumoniae. Outras patologias como a Ileíte, Doença de Aujeszky, Sarnas, Artrites e 

Síndrome Reprodutivo e Respiratório Suíno (PRRS), também são frequentes nesta fase 

de produção. (Martín, 1999; Carbó e Andrada, 2001; Carrión, 2005; Rodríguez, 2005) 

 Com base nas patologias observadas, foi instalado um programa profilático. 

Neste programa são realizadas duas desparasitações internas por ano, com 

desparasitantes de largo espectro de ação administrado subcutaneamente, no caso das 

reprodutoras estas são desparasitadas antes do parto. 

A nível de vacinação, seguiu-se o seguinte plano vacinal: 

 Recria e Engorda: inicia-se a vacinação a partir do desmame, aos 2-3 

meses de idade com aproximadamente 25 kg de p.v., de modo a evitar a 

interferência com a imunidade materna.  

Clostridium + Mal Rubro, com reforço 1 mês depois; 

Doença de Aujeszky, com reforço 4 semanas depois, revacinar de 4 em 4 

meses; 

 

Antes da entrada em montanheira há um maior risco dos animais 

contraírem doenças, e por isso administram-se as vacinas para o Mal 



Inspeção Integrada de Suínos                                                   ANEXO I 

83 

 

Rubro + Clostridium e 4 semanas mais tarde Doença de Aujeszky e 

desparasitação. 

 Reprodutores: Parvovirose + Mal Rubro 

  Clostridium  

 Doença de Aujeszky de 4 em 4 meses 

 

Para além destas vacinas podem ser administradas outras vacinas opcionais em 

função do perfil serológico de cada exploração, tais como vacinação para a E.coli, 

PRRS e Rinite Atrófica.  

No decorrer do acompanhamento na produção primária de suínos de raça 

Alentejana e cruzados, compreendi que a realização de um correto maneio e profilaxia 

dos animais, desde o desmame à fase de acabamento em montanheira são fundamentais. 

E ganhei consciência da importância do intercâmbio de informação e do trabalho em 

equipa entre o médico veterinário responsável pela exploração e o MVO, apenas assim é 

possível reduzir o mais possível custos de produção e as perdas económicas. 
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2.  Anexo II 

Mapa de registo diário de entrada de suínos no matadouro 
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