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Resumo 

O corte de caudas é uma prática comum em quase todas as explorações intensivas de 

suínos em Portugal e na maioria dos países europeus. No entanto, com o aumento da 

preocupação pelo bem-estar animal já não é possível realizá-la de forma rotineira como medida 

preventiva para evitar a mordedura de cauda. Assim, o principal objetivo deste trabalho foi 

avaliar comparativamente animais com cauda intacta (n=510) e cauda cortada (n=510), 

selecionados aleatoriamente numa exploração de produção de leitões para engorda, onde foram 

mantidos até ao final da recria e transferidos posteriormente para uma exploração de engorda. 

Os animais foram acompanhados desde o início da recria até à fase final de engorda e abate em 

matadouro. Pretendeu-se averiguar os reais impactos desta prática (supressão do corte de 

caudas) sobre os parâmetros produtivos, sobre a ocorrência e grau de mordeduras, sobre os 

gastos inerentes a todos os tratamentos e sobre a avaliação sanitária e valorização da carcaça 

no matadouro.  

No presente estudo, apenas se observaram situações de mordedura de cauda no grupo 

com cauda intacta, com 68,6% dos animais a sofrerem pelo menos uma lesão ao longo da sua 

vida. Isto originou uma elevada retirada de animais deste grupo comparativamente com o grupo 

com cauda cortada. A maior parte dos casos ocorreram na recria em animais com peso superior 

a 10kg e no início da engorda, com destaque para o nível 3, que envolve lesões graves com 

redução ligeira da cauda (inferior a 1/3). Em matadouro, o grau 3 foi o mais observado, que 

corresponde a lesões curadas com perda parcial ou total da cauda, e as lesões verificadas nas 

vísceras foram associadas ao grupo com cauda intacta. A maior necessidade de tratamentos e 

de intervenção diária, de introdução de materiais de enriquecimento extra e as perdas por 

rejeições totais da carcaça no grupo com cauda intacta levou a um custo extra de 3,55€ por 

animal deste grupo. 

Este estudo alerta para o facto de o abandono do corte de caudas ser uma medida que 

deve ser tomada com precaução e efetivo estudo prévio, uma vez que, mesmo tentando manter 

os fatores de risco controlados, a não utilização desta prática pode constituir uma fonte de 

perdas económicas, tanto na prevenção como no tratamento da mordedura de cauda. 

Palavras-chave: corte de caudas, explorações, suínos, bem-estar animal, mordedura de 

cauda, matadouro. 
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Abstract 

Tail docking is a common practice in almost all of the intensive farms of pigs in Portugal 

and most European countries. However, with the increasing concern for animal welfare it is no 

longer possible to perform it routinely as a preventive measure to prevent tail biting. Therefore, 

the main goal of this trial was to evaluate the comparison between animals with intact tails 

(n=510) and animals with docked tails (n=510), which were selected randomly at the farrowing 

and post-weaning unit, where they were kept until the end of the nursery phase and afterwards 

transferred to a fattening unit. These animals were accompanied since the begging of the 

nursery until the end of the fattening phase and slaughter. This study aimed to investigate the 

real impacts of this practice (tail-docking suppression) on the production parameters, on the 

occurrence and degree of bites, on the costs inherent to all treatments and on the sanitary status 

and valuation of the carcass in the slaughterhouse.  

In the present study, tail biting situations were only observed in the intact tail group, 

with 68.6% of animals suffering at least one injury throughout their life. This led to a 

withdrawal of animals from this group compared to the group with docked tail. Most cases 

occurred in the nursery in animals weighing more than 10kg and in the beginning of the 

fattening period, mainly level 3 lesions, which involves severe lesions with a slight reducing of 

a portion of the tail (less than 1/3). In the slaughterhouse, level 3 lesions were the most observed, 

which are healed injuries with partial or total loss of the tail, and the lesions observed in the 

viscera were associated to the group with intact tails. The increased need of treatments and daily 

intervention, introduction of extra enrichment materials and losses due to total rejections of the 

carcass in the group of intact tails led to an extra cost of 3,55€ per animal in this group.  

This study warns that the abandonment of tail-docking is a measure that should be taken 

with caution and effective prior study, since even trying to keep the risk factors under control, 

the non-use of this practice may be a source of economic losses, both in the prevention and 

treatment of tail biting. 

Keywords: tail docking, farms, pigs, animal welfare, tail biting, slaughterhouse. 
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I. Introdução

O bem-estar animal (BEA) é um aspeto importante na produção de suínos dos dias de 

hoje (Bracke, De Lauwere, Wind & Zonderland, 2013). Os consumidores europeus estão cada 

vez mais preocupados com os sistemas de produção e o seu impacto na saúde pública e animal 

assim como no BEA. A Comissão Europeia tem vindo a desenvolver ações nesta área, com 

padrões mais elevados, de forma a conseguir-se uma melhoria das condições de produção dos 

animais (European Court of Auditors, 2018). Atualmente, um dos indicadores reconhecido 

como “iceberg” do bem-estar de suínos na exploração são as mordeduras de cauda. Estas lesões 

resultam de um comportamento anormal em suínos (Valros & Heinonen, 2015) e é um 

problema comum que pode originar perdas económicas consideráveis, nomeadamente as 

associadas às infeções secundárias e à deterioração da condição corporal dos suínos afetados 

(Bracke, Hulsegge, Keeling & Blokhuis, 2004; D’Eath, et al., 2014; Harley et al., 2014). 

Adicionalmente, é um dos fatores de redução do bem-estar animal mais importantes na 

produção moderna dos suínos, tanto pela dor associada à ferida na fase de lesão como pelo 

sofrimento relacionado com a dor devida à propagação de infeções a vários órgãos (Schrøder-

Petersen & Simonsen, 2001).  

É um problema comportamental identificado há décadas. A incapacidade de prevenir a 

sua ocorrência, de forma segura, sob condições comerciais de exploração, levou a maioria do 

sector a considerar necessário cortar as caudas de todos os leitões como medida preventiva 

(Edwards, 2006). 

A Diretiva Europeia 2008/120/CE estabeleceu que o corte de caudas não deve ser 

realizado rotineiramente, mas somente quando houver evidência de que ocorreram lesões em 

outros suínos. Assim, para ser evitado, o corte de cauda depende da capacidade de controlar os 

riscos de mordedura através da correta identificação e controlo de outros fatores predisponentes, 

ambientais e de maneio (European Food Safety Authority [EFSA], 2014).  

Os objetivos deste estudo consistiram em acompanhar grupos de suínos com cauda 

intacta e cauda cortada, desde a recria até ao matadouro e avaliar: 

- Ocorrência de mordedura de cauda e respetivo grau de lesão;

- O número de animais retirados, mortalidade, pesos médios e ganho médio diário;

- Custos económicos;

- Lesões em matadouro, nomeadamente a nível da cauda e outras passíveis de serem

associadas à mordedura de cauda. 
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II. Revisão bibliográfica

1. Importância da carne de suíno: produção e consumo (análise global e

nacional) 

Nos últimos 50 anos, a produção mundial de carne tem aumentado, com um crescimento 

de 4-5 vezes desde 1961. A nível regional, a Ásia é o maior produtor, com a sua produção total 

a rondar os 40-45%, representando um aumento significativo, uma vez que, em 1961, produzia 

apenas 12%. Inversamente, a Europa e América do Norte foram dominantes, representando 42-

45% da produção em 1961 e o seu peso relativo caiu, respetivamente, para 19 e 15% (Ritchie 

& Roser, 2019).  

A produção mundial de carne de suíno dos principais produtores e a respetiva 

participação de cada um no total da produção está representada no gráfico 1.  

 

Em 2018, esta esteve situada nos 120,5 milhões de toneladas, um ligeiro aumento de 

0,6% em relação ao ano anterior. Embora a China tenha diminuído a sua produção, sobretudo 

devido à estagnação global, representou 46% do total a nível mundial. Também ocorreu 

diminuição no Brasil, Vietname e Ucrânia. Contudo, UE, EUA e Federação Russa expandiram 

a produção, garantindo níveis estáveis a nível global. Na China, o aparecimento da Peste Suína 
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Gráfico 1: Produção mundial de carne de suíno em 2018, em milhões de toneladas (eixo do lado esquerdo) e 

participação na produção total em % (eixo do lado direito) dos principais produtores (adaptado de FAO, 2019). 
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Africana (PSA) que, no final de dezembro, envolveu 105 casos e resultou na morte de 950 000 

suínos, levou também à redução da sua produção em 2018. Devido a esta doença, a União 

Europeia (UE) suspendeu as importações neste mesmo ano, o que fez subir abruptamente o 

preço da carne de suíno (FAO, 2019). 

No gráfico 2 estão representadas as perspetivas de produção e consumo da carne de 

suíno a nível mundial, europeu e países em desenvolvimento. A produção de carne de suíno 

parece que irá aumentar 15% entre 2018 e 2027, com os países em desenvolvimento a 

representar o maior crescimento, mas com a carne de frango a manter o destaque das restantes 

carnes. No entanto, irá desacelerar o crescimento, com a China a representar, aproximadamente, 

50% da produção mundial (Organisation for Economic Co-operation and Development 

[OECD] & Food and Agriculture Organization of United Nations [FAO], 2018). Observando 

as perspetivas até 2027, supõe-se que a produção e consumo de carne de suíno continuarão a 

aumentar. No entanto, esta subida dever-se-á sobretudo aos países em desenvolvimento, sendo 

que a Europa manterá os seus valores relativamente estáveis (OECD, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2018, em Portugal a produção total de carne situou-se nas 892 mil toneladas, 

refletindo uma variação de +0,2%, quando comparada com a produção do ano 2017. As 383 

mil toneladas de carne de suíno produzidas em 2018 representaram um acréscimo de 1,4% em 

relação a 2017 (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2018). 

Gráfico 2: Perspetivas de produção e consumo a nível mundial, europeu e países em desenvolvimento até 

2027 (adaptado de OECD, 2019). 

Nota: Perspetivas de produção – esquerda; Perspetivas de consumo – direita; k – milhões de toneladas 
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Relativamente ao consumo per capita mundial de carne, em 2013 a de suíno foi a que 

apresentou um valor mais elevado (rondando os 16kg), seguida da carne de frango (15kg) e de 

bovino/búfalo (9kg) (Ritchie & Roser, 2019). Em Portugal, no ano de 2018, segundo o INE, a 

carne de suíno continuou a ser a mais consumida (44,7kg/habitante), com um valor bastante 

mais elevado que o consumo per capita mundial, embora tenha tido um ligeiro decréscimo (-

0,9%), seguida da carne de animais de capoeira (42,8kg/habitante). No total, o consumo de 

carne aumentou 1,7%, entre 2015 e 2018, mas este deveu-se ao maior consumo das carnes de 

bovino (+14,1%) e dos animais de capoeira (+8,9%). Futuramente, o consumo de carne suína 

per capita permanecerá relativamente estável até 2027. Apenas nos países em desenvolvimento 

o consumo per capita de carne suína continuará a expandir com o crescimento na América

Latina, devido ao facto de ter aumentado a produção, melhorado a qualidade e preços que 

reposicionaram a carne suína como uma das carnes favorecidas, juntamente com a de aves. 

Vários países asiáticos irão aumentar o consumo per capita, visto que a expansão da população 

nestas regiões e a sua capacidade económica irá suportar este crescimento (OECD & FAO, 

2018). 

A exportação a nível mundial de carne de suíno ficou estimada em 8,4 milhões de 

toneladas em 2018, uma subida de 1,6% em relação ao ano anterior, sobretudo pelo aumento 

nos EUA, UE, Chile e México. Já as importações foram dominadas pela China, Japão, México, 

República da Coreia e EUA, que importaram 70% do total de exportações (FAO, 2019). Entre 

os anos 1993 e 2016, os 5 principais importadores de carne de suíno a nível mundial foram o 

Japão, seguido de Alemanha, EUA, República da Coreia e França e os 5 principais exportadores 

foram EUA, seguido de Dinamarca, Canadá, Alemanha e Espanha (FAO, 2018). Em Portugal, 

a partir do ano 2006, as exportações tiveram um crescimento significativo, sendo que as 

importações tiveram um aumento também nesse ano, mas com decréscimo nos últimos anos. 

Segundo as estatísticas elaboradas pelo INE, em Portugal a carne de animais de capoeira 

foi a que apresentou o grau de autoaprovisionamento mais elevado com, em média, 87,5% entre 

2015 e 2018, com a carne de bovino a ser a mais deficitária, cobrindo, em média, 54,8% das 

necessidades de consumo (INE, 2018). Na carne de suíno, o grau de autoaprovisionamento 

diminuiu (gráfico 3), mantendo-se a tendência do ano anterior, que tinha registado um 

decréscimo de 4,2% (69,8% em 2017 face a 74,0% em 2016) (INE, 2017). 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda segundo os dados do INE, em 2018 existiam 2205000 efetivos totais de suínos, 

com, aproximadamente, 236000 reprodutoras. Além disso, é de salientar que há uma 

concentração maior na região Centro e no Alentejo.  

 

2. Corte de caudas 

2.1. Anatomia da cauda 

A cauda constitui o final da coluna vertebral, sendo que tem como base anatómica as 

vértebras caudais que variam entre 16 a 25. Existem dois grupos de músculos na cauda, os 

músculos sacrocaudais e os músculos intertransversos (figura 1). Ainda existem os músculos 

coccígeos e elevador do ânus, que se inserem, respetivamente, nas vértebras caudal I a IV e IV 

a V. A irrigação realiza-se mediante várias artérias e veias (figura 1) e os seus ramos que cursam 

até à extremidade da cauda. Normalmente, os nervos caudais variam entre 4 a 8 pares, embora 

o mais frequente sejam seis e as suas ramificações unem-se formando os plexos caudais dorsal 

e ventral, que inervam a musculatura, a fáscia e a pele dos lados respetivos, também até à 

extremidade da cauda. Nos suínos, esta enrola-se em forma de saca-rolhas e a alteração do seu 

posicionamento normal pode ser um indicador de ausência de bem-estar, como é o caso de dor 

ou medo, encontrando-se descaída e entre os membros posteriores (Getty, 2002).  

Gráfico 3: Balanço de aprovisionamento dos produtos animais (adaptado de INE, 2018). 
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Figura 1: Secção entre a quinta e sexta vértebras caudais do suíno 

(adaptado de Getty, 2002, p.1390).  

Nota: 1 - dorsal médio, 2 - dorsal lateral, 4 - ventral lateral e 5 - 

ventral médio (Músculos sacrocaudais); 3 – dorsal e ventral caudal 

(músculos intertransversos); A – veia cutânea; B - artéria caudal 

dorsolateral; C - artéria ventrolateral caudal e D – artéria e veia 

média caudal. 

2.2. Legislação e práticas correntes 

O corte de cauda é um procedimento que implica a remoção de uma porção desta e que 

é realizado, sobretudo, para prevenir a mordedura de cauda (Sutherland & Tucker, 2011). 

Muitos leitões na Europa são rotineiramente expostos a esta prática durante a primeira semana 

após o nascimento (De Briyne, Berg, Blaha, Palzer & Temple, 2018). 

A Diretiva Europeia 2008/120 / CE relativa às normas mínimas de proteção de suínos, 

no seu anexo I, capítulo I, ponto 8, regulamenta que são proibidos todos os procedimentos 

destinados a uma intervenção efetuada para fins que não sejam terapêuticos ou de diagnóstico 

e que impliquem danos ou perda de uma parte sensível do corpo ou alteração da estrutura óssea. 

No entanto, algumas exceções são reconhecidas, incluindo a redução de pontas de dentes de 

leitões, corte de uma parte da cauda e castração de animais machos. O corte na cauda ou a 

redução de pontas dos dentes não devem ser realizados rotineiramente, mas somente quando 

houver evidência de que houve lesões nos tetos das porcas ou nas orelhas ou caudas de outros 

suínos. Antes de realizar esses procedimentos, outras medidas devem ser tomadas para evitar a 

mordedura de cauda e outros vícios, levando em consideração o ambiente e a densidade animal. 

Por esta razão, condições ambientais ou sistemas de gestão inadequados devem ser alterados. 

Qualquer um dos procedimentos acima descritos só poderá ser realizado por um veterinário ou 

pessoa formada, conforme previsto no Artigo 5 da presente Diretiva, com experiência na 

execução das técnicas aplicadas, com meios apropriados e em condições higiénicas. Se a 

castração ou corte das caudas for praticada após o sétimo dia de vida ela só deve ser realizada 

por um veterinário sob anestesia e analgesia prolongada adicional (Comissão Europeia, 2008). 

Deste modo, o corte de cauda não deve ser realizado rotineiramente nos países da UE. 

No entanto, a intensificação da produção de suínos levou ao aumento dos problemas de 

mordedura de cauda e, consequentemente, à generalização da prática de corte de caudas nas 
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explorações. Hoje em dia, a percentagem de leitões com cauda cortada provavelmente varia 

com o sistema de alojamento e legislação, sendo de quase 0% em países onde o corte de cauda 

é proibido e de quase 100% em países onde é permitido e em que os suínos são criados em piso 

ripado, tendo um menor valor caso sejam criados em camas ou ao ar livre (EFSA, 2007). No 

gráfico 4 é apresentada uma pesquisa elaborada por peritos em bem-estar de suínos de um grupo 

de trabalho da EFSA e verificou-se que existem diferenças entre a percentagem de animais com 

cauda cortada entre os vários países.  

 

 

 

Existem alguns países com legislação mais restrita que a diretiva da UE, tais como 

Dinamarca, Suécia, Finlândia, Lituânia, Suíça e Noruega (tabela 1). No entanto, parece que 

mais de 90% dos animais têm a cauda cortada nos países da UE, incluindo a Dinamarca (EFSA, 

2007). 
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Tabela 1: Lista de países com legislação mais restrita do que a Diretiva da UE relativa ao corte de cauda (adaptado 

de EFSA, 2007 & De Briyne et al., 2018). 

O corte de cauda é geralmente realizado pelo produtor ou pelos seus funcionários nos 

primeiros dias após o nascimento, juntamente com outras práticas de rotina, como injeção de 

ferro, redução da ponta dos dentes e, por vezes, também castração e identificação (EFSA, 2007; 

Marchant-Forde et al., 2009). Os métodos mais utilizados incluem corte de cauda com 

cortadores de trauma contundente (tesouras/alicates/bisturis) e cortadores de ferro cauterizante 

(Marchant-Forde et al., 2009; Sutherland & Tucker, 2011). Atualmente, os cortadores 

aquecidos (figuras 2 e 3) têm sido mais difundidos pelo facto de ajudarem a cauterizar a ferida 

no momento do corte, melhorando o bem-estar do leitão pela selagem da ferida e redução do 

risco de infeção (Marchant-Forde et al., 2009). 

Como regra geral, nenhum tratamento anestésico ou analgésico é realizado para reduzir 

a dor. Quando usadas tesouras ou cortadores de ferro, normalmente são mergulhados num 

antisséptico para desinfeção e não se aplica nenhum antisséptico na cauda antes ou depois do 

corte (EFSA, 2007). O comprimento do coto da cauda pode variar, sendo, no entanto, comum 

a realização do corte de forma a deixar, aproximadamente, 2cm de comprimento ou mais 

(Sutherland & Tucker, 2011) (figura 3).  

País Legislação mais rigorosa do que a Diretiva da UE 

Dinamarca 

Corte só efetuado entre os dias 2 e 4, apenas quando há documentação de lesões caso o corte 

não seja realizado. A cauda deve ser cortada o mínimo possível (não mais que ½ da cauda) e, se 

realizado após o 4º dia de vida, os leitões devem ser submetidos analgesia de longa duração 

Estónia Veterinário tem de tomar a decisão 

Finlândia Corte de cauda é proibido, exceto se efetuado por um veterinário devido a razões médicas 

Alemanha 

Só é permitido o corte de cauda em leitões até aos 4 dias de vida. Com mais idade, tem de ser 

feito por um veterinário com anestesia. Desde 2018, também se aplicam requisitos mais 

rigorosos em relação aos materiais de enriquecimento e existe uma orientação para cortar no 

máximo 1/3 da cauda 

Noruega 
A amputação de caudas por razões médicas só pode ser realizada por veterinários usando 

anestesia e analgesia prolongada. Por esse motivo, atualmente não é praticada 

Suécia Corte de cauda não é permitido 

Suíça Removido da lista de mutilações que podem ser realizadas sem anestesia 

Lituânia Corte de cauda totalmente proibido 
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2.3. Consequências no bem-estar dos animais 

O corte de cauda envolve problemas de bem-estar e dor para os leitões (Marchant-Forde 

et al., 2009), sendo que toda a cauda, incluindo a ponta, parece ser sensível (Simonsen, Klinken 

& Bindseil, 1991).  

Prunier, Mounier e Hay (2005) mediram os padrões plasmáticos de determinados 

indicadores de stresse (adrenocorticotropina [ACTH], cortisol, glicose e lactato plasmático) em 

leitões com 1 dia de vida e não encontraram efeitos nestes parâmetros logo após o corte de 

cauda. Embora existam poucos dados que levem a uma conclusão acerca deste assunto, os 

autores elaboraram hipóteses diferentes para explicar estes resultados, tais como a possibilidade 

do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal não ser reativo ao stresse em leitões com 1 dia; ou ser 

altamente reativo, mas a manipulação dos animais associada à recolha de amostras de sangue 

poder mascarar os efeitos dos procedimentos experimentais; a atividade do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal ser marcadamente estimulada em torno do nascimento e não ser capaz de 

responder a qualquer estimulação suplementar; e ainda o estímulo nociceptivo devido ao corte 

de cauda não ser suficiente para induzir uma resposta de stresse fisiológico. 

Relativamente à diferença entre os métodos de corte, no estudo de Sutherland, Bryer, 

Krebs e McGlone (2008) as concentrações de cortisol dos leitões aos 60 minutos após o 

procedimento foram menores nos que sofreram corte com cautério (semelhantes aos animais 

que permaneceram com cauda intacta), indicando uma possível redução do stresse fisiológico 

agudo causado por este. Marchant-Forde et al. (2009) avaliaram as concentrações de β-

Figura 2: Termocautério utilizado no 

corte de cauda de leitões (do autor). 
Figura 3: Realização do corte de cauda 

em leitões com 1 dia de vida (do autor). 
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endorfina e não encontraram diferenças entre animais com cauda cortada a ferro quente ou corte 

com trauma contuso. Sutherland, Bryer, Krebs e McGlone (2009) não encontraram diferenças 

na contagem de leucócitos diferenciais e na relação neutrófilos-linfócitos de suínos submetidos 

a corte de cauda com ferro quente, com trauma contuso a frio ou à manipulação inerente ao 

processo do corte de cauda sem execução do mesmo (grupo controlo) às 3 ou 7 semanas pós-

tratamento.  

O corte de cauda parece provocar alterações comportamentais até 5 horas após o 

procedimento (Herskin, Thodberg & Jensen, 2016), aumentando a quantidade de movimentos 

bruscos, tentativas de fuga e vocalizações, embora estas possam também ser devidas a 

queimaduras superficiais acidentais provocadas pelo contacto com o ferro quente antes do corte 

ocorrer (Marchant-Forde et al., 2009). Além disso, outros sinais indicativos de dor aguda que 

podem surgir são o abanar e encolher a cauda, o sentar e o arrastar da parte posterior do corpo 

no chão, ocorrendo principalmente nos primeiros minutos (Sutherland et al., 2008). No estudo 

de Torrey, Devillers, Lessard, Farmer e Widowski (2009) não se verificaram alterações no 

comportamento de mordiscar entre leitões com corte de cauda e leitões sem corte sujeitos à 

manipulação associada a este. 

A reação à dor aguda aparenta diminuir com o uso de anestesia local (por exemplo, 

lidocaína) durante o procedimento. No entanto, a utilização de anti-inflamatórios não esteroides 

(como o meloxicam) não parece ter qualquer efeito (Herskin et al., 2016).  

Neuromas traumáticos podem ser encontrados em suínos de engorda (Simonsen et al., 

1991), sendo que o seu desenvolvimento pode ocorrer até aos 4 meses após o corte de cauda 

(Sandercock, Smith, Giminiani & Edwards, 2016). Não existem estudos que comprovem que 

os suínos com cauda cortada estejam sujeitos a dor crónica, no entanto os neuromas estão 

associados a esta (Spinka, 2017).  

Outras consequências podem incluir o aumento do risco de infeções, especialmente se 

realizadas sob condições de reduzida higiene (Valros & Heinonen, 2015). Também pode 

ocorrer a diminuição no crescimento (Marchant-Forde et al., 2009; Sutherland et al., 2009), 

embora no estudo de Prunier et al. (2001) não tenha sido observada qualquer diferença. 

3. Mordedura de cauda

O termo mordedura de cauda tem sido usado para descrever uma ampla gama de 

comportamentos em suínos, variando desde a manipulação oral suave da cauda até mordeduras 
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que originam feridas na pele e perdas de tecido parciais ou totais (Taylor, Main, Mendl & 

Edwards, 2010). 

Um precursor do “tail biting” (mordedura de cauda) é o chamado “Tail-in-Mouth” 

(comportamento de “cauda na boca”). Este é caracterizado pela manipulação oral da cauda de 

um suíno por outro e nunca provoca traumatismo visível, em contraste com a mordedura 

(Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001; Schrøder-Petersen, Simonsen & Lawson, 2003).  

A dor e o medo são consequências que uma vítima de mordedura sofre, uma vez que, 

num surto, os suínos agressores mordem frequentemente as vítimas com persistência crescente. 

Em parques pequenos, as vítimas são incapazes de escapar dos ataques e os mordedores ficam 

excitados principalmente devido ao sabor do sangue e de outros estímulos (por exemplo, 

aumento de atividade) num ambiente estéril. Na ausência de interferência do trabalhador, isso 

pode levar a uma escalada deste comportamento e o problema pode levar a que mais suínos no 

parque estejam envolvidos no ato de morder e de serem mordidos (EFSA, 2007) (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mordedura de cauda foi considerada sempre uma síndrome multifatorial e os fatores 

que a influenciam têm frequentemente características ambientais incluídas (Schrøder-Petersen 

& Simonsen, 2001; Taylor et al., 2010; Van Putten, 1969). No entanto, os fatores causais numa 

exploração nem sempre são a razão dos surtos de mordedura de cauda noutras explorações 

(Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001). Esta problemática é mais frequentemente relatada 

durante as fases de recria e engorda, mas também ocorre em fêmeas de reposição (Bracke et 

al., 2012; Ursinus et al., 2014a) e até em leitões pré-desmame (Ursinus et al., 2014b). 

Figura 4: Comportamento dos animais de um parque pelo aparecimento de sangue 

associado a mordedura de cauda em suínos com cauda intacta (do autor). 
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A incapacidade de prevenir surtos de mordedura de cauda sob condições comerciais de 

exploração resultou na adoção generalizada do corte de cauda como uma medida preventiva 

(EFSA, 2007). Contudo, esta prática também não garante a eliminação total da mordedura de 

cauda (Moinard, Mendl, Nicol & Green, 2003). 

3.1. Fases/Tipos 

É importante reconhecer duas fases distintas num surto de mordedura de cauda. Na 

primeira ou fase "pré-lesão" (isto é, antes de ocorrer qualquer ferimento da cauda), os suínos 

são comumente vistos a focinhar e a roer em várias partes do corpo dos seus companheiros do 

parque. Nesta fase, a atração pelo sangue provavelmente não desempenha nenhum papel no 

comportamento dos animais. No entanto, na fase de lesão esta pode envolver complicações. 

Neste período, uma dieta monótona parece levar a um aumento da atração dos animais para o 

novo sabor do sangue e deficiências alimentares podem criar um apetite específico para os 

nutrientes presentes neste (Fraser, 1987).  

Spinka (2017) referiu que estudos focados na identificação de características individuais 

frequentemente dividem os fenótipos em grupos com base no seu envolvimento no 

comportamento de morder a cauda. Assim, os suínos são definidos como agressores (suínos 

que executam mordedura de cauda), recetores ou vítimas (suínos que são mordidos ou têm 

lesões na cauda) e controlos ou neutros (suínos que não são mordidos nem praticam mordeduras 

de cauda).  

Taylor et al. (2010) distinguiram três tipos de mordedura de cauda, baseados sobretudo 

nas descrições do comportamento de morder e as condições em que ocorrem (Tabela 2). Os 3 

tipos incluíam a mordedura de duas fases (que envolve pré-lesão e lesão), a mordedura súbita 

e vigorosa (“sudden-forceful”) e a obsessiva (“obsessive”). Estas foram avaliadas em relação 

ao comportamento do agressor e vítima, bem como a lesão originada. Na mordedura de duas 

fases o período de pré-lesão corresponde ao momento em que ocorre manipulação sem lesão da 

cauda e o de lesão ocorre quando, em algum momento, há uma rutura da pele, o que leva a 

sangramento e aumento do problema para outros suínos devido à atração pelo sangue. Esta 

categoria de mordedura de cauda de duas fases é o processo mais aceite na maioria dos artigos 

e surge geralmente associado a falta de material de enriquecimento adequado. A segunda 

categoria de mordedura, a súbita e vigorosa, normalmente tem como causa um inadequado 

acesso a recursos (como a alimentadores) e é mais comum em animais em pé ou a 
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movimentarem-se. A terceira categoria, a obsessiva, é semelhante à súbita e vigorosa, diferindo 

no facto dos mordedores estarem obcecados em morder caudas e, geralmente, terem um menor 

crescimento por despenderem menos tempo nos alimentadores. Além disso, parece que estes 

animais podem ter um problema genético no metabolismo proteico que influencia o equilíbrio 

dos neurotransmissores no seu sistema nervoso central. Por esse motivo, a única solução para 

estes casos passa pela separação destes suínos. 

 

Tabela 2: Fases/Tipos de mordedura de cauda (adaptado de Taylor et al., 2010). 

Tipos de 

mordedura 

Comportamento 

do mordedor 

Comportamento 

da vítima 

Observações 

de lesão 
Causa Soluções 

Duas Fases 

1.Pré-lesão 

Manipulação 

relativamente 

suave da cauda 

de um suíno por 

outro. 

Encontrado 

quando ambos 

estão deitados 

Passiva. Pouca 

ou nenhuma 

reação 

Poucas ou 

nenhumas 

lesões 

observadas. 

Possibilidade 

de contusões 

subjacentes 
Falta de 

objetos/substrato 

para focinhar, 

mastigar ou 

manipular 

Remover 

mordedores, 

tratar e remover 

animais 

mordidos. 

Fornecer objetos 

adequados para 

manipulação, 

mastigação e 

focinhar 
2. Lesão 

A manipulação 

resulta em 

sangramento da 

cauda, 

manipulação 

mais forte e 

morder outros 

Provável reação 

de fuga e/ou sons 

indicativos de 

desconforto, mas 

pode tornar-se 

apática. Menos 

tempo em pé 

para se alimentar 

Marcas de 

mordedura 

leve a grave 

na cauda, 

sangramento 

de feridas 

Súbita e 

vigorosa 

Agarrar e puxar a 

cauda do animal. 

Os suínos 

normalmente 

estão de pé ou 

ativos 

Ação para evitar 

e/ou vocalização 

Feridas leves 

a graves, 

incluindo 

amputação 

parcial ou 

total da cauda 

Acesso 

inadequado a 

recursos 

Remover 

mordedores, 

tratar e remover 

animais 

mordidos. 

Melhorar o 

acesso aos 

recursos 

Obsessiva 

Agarrar e puxar a 

cauda 

repetidamente 

Ação para evitar 

e/ou vocalização 

Feridas leves 

a graves, 

incluindo 

amputação 

parcial ou 

total da cauda 

Desconhecida. 

Possivelmente 

problema 

genético no 

metabolismo 

proteico que 

aumenta a 

atração pelo 

sangue 

Remover os 

mordedores, 

tratar e remover 

animais 

mordidos 
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3.2. Fatores de risco 

Compreender a verdadeira causa da mordedura de cauda é difícil devido à sua 

ocorrência esporádica e imprevisível e porque parece ter origens multifatoriais (Edwards, 

2006). Uma ampla gama de fatores de risco potenciais foi identificada (Moinard et al., 2003; 

Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001; Taylor et al., 2010) e tem sido descrita por vários 

autores, incluindo alimentação (Fraser, 1987; Fraser, Bernon & Bail, 1991), desconforto 

ambiental (Scott, Taylor, Gill & Edwards, 2006; Van de Weerd & Day, 2008), doenças (Kritas 

& Morrison, 2007), competição excessiva por recursos (Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001) 

e falta de material manipulável (D'Eath et al., 2014), entre outros. No entanto, quando se foram 

alterando alguns fatores de risco em condições comerciais surgiram resultados diversificados, 

possivelmente refletindo a natureza multifatorial da mordedura de cauda e indicando que as 

recomendações gerais nem sempre são apropriadas em determinadas explorações (Taylor, 

Parker, Mendl, Edwards & Main, 2012).  

3.2.1. Características do animal 

Tem sido sugerido que uma predisposição para mordedura de cauda esteja ligada a 

vários fatores internos, sendo, assim, importante ter em consideração a raça e genética, género 

e tamanho de um suíno ao avaliar o seu efeito no desempenho produtivo. Isto é devido ao facto 

destes fatores terem impacto no crescimento do animal, percentagem de carne magra, consumo 

de alimento e outras características da produção e também porque os mesmos fatores podem 

encontrar-se associados à mordedura de cauda (Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001; Sinisalo, 

Niemi, Heinonen & Valros, 2012).  

3.2.1.1. Raça e genética 

A raça pode ter alguma influência na expressão da mordedura de cauda (Breuer et al., 

2005). Os suínos Large White (LW) parecem ter maior predisposição a tornarem-se vítimas que 

os suínos Landrace (LD) (Sinisalo et al., 2012). Breuer et al. (2005) concluíram que a 

prevalência de suínos LW mordedores de cauda foi de 2,8% e de suínos LD foi de 3,5% e que 

a heritabilidade da mordedura de cauda em suínos LD é significativa, enquanto que em LW 

esta não parece existir. Ainda, os suínos Duroc parecem ser mais ativos e investigadores do que 

os suínos LD e LW (Breuer et al., 2003). 
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Além disso, parece existir uma associação genética entre mordedura de cauda e o 

crescimento e a percentagem de carne magra. Breuer et al. (2005) demonstraram que a 

mordedura de cauda pode estar geneticamente relacionada com um maior crescimento de tecido 

magro. Ursinus et al. (2014a) concluíram que as fêmeas de substituição que realizavam este 

comportamento eram fenotipicamente mais pesadas e cresciam mais rapidamente que as outras 

não mordedoras e também tinham um maior potencial genético para tamanho e crescimento da 

ninhada, enquanto as vítimas tinham menor potencial para a deposição de gordura dorsal.  

Em suma, os fatores genéticos parecem ter alguma influência no comportamento de 

mordedura de cauda, embora os efeitos não sejam claros, podendo ser afetados por fatores 

ambientais e os seus mecanismos sejam desconhecidos (EFSA, 2007). 

 

3.2.1.2. Género  

O género é um fator de risco geneticamente determinado que parece estar associado a 

diferentes incidências de mordedura de cauda (EFSA, 2007). Esta não se distribui igualmente 

entre os géneros, sendo que os machos castrados aparentam ser mais frequentemente mordidos 

do que as fêmeas (Kritas & Morrison, 2004; Valros, Ahlström, Rintala, Häkkinen & Saloniemi, 

2004). Pensa-se que a razão pela qual as fêmeas são mais propensas a morder a cauda do que 

os machos castrados é pelo facto de serem mais ativas que os machos e quando atingem a 

puberdade no final do período de crescimento podem tornar-se mais interessadas na área genital 

(Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001). No entanto, Zonderland, Bracke, den Hartog, Kemp e 

Spoolder (2010) descobriram que as fêmeas tinham uma maior propensão a morder logo 

durante o primeiro mês após o desmame, em comparação com leitões machos inteiros e, ainda, 

Schrøder-Petersen et al. (2003) relataram o mesmo para grupos de fêmeas em relação ao 

comportamento de “cauda na boca” quando estavam em torno de 40-50kg. A nível de 

matadouro também se constatou esta tendência, tendo Harley et al. (2012) verificado maior 

prevalência de lesões na cauda em machos inteiros do que em fêmeas e Kritas e Morrison (2007) 

observado mais lesões em carcaças de animais castrados do que as carcaças de fêmeas. 

A proporção de cada género nos grupos pode ter efeito na mordedura de cauda. Na 

presença de grupos constituídos apenas por fêmeas verificou-se uma maior ocorrência de lesões 

de cauda em comparação com os grupos mistos e exclusivamente constituídos por machos. Nos 

grupos mistos os machos são mais afetados pela mordedura do que as fêmeas (Zonderland et 

al., 2010). No entanto, Schrøder-Petersen et al. (2003) encontraram que o comportamento de 
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“cauda na boca” apresentava níveis mais baixos em grupos de leitões desmamados de apenas 

um género do que em grupos mistos.  

Assim, o género tem sido mencionado como fator influenciador da prevalência de 

vítimas de mordedura de cauda, mas a literatura fornece diferentes evidências sobre qual é mais 

propenso (Sinisalo et al., 2012). 

3.2.1.3. Peso ou idade 

O peso e a idade influenciam a mordedura de cauda, não ocorrendo este comportamento 

com a mesma frequência durante toda a vida do animal (Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001). 

No início de vida e, certamente, logo após o desmame, a mastigação da cauda ou o 

comportamento de “cauda na boca” são evidentes (EFSA, 2007). A frequência de 

comportamento de “cauda na boca” parece aumentar significativamente com a idade, 

registando-se esse comportamento durante a primeira semana após o desmame e tornando-se 

mais frequente durante as quatro semanas seguintes, apesar de não se observar lesão real ou 

mordedura na cauda (Schrøder-Petersen et al., 2003).  

Num estudo desenvolvido por Zonderland et al. (2008), leitões desmamados iniciaram 

a mordedura de cauda a partir do dia 5 após o desmame, ou seja com 33 dias de idade, mas os 

problemas desapareceram (espontaneamente) após a transferência desses animais para a 

unidade de engorda. Paoli, Lahrmann, Jensen e D'Eath (2016) verificaram que, em 4 semanas 

de observação (5-8 semanas de vida dos animais), os comportamentos direcionados para a 

cauda aumentaram, sobretudo na última semana. Naya et al. (2018) observaram que as 

mordeduras de cauda começavam na maioria dos casos na segunda semana após o desmame. 

No estudo epidemiológico desenvolvido por Moinard et al. (2003), o padrão geral de surtos 

registados pelo produtor (em que pelo menos um animal apresentava sinais de lesões na cauda 

- sangue ou ferida) foi esporádico e irregular, ocorrendo logo após o desmame, até cerca de 140

dias de idade. 

O comportamento de “cauda na boca” parece diminuir em todo o período de engorda 

enquanto que o de mordedura de cauda parece aumentar (Blackshaw, 1981; EFSA, 2007; 

Simonsen, 1995). Van de Weerd, Docking, Day e Edwards (2005) observaram uma maior 

manipulação de caudas entre animais em sistema de piso ripado parcial quando os suínos tinham 

aproximadamente 45kg, seguida de uma diminuição após esse peso. Recentemente, Lahrmann, 

Busch, D’Eath, Forkman e Hansen (2017) compararam a prevalência de lesões de cauda em 
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função do peso em suínos colocados numa exploração experimental desde o desmame até ao 

abate. Estes autores observaram que animais entre 30 e 60kg tiveram mais lesões na cauda do 

que animais com 7 e 30kg e 60 e 90kg e menos animais tiveram lesões entre 60 e 90kg em 

comparação com 7 e 30kg. Já Van de Weerd, Docking, Day, Breuer e Edwards (2006) 

observaram surtos de mordedura de cauda em 57% dos parques em suínos com cauda intacta 

com peso > 55kg. No sistema de produção de suínos pesados com 170kg em Itália, Scollo et al. 

(2013) verificaram que suínos colocados na engorda com 80 dias apresentaram maior 

prevalência de mordeduras de cauda na semana 14, seguido da semana 3 e bastante mais baixa 

na semana 22 de período em engorda. 

 

3.2.2. Características da produção 

3.2.2.1. Condições na maternidade 

Moinard et al. (2003) observaram que a mordedura de cauda era menos provável em 

explorações onde era fornecida palha na maternidade uma ou mais vezes por dia. Simonsen 

(1995) observou animais provenientes de dois sistemas de maternidade (mães confinadas, sem 

palha, desmame às 4 semanas vs. mães alojadas livremente, com palha, desmame às 5-6 

semanas) que foram posteriormente alojados em parques enriquecidos. Neste estudo, o autor 

verificou que os animais provenientes de sistema de partos confinados (figura 5) apresentavam 

um comportamento mais mordiscador do que os provenientes de sistemas livres com palha 

(figura 6). No entanto, não foram encontradas diferenças em relação às mordeduras de cauda 

entre os dois grupos. Day et al. (2002) verificaram que grupos com experiência prévia com 

palha e movidos no desmame para local sem palha mordiam mais que grupos sem essa 

experiência prévia. Chaloupková, Illmann, Bartos e Spinka (2007) descobriram que leitões 

criados com palha e mais espaço antes do desmame foram menos agressivos em testes de 

competição alimentar mais tardios do que aqueles criados em locais convencionais, embora não 

tenha sido bem esclarecido qual o tipo de ambiente em que todos os animais viviam após o 

desmame. 

Em geral, há algumas indicações de que o acesso a palha durante o período na 

maternidade pode diminuir os comportamentos de manipulação da cauda nessa fase e durante 

as primeiras semanas após a transferência para novas instalações. No entanto, as condições após 

esta transição, em particular a presença de palha, rapidamente podem superar esses efeitos da 

experiência inicial (EFSA, 2007). 
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Além da palha, Telkänranta, Swana, Hirvonenb e Valros (2014) verificaram no seu 

estudo que o acesso a cordas e papel antes do desmame reduziu a gravidade da mordedura de 

cauda após o desmame. No entanto, os mecanismos que provocam esse efeito ainda não são 

bem compreendidos. 

3.2.2.2. Idade ao desmame 

Bøe (1993) constatou que leitões desmamados às 6 semanas de idade passavam mais 

tempo deitados na recria do que aqueles desmamados às 4 semanas de idade, mas não observou 

nenhum efeito a longo prazo da idade ao desmame no comportamento de morder a cauda. 

Mason, Jarvis e Lawrence (2003) não observaram diferenças no mastigar/cheirar os 

companheiros de parque, num estudo em que observaram os animais durante 2 dias após o 

desmame, de leitões desmamados aos 21 ou 35 dias de idade. O’Connell et al. (2005) não 

encontraram nenhum efeito da idade de desmame (3 e 5 semanas) na manipulação da cauda. 

Mais recentemente, num estudo sobre o efeito entre o desmame de leitões às 4 e 5 semanas de 

idade na mordedura de cauda, Naya et al. (2018) observaram que não existiam diferenças 

óbvias. 

Em geral, as evidências indicam que a idade de desmame pode não ter um efeito notável 

na possibilidade de levar a comportamentos de “cauda na boca”. Contudo, estudos nessa área 

tendem a não examinar o comportamento de mordedura de cauda em detalhe, concentrando-se 

no comportamento de “cheirar”, que é claramente influenciado pela idade de desmame. Deste 

modo, não é evidente atualmente a influência que este fator pode ter na mordedura de cauda 

(EFSA, 2007). 

Figura 6: Maternidade de alojamento livre 

individual com palha (adaptado de Agriculture and 

Horticulture Development Board [AHDB], 2017).

Figura 5: Maternidades de alojamento 

confinado individual sem palha (do autor).
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3.2.3. Ambiente social 

3.2.3.1. Densidade animal, espaço permitido, tamanho do grupo, mistura de animais e 

outros aspetos 

Densidade animal refere-se a "número de indivíduos/unidade de área". Isso também 

pode ser medido como espaço individual permitido (espaço no pavimento/indivíduo), que é o 

inverso da densidade animal (EFSA, 2007). 

Atualmente, segundo o Decreto-Lei nº135-2003 de 28 de junho de 2003, relativo aos 

princípios básicos de alojamento, alimentação e unidades apropriadas às necessidades 

fisiológicas e etológicas daqueles animais, quando os suínos são criados em grupo, todos os 

alojamentos recém-construídos, reconstruídos ou utilizados pela primeira vez devem dispor de 

uma área livre destinada a cada peso médio dos suínos (tabela 3).  

 

Tabela 3: Área por animal consoante o peso médio de um suíno (adaptado de Decreto-Lei nº 135/2003). 

Área (m2) Peso médio (kg) 

0,15 =<10 

0,20 10-20 

0,30 20-30 

0,40 30-50 

0,55 50-85 

0,65 85-110 

1,00 =>110 

 

Scollo, Contiero e Gottardo (2016) observaram que a densidade animal foi a principal 

variável fortemente associada à prevalência de mordedura de cauda em suínos de engorda e 

Moinard et al. (2003) verificaram que uma densidade de 110kg/m2 ou maior de suínos em fase 

de crescimento e acabamento aumentou o risco de mordedura em 2,7 vezes. Num estudo 

realizado em várias explorações na Alemanha, Grümpel, Krieter, Veit e Dippel (2018) 

verificaram que a mordedura de cauda em leitões desmamados com cauda cortada era mais 

frequente em parques com maior densidade animal. No entanto, Street e Gonyou (2008) 

observaram que a prevalência de mordedura de cauda não diferiu entre 0,52m2/animal 

(sobrelotado) e 0,78m2/animal (não sobrelotado) em suínos com um peso final médio a rondar 

os 92-95kg de peso vivo (PV). 
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Uma falha nos requisitos mínimos legais para a densidade animal é um fator importante 

de contribuição para que ocorra a mordedura de cauda (Scollo, Gottardo, Contiero & Edwards, 

2017). Esta variável ainda adquire maior importância na produção de suínos pesados (170kg), 

tendo em conta que a atual legislação europeia deixa um intervalo crítico na definição de espaço 

mínimo permitido para suínos mais pesados, uma vez que apenas define o espaço permitido 

para suínos acima de 110kg de PV (Scollo et al., 2016 e 2017). Num estudo realizado por 

Valros, Munsterhjelm, Hänninen, Kauppinen e Heinonen (2016), cujo objetivo era o de estudar 

a forma como os produtores finlandeses avaliavam a eficiência de várias medidas para prevenir 

a mordedura de cauda e quais as estratégias que pensavam ser mais eficazes, quando o corte de 

cauda não é permitido, estes consideraram a baixa densidade animal a 11ª medida preventiva 

mais importante na mordedura de cauda. Noutro estudo efetuado por Bracke et al. (2013), com 

objetivos semelhantes, mas com produtores alemães, estes classificaram o espaço permitido 

para cada animal como o 2º fator de risco mais importante. 

O tamanho do grupo, que pode ser positivamente correlacionado com a densidade 

animal, parece contribuir para a mordedura de cauda, embora não seja clara a sua influência 

(EFSA, 2007). Rodenburg e Koene (2007) observaram que um maior risco de mordedura podia 

estar associado ao aumento do tamanho do grupo. Contudo, Schmolke, Li e Gonyou (2003) 

verificaram que diferentes tamanhos de grupo tinham semelhantes pontuações de lesões de 

mordedura, sendo que, provavelmente, uma associação de níveis maiores de lesões na cauda 

com grupos maiores parece não ter fundamento. Existe a possibilidade do tamanho do grupo 

influenciar a mordedura de cauda através do estabelecimento da hierarquia. O stresse e o 

desconforto social podem surgir de uma hierarquia social instável e esta ser observada em maior 

grau em grupos de tamanho médio (20 a 40 suínos) do que em grupos menores ou maiores. No 

entanto, também aqui outros fatores podem estar envolvidos no efeito "tamanho do grupo", 

como, por exemplo, espaço de alimentação ou bebedouro e deficiências de ventilação. Em 

geral, a redução no espaço disponível por animal parece ser muito mais importante do que o 

aumento no tamanho do grupo (Gonyou, 1998).  

A variação de tamanho dos animais dentro de um grupo também parece originar alguns 

surtos de mordedura de cauda, podendo este comportamento surgir como estratégia dos animais 

mais pequenos para conseguirem competir com os maiores (Taylor et al., 2010). Ainda, em 

leitões desmamados, um risco mais elevado pode estar associado a um tamanho desigual dos 

suínos dentro de cada grupo (Taylor et al., 2012). 
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A mistura de animais após o desmame e em diferentes fases do ciclo de crescimento 

podem originar agressões graves, o que resulta em arranhões e mordeduras (Fraser, 1984; 

Friend, Knabe & Tanksley, 1983). Recentemente, Scollo et al. (2016) verificaram uma redução 

de 36,8% para 10% na mordedura de cauda quando era efetuada a divisão dos animais no 

momento do desmame ou noutra fase de crescimento de um grupo maior em grupos mais 

pequenos sem misturar animais de parques diferentes. Assim, é aconselhável o maneio que não 

envolva a mistura de animais de diferentes parques e tamanhos para assegurar que a hierarquia 

social é mantida e que todos os animais têm semelhante acesso aos recursos. No entanto, 

segundo a EFSA (2007), outros efeitos podem ocorrer simultaneamente (por exemplo, 

desmame e separação da mãe; transferência para um novo parque; mudança de dieta), sendo 

difícil separar estes dos provocados pela mistura. 

 

3.2.4. Características da exploração e trabalhadores 

A prevalência de mordedura de cauda parece ser maior em explorações com número 

superior de animais (Grümpel et al., 2018) e Moinard et al. (2003) relataram que as que faziam 

parte de empresas de suínos com maior dimensão (5 ou mais unidades diferentes) tinham um 

risco aumentado desta problemática (odds ratio = 3,5). É preciso ter atenção que isto pode ser 

confundido com o tipo de sistema de produção, grau de automatização e outras variáveis de 

maneio que podem influenciar o risco de cada uma (EFSA, 2007). Em contradição, Valros et 

al. (2016) reportaram que a ocorrência de lesões por mordedura de cauda não estava 

correlacionada com o tamanho da exploração, embora os proprietários de grandes suiniculturas 

tenham considerado este problema maior que os de pequenas.  

Ainda, a proporção de trabalhadores para determinado número de animais também 

parece estar implicada (Moinard et al., 2003). Valros et al. (2016) verificaram, através da 

avaliação das respostas de um questionário, que o papel do tratador é importante, sendo que 

uma alteração deste pode ser um fator de risco, tal como o tempo despendido nos animais em 

cada exploração. Além disso, com o aumento do tamanho das explorações, o número de animais 

a serem supervisionados por cada pessoa geralmente também aumenta, tornando mais difícil 

detetar a mordedura de cauda precocemente e intervir de forma adequada (D'Eath et al., 2016).  

O tipo de exploração tem sido associado à prevalência de mordedura de cauda, com um 

risco mais elevado em explorações de ciclo fechado do que em explorações de engorda, 

podendo ser devido aos diferentes sistemas de maneio, como por exemplo, ser mais comum o 
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fluxo contínuo de enchimento de secções nas explorações de ciclo fechado, o que leva a 

aumento da pressão de infeção, do nível de mistura de grupos e comprometimento do ambiente 

adequado para os vários tamanhos dos animais (Valros et al., 2004). 

3.2.5. Saúde / doença (como fator "causal") 

Os animais com crescimento retardado parecem ter uma maior predisposição para 

manifestar o comportamento de morder a cauda (EFSA, 2007). Quando este atraso é devido a 

uma inadequada nutrição, os suínos parecem ter maior atração pelo sangue, existindo um 

aumento dos problemas de mordedura de cauda (Fraser et al., 1991). É provável que o mau 

estado de saúde resulte numa taxa de crescimento mais baixa, formando-se uma variedade de 

tamanhos dentro de um grupo e dificultando o acesso dos mais pequenos ao alimento, sobretudo 

se o espaço de comedouro por animal for reduzido, aumentando assim a mordedura de cauda 

súbita e vigorosa (Taylor et al., 2010). 

O nível sanitário da exploração tem sido relacionado com a mordedura de cauda, embora 

a evidência de que a doença é um fator causal ainda seja limitada (D’Eath et al., 2014). Moinard 

et al. (2003) observaram um aumento do risco nas explorações com problemas respiratórios, 

prolapsos retais e com um nível mais elevado de mortalidade desde o desmame até ao período 

de acabamento. Walker e Bilkei (2006) também verificaram que doenças respiratórias 

provavelmente aumentam a inquietação e são desencadeantes da mordedura de cauda. Além 

disso, animais doentes podem estar mais inativos, não se defendendo quando mordidos (Kritas 

& Morrison, 2004). Os produtores finlandeses consideraram o cuidado com a saúde animal algo 

muito importante nesta problemática (Valros et al., 2016). 

É necessário ter em atenção que determinadas doenças (como por exemplo, as 

respiratórias) podem resultar de infeções provocadas pela mordedura, não sendo assim causa, 

mas uma consequência (Kritas & Morrison, 2007; Moinard et al., 2003). Além disso, um 

reduzido estado de saúde pode estar indiretamente relacionado com explorações tecnicamente 

menos eficientes (D’Eath et al., 2014). A melhoria do estado de saúde conseguido, por exemplo, 

com a vacinação contra Lawsonia, parece reduzir a prevalência de mordedura de cauda 

(Almond & Bilkei, 2006). Segundo Barnikol (citado por D’Eath et al., 2014), o parasitismo 

pode, aparentemente, ter influência no risco, embora exista apenas o relato deste autor da 

ocorrência de redução de mordedura após o tratamento com um anti-helmíntico. 
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3.2.6. Pisos  

O piso ripado em várias fases da produção está associado à mordedura de cauda (Kallio, 

Janczak, Valros, Edwards & Heinonen, 2018). Moinard et al. (2003) constataram que o risco 

aumentou 3,2 vezes em sistemas de desmame-acabamento efetuados em ripado parcial ou total 

(figuras 7 e 8) comparativamente com animais alojados em piso sólido contínuo. A localização 

do piso ripado parcial tem um papel essencial na ocorrência de mordedura de cauda, sendo que 

em volta do alimentador é indesejável (Lydeh, Hansen & Hagels, 1980). 

Em suínos em fase de recria e acabamento, o risco parece aumentar à medida que a área 

de ripado aumenta (Kallio et al., 2018). Os sistemas de piso ripado são amplamente utilizados 

pelas suas vantagens económicas, no entanto limitam a quantidade de substratos que podem ser 

utilizados (D’Eath et al., 2014). Van de Weerd et al. (2005) observaram que suínos alojados 

em piso ripado passam mais tempo a expressar comportamentos direcionados aos colegas, 

incluindo atividade dirigida à cauda, comparativamente com suínos em parques com cama de 

palha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Enriquecimento ambiental 

Enriquecimento ambiental é o termo usado para descrever as alterações realizadas no 

meio envolvente do suíno com o objetivo de melhorar as condições de vida dos animais, 

incentivando a demonstração de uma gama mais ampla de comportamentos normais destes, o 

que, de uma forma prática, implica o fornecimento de materiais/objetos (AHDB Pork, 2017).  

O suíno doméstico tem ainda necessidade de realizar o comportamento exploratório 

(figura 9), tão essencial à sobrevivência do seu ancestral (javali), direcionando este para 

componentes ou companheiros do parque quando não tem nada para explorar (Studnitz, Jensen 

Figura 7: Piso ripado total de plástico em parque 

de recria de leitões (do autor). 
Figura 8: Piso ripado total de betão armado em 

parque de engorda de suínos (do autor). 
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& Pedersen, 2007). Assim, o uso de materiais manipuláveis é frequentemente considerado o 

fator mais importante para reduzir a ocorrência de mordedura de cauda (EFSA, 2007) e a sua 

provisão varia dentro de diferentes sistemas de produção (Taylor et al., 2012). No entanto, 

segundo Bracke et al. (2013) e Valros et al. (2016) os produtores holandeses e finlandeses não 

consideraram importante a utilização destes materiais para a redução do tédio em suínos. 

Segundo o Decreto-lei nº135-2003 de 28 de junho de 2003, “para além das medidas 

normalmente tomadas para impedir caudofagia e outros vícios e para permitir a satisfação das 

suas necessidades comportamentais, todos os suínos devem ter acesso permanente a uma 

quantidade suficiente de materiais para atividades de investigação e manipulação, como palha, 

feno, madeira, serradura, composto de cogumelos, turfa ou uma mistura destes materiais, que 

não comprometam a saúde dos animais” (Ponto 6, Artigo 6º, Secção II, Capítulo I do Anexo). 

Na recomendação (UE) 2016/336 da comissão de 8 de março de 2016 sobre a execução da 

Diretiva 2008/120/CE do Conselho relativa às normas mínimas de proteção de suínos no 

tocante às medidas destinadas a reduzir a necessidade de corte da cauda, é referido que os 

materiais de enriquecimento devem ser: 

- Seguros;

- Comestíveis (poderem ser comidos e cheirados pelos suínos, de preferência com

benefícios nutricionais); 

- Mastigáveis (poderem ser mordidos pelos suínos);

- Investigáveis (poderem ser investigados pelos suínos);

- Manipuláveis (poderem ser mudados de lugar, aspeto e estrutura pelos suínos);

- Capazes de suscitar um interesse sustentável, ou seja, incentivar um comportamento

exploratório dos suínos; 

Figura 9: Comportamento exploratório natural dos suínos (disponível em: 

http://pigstraining.welfarequalitynetwork.net/Pages/4). 

Nota: Esquerda - focinhar, centro - mastigar, direita - cheirar 

http://pigstraining.welfarequalitynetwork.net/Pages/4
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- Regularmente substituídos e renovados; 

- Manipuláveis oralmente; 

- Suficientes, limpos e higiénicos.  

Existem vários tipos de materiais (tabela 4) que podem ser utilizados e que podem ser 

divididos em 3 categorias (ótimos, subótimos e de interesse marginal), baseado na sua natureza 

e forma como é apresentado (como cama ou não). Alguns exemplos de materiais que não devem 

ser utilizados são pneus que contêm tiras de metal ou objetos de plástico pontiagudos (Comissão 

Europeia, 2016). 

 

Tabela 4: Possíveis materiais de enriquecimento para suínos (adaptado de Comissão Europeia, 2016). 

 

 

Em sistemas de ripado parcial ou total, os materiais considerados ótimos podem ser 

fornecidos através de alimentadores, manjedouras (figura 10) ou cilindros (Comissão Europeia, 

Materiais Apresentação Interesse Complemento 

Palha, feno, silagem, miscantus, raízes 

de vegetais 
Cama Ótimo Podem usar-se independentes 

Terra Cama Subótimo Comestíveis e mastigáveis 

Aparas de madeira Cama Subótimo Comestíveis e manipuláveis 

Serradura Cama Subótimo Comestíveis e mastigáveis 

Composto de cogumelos, turfa Cama Subótimo Comestíveis 

Areia e pedras Cama Subótimo Comestíveis e mastigáveis 

Tiras de papel Cama parcial Subótimo Comestíveis 

Pellets de madeira em distribuidor Dispensador Subótimo 
Depende da quantidade de 

pellets fornecida 

Palha, feno ou silagem 
Manjedoura ou 

dispensador 
Subótimo Manipuláveis e investigáveis 

Madeira macia não tratada, cartão, 

corda natural, sacos de serapilheira 
“Objeto” Subótimo Comestíveis e investigáveis 

Cilindros de palha comprimida “Objeto” Subótimo Manipuláveis e investigáveis 

Briquete de serradura (fixos ou 

suspensos) 
“Objeto” Subótimo 

Comestíveis, manipuláveis e 

investigáveis 

Correntes, borracha, tubos de plástico 

macio, plástico duro, madeira dura, 

bolas, bloco de sal 

“Objeto” Marginal 
Devem ser complementados por 

materiais ótimos ou subótimos 
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2016). Por exemplo, num estudo de Van de Weerd et al. (2006), o fornecimento de palha longa 

numa manjedoura, embora menos eficaz do que a cama de palha, reduziu o número de parques 

afetados pela mordedura de cauda em comparação com um dispositivo de plástico ou borracha 

mastigável suspenso. 

No alojamento após o desmame, a utilização de camas de palha parece reduzir 

largamente as lesões por mordedura de cauda, embora não previna totalmente este 

comportamento indesejável (Ursinus et al., 2014b). Day et al. (2002) compararam grupos de 

suínos em fase de acabamento alojados em piso contínuo com diferentes quantidades diárias de 

palha e descobriram que, aumentando a quantidade de palha fornecida, houve uma redução nos 

comportamentos com potencial de lesão. Zonderland et al. (2008) demonstraram que, mesmo 

com pequenas quantidades de palha (20g/dia/animal), a mordedura de cauda, incluindo 

pequenas marcas e feridas, podia ser substancialmente reduzida. 

O uso de palha picada parece ser preferível por razões práticas, mas implica um risco 

acrescido para o bloqueio dos sistemas de dejetos (EFSA, 2007). No entanto, Day, Van de 

Weerd e Edwards (2008) constataram que a diminuição do comprimento da palha podia ser 

indesejável uma vez que parecia diminuir os seus efeitos/características positivas. Hunter, 

Jones, Guise, Penny e Hoste (2001) sugeriram que os animais de sistemas com provisão 

limitada e pontual de palha tinham menor probabilidade de lesões por mordedura de cauda do 

que os suínos de sistemas sem palha, ou sistemas de cama profunda, provavelmente devido à 

reposição regular de palha fresca. A provisão diária reduz o risco, sendo assim fornecida uma 

fonte constante de palha palatável limpa (Moinard et al., 2003; Zonderland et al., 2008).   

Materiais de enraizamento que não sejam palha (por exemplo, terra, turfa e composto) 

são menos utilizados, mas também podem ser eficazes na redução do risco de mordeduras 

(EFSA, 2007). Suínos em ambientes enriquecidos com substratos fornecidos para 

comportamento exploratório ocupam mais do que um quarto do seu tempo em comportamentos 

direcionados ao substrato. Em ambientes estéreis os animais passam mais tempo a explorar os 

seus companheiros e componentes do parque (Beattie, O’Connell & Moss, 2000). Num estudo 

de Beattie, Sneddon, Walker e Weatherup (2001) sobre a utilização de composto de cogumelos 

como enriquecimento observou-se que melhora o bem-estar por permitir a expressão das 

“necessidades comportamentais”, previne as lesões de mordedura de cauda e ainda é um dos 

substratos mais estéreis que podem ser utilizados. Scott et al. (2006) mostraram que o material 

de enraizamento permitiu maior ocupação para suínos em parques de piso ripado total, embora 
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tenha ficado abaixo do nível de ocupação proporcionado pela palha. Devido às dificuldades 

associadas ao fornecimento de substratos neste tipo de pisos, pelo facto de o manuseamento dos 

dejetos ser feito por via líquida, tem havido muitas tentativas de elaborar brinquedos que podem 

ser igualmente eficazes como enriquecimento ambiental (EFSA, 2007).  

As correntes de metal (figura 11) ainda são comuns na produção intensiva europeia, 

sendo o enriquecimento mais comumente utilizado em explorações dinamarquesas 

convencionais (Bracke et al., 2013). No entanto, tanto as correntes como mangueiras de 

borracha parecem ser pouco efetivas na redução da mordedura de cauda em comparação com a 

provisão de palha (Zonderland et al., 2008). Numa revisão conduzida por Bracke et al. (2006) 

não foram encontrados estudos a relatar reduções significativas do comportamento de 

mordedura de cauda com o uso de objetos metálicos simples, brinquedos de plástico ou 

borracha. Mais recentemente, Bracke e Koene (2019) elaboraram um questionário que foi 

respondido por vários peritos internacionais de bem-estar animal onde concluíram que estes 

consideravam que a utilização de uma corrente de metal mais longa e ramificada nas 

extremidades melhoraria consideravelmente o bem-estar dos suínos. 

 

 

Num estudo de Guy, Meads, Shiel e Edwards (2013), que comparou a utilização de 4 

materiais (correntes, cordas, aparas de madeira e serradura), verificou-se que a corda foi 

utilizada por uma maior quantidade de tempo. A provisão de um saco de juta (figura 12) 

também parece reduzir, em cerca de 50%, a mordedura de cauda, orelhas e outros 

comportamentos em futuras reprodutoras, quando comparado com ambientes estéreis (Ursinus 

et al., 2014a). Ainda, Telkänranta et al. (2014) mostraram que o uso de troços de madeira fixada 

horizontalmente a correntes em parques de engorda aumentou a manipulação de objetos e 

Figura 11: Suíno a mastigar uma 

corrente de metal (disponível em: 

http://pigstraining.welfarequality

network.net/Pages/10). 

Figura 10: Dispensador de 

palha com alguma presente no 

piso ripado (disponível em: 

http://pigstraining.welfarequali

tynetwork.net/Pages/13). 

Figura 12: Saco de serapilheira na 

parede da frente de um parque de 

recria (adaptado de Ursinus et al., 

2014b). 
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reduziu as lesões na cauda e orelhas em comparação com parques com correntes simples, 

correntes ramificadas ou objetos de plástico. 

3.2.7.1. Avaliação da eficácia do material de enriquecimento 

Na prática, para comprovar que os suínos dispõem de um material de enriquecimento 

adequado que lhes permita o desenvolvimento de uma conduta exploratória, o documento da 

Comissão Europeia (2016), adaptado da Rede Europeia Coordenada de Bem-Estar Animal, 

apresentou o seguinte procedimento: 

a) Observar os suínos ativos durante 2 minutos;

b) Contar o número de suínos que estão a explorar um material de enriquecimento (A);

c) Contar o número de suínos que estão a interagir com outros e com os acessórios do

parque (B);

d) Pontuar o acesso dos suínos aos materiais de enriquecimento: X (%) =

A/(A+B)*100;

e) Comparar o resultado com a seguinte tabela:

Tabela 5: Pontuações de comportamento exploratório dos animais (adaptado de Comissão Europeia, 2016). 

Comportamento exploratório 

máximo 

Comportamento exploratório 

intermédio 

Comportamento exploratório 

mínimo 

100-86.4% 86.3-18.1% 18.0-0.0% 

Se a pontuação for correspondente ao comportamento exploratório mínimo, devem ser 

feitas mudanças para introduzir materiais de enriquecimento ótimos e subótimos (Comissão 

Europeia, 2016). 

3.2.8. Alimentação e abeberamento 

O papel da alimentação tem sido realçado pelos produtores (Valros et al., 2016). Os 

fatores de risco associados à alimentação que aumentam a probabilidade de ocorrerem 

mordeduras relacionam-se com problemas no maneio técnico, tais como baixa acessibilidade 

aos alimentos, deficiências na quantidade ou qualidade destes ou a incorreta adequação das 

dietas à idade ou necessidades do animal (Palander, 2016).  

Em unidades de produção intensiva, o alimento é fornecido usando calhas de 

alimentação, comedouros de espaço único ou múltiplo (figura 13), onde há uma quantidade 
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mais limitada de espaço por animal em comparação com uma alimentação no solo ou no pasto 

(Palander, 2016). Num sistema de alimentação seca restrita fornecida através de calhas a 

competição alimentar pode começar quando existem menos espaços de alimentação do que 

animais e 5 suínos por espaço ou mais parece aumentar o risco de mordedura de cauda em 2,7 

vezes (Moinard et al., 2003). Em caso de dieta líquida restrita, uma maior frequência de 

alimentação por dia pode originar um aumento da competição, podendo levar à ocorrência de 

lesões na pele (Hessel, Wülbers-Mindermann, Berg, Van den Weghe & Algers, 2006). O uso 

de alimentadores de espaço duplo ou multi-espaço parece reduzir bastante a probabilidade de 

mordedura de cauda em suínos de cauda intacta em comparação com alimentadores de espaço 

único, calhas, no solo ou uma mistura de vários métodos de fornecimento (Hunter et al., 2001). 

Valros et al. (2016) constataram que, para os produtores finlandeses que têm os seus suínos 

com a cauda intacta, a alimentação é dos fatores mais importantes, com especial atenção ao 

espaço de alimentador suficiente, tanto nas calhas como em sistemas de fornecimento 

automático. 

O aumento da competição pelo alimento pode fazer com que alguns suínos comam 

menos, com o risco de ampliação da frustração relacionada com a alimentação, podendo 

originar situações de mordedura de cauda (Palander, Heinonen, Simpura, Edwards & Valros, 

2013). Para evitar estas, um animal pode reduzir a sua frequência de alimentação (Valros & 

Heinonen, 2015). Assim, Palander (2016) verificou que, quando ocorria um problema de 

mordedura de cauda, os suínos não envolvidos (nem vítimas nem agressores) apresentavam 

alterações na morfologia intestinal, provavelmente indicativos de algum nível de anorexia, ou 

seja, haviam reduzido a sua alimentação para evitar esta situação. Wallenbeck e Keeling (2013) 

mostraram ainda que os suínos que se tornariam vítimas tiveram uma frequência maior de 

visitas aos alimentadores do que outros, cerca de 2 a 5 semanas antes do início da mordedura 

de cauda no parque, o que os pode ter tornado mais suscetíveis a tornarem-se vítimas. 

Uma ausência ou atraso na chegada de alimento pode contribuir para o aumento do 

comportamento investigatório, levando a frustração e também a uma maior motivação para se 

alimentar quando o alimento surgir, sendo que o número de espaços de alimentação e refeições 

por dia afetará os níveis de competição (Taylor et al., 2010). Os suínos antecipam a chegada 

dos alimentos quando são fornecidos de forma regular (Terlouw, wiersma, Lawrence & 

Macleod, 1993) e apresentam comportamento oral inapropriado se tal não acontece (Rushen, 

1985). Paul, Moinard, Green e Mendl (2007) constataram que os produtores consideram um 
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fator de risco importante os problemas associados ao sistema de distribuição de alimentos. A 

variação no tempo de distribuição do alimento nas unidades de recria foi associada a uma maior 

prevalência de mordedura de cauda (Scollo et al., 2016). 

Hunter et al. (2001) verificaram que os suínos com cauda intacta alimentados com 

alimento granulado eram mais propensos a serem mordidos na cauda em comparação com 

alimento farinado ou alimentação líquida. No entanto, Temple, Courboulay, Velarde, Dalmau 

e Manteca (2012) observaram que existia um maior risco de mordedura de cauda em sistemas 

de alimentação líquida comparativamente com sistemas de alimentação húmida, embora isto 

possa ser devido à restrição no tempo da refeição de uma dieta líquida ao invés da húmida que 

é fornecida ad libitum. Com uma dieta líquida, pode ocorrer a diminuição da capacidade de 

ingestão voluntária de alimento, uma vez que existe uma maior proporção de água em relação 

ao alimento. Isto leva ao esvaziamento mais rápido do estômago e surge maior sensação de 

fome entre as refeições, aumentando a motivação de comportamento de forrageamento 

(Palander, 2016). Ainda, os comedouros “tube-o-mate” (figura 14) podem envolver maior risco 

de mordedura por estarem associados a uma baixa acessibilidade à comida, aumentando a 

competição entre os suínos (Temple et al.,2012). No entanto, é necessário cuidado na 

interpretação dos resultados, uma vez que a forma do alimento é frequentemente confundida 

com a sua composição, bem como o método de distribuição e sistema de alojamento (EFSA, 

2007). 

O fornecimento de alimento várias vezes ao dia num nível de alimentação restrito parece 

aumentar o risco de mordedura de cauda (Palander, 2016; Temple et al., 2012). Palander (2016) 

Figura 14: Comedouros do tipo "tube-o-mate" 

colocados entre 2 parques de recria de leitões (do 

autor).

Figura 13: Comedouros de espaço múltiplo em suínos 

na fase de engorda (disponível em: 

http://pigstraining.welfarequalitynetwork.net/Pages/32).
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concluiu que a divisão do alimento em pequenas refeições poderia levar a fome após o 

fornecimento, aumentando o risco de competição alimentar. 

Ainda, os sistemas de alimentação automáticos também podem aumentar o risco de 

mordedura de cauda por falhas no equipamento e por requererem competências técnicas, 

originando por vezes problemas na quantidade ou qualidade do alimento (Paul et al., 2007). 

A alteração das dietas de forma faseada consoante as necessidades energéticas e 

proteicas do animal nem sempre é seguida, o que pode resultar em défices ou excessos de certos 

nutrientes no início e final do período de crescimento (Palander, 2016). Para produtores, as 

alterações na fórmula alimentar parecem ser um fator importante associado à mordedura (Day 

et al., 2002; Paul et al. 2007). As exigências nutricionais dos animais vão progressivamente 

mudando e, inicialmente, ocorre uma subnutrição dos animais e uma sobrecarga posterior 

quando o peso vivo e ingestão alimentar voluntária aumenta. Logo, a mordedura de cauda pode 

ocorrer na transição, possivelmente pela redução da densidade nutricional (EFSA, 2007).  

Desequilíbrios nutricionais podem aumentar a atividade de forrageamento, como forma 

de procura de alimentos para que atinjam o correto balanço de nutrientes (Taylor et al., 2010). 

Fêmeas para entrar em reprodução alimentadas com uma dieta com baixa quantidade de 

proteína, ad libitum, aumentaram o comportamento de forrageamento (Jensen, Kyriazakis & 

Lawrence, 1993). Em sistemas de modelos experimentais, recorrendo a caudas artificiais com 

ou sem impregnação de sangue, foi verificado que, em situações de reduzidos teores de proteína 

na dieta, parecem aumentar os comportamentos de mastigação dos modelos de cauda 

embebidos em sangue (Fraser, Bernon & Ball, 1991; Mcintyre & Edwards, 2002a). Os níveis 

de triptofano ótimos ou elevados parecem acalmar os animais e melhorar os padrões de 

descanso na maioria dos mamíferos (Taylor et al., 2010). McIntyre e Edwards (2002b) 

encontraram maior atração ao modelo de cauda com sangue quando os suínos foram 

alimentados com uma dieta com baixa quantidade de triptofano. Suínos entre 30 e 102kg 

sempre com o mesmo nível de lisina na alimentação apresentaram maior mordedura de cauda 

que com dietas faseadas com níveis ajustados à idade (MLC, 2005). Animais com dietas 

suplementadas com lisina e arginina demonstraram despoletar uma menor resposta de stresse 

fisiológico ao transporte (Srinongkote, Smriga, Nakagawa & Toride, 2003), o que 

provavelmente pode indicar um papel para estes aminoácidos (Taylor et al., 2010).  

Os níveis de sal podem ser responsáveis pela mordedura de cauda (Taylor et al., 2010) 

e os produtores frequentemente aumentam o sal na dieta para reduzir este comportamento, 
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mesmo que a quantidade normal seja adequada às necessidades de crescimento (Paul et al., 

2007). No entanto, Beattie et al. (2001) não comprovaram que suínos alimentados com dietas 

deficientes em sal aumentaram a sua atração por modelos de cauda com sal. Noutro estudo com 

cordas embebidas em solução salina, o tempo de contacto com estas foi correlacionado 

positivamente com a mordedura de cauda e orelhas, o que levanta a questão se os 

desequilíbrios/deficiências nutricionais podem promover este comportamento (Beattie et al., 

2005).  

O nível de fibra na dieta também tem sido associado a surtos de mordedura de cauda 

(EFSA, 2007). Fêmeas para entrar em reprodução alimentadas com dietas com elevado nível 

de fibra diminuíram os comportamentos de forrageamento mal direcionados (Brouns, Edwards 

& English, 1994). O mesmo tipo de conclusão foi observado em fêmeas multíparas em sistema 

livre exterior (Braund, Edwards, Riddoch & Buckner, 1998).  

O aprovisionamento de água, embora não seja um dos fatores mais importantes, é 

também relevante, devendo ser adequado (Bracke et al., 2004). O abeberamento ad libitum 

permite satisfazer as necessidades dos animais e mantê-los ocupados, sendo que o caudal de 

água deve ser adaptado ao tipo de bebedouro, tamanho dos animais e ambiente da exploração 

e com capacidade de aumento em situações de temperaturas altas. O funcionamento deve ser 

comprovado com regularidade, uma vez que as dificuldades de acesso a água aumentam o risco 

de lutas e de mordedura de cauda (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente [MAPAMA], Comunidades Autónomas & Asociación Nacional de Productores de 

Ganado Porcino [ANPROGAPOR], 2017).  

3.2.9. Ambiente, ventilação, luz 

O ambiente/atmosfera é dos fatores de risco mais relevantes para a mordedura de cauda 

(Taylor et al., 2010), tendo sido considerado pelos produtores holandeses o mais importante 

(Bracke et al., 2013). É uma área fundamental a abordar em maneio de engordas, sendo um 

risco que pode variar o seu grau consoante as variações climáticas exteriores e alteração do 

microclima dos parques pelos produtores (Taylor et al., 2012). As condições adversas do 

ambiente podem levar a desconforto e stresse crónico, que podem estar associados à mordedura 

de cauda em suínos (Taylor et al., 2010). Esta parece ser influenciada tanto pelas temperaturas 

internas artificialmente reguladas como pelas temperaturas externas (Schrøder-Petersen & 

Simonsen, 2001), que envolvem risco de lesões de cauda, sejam os seus valores baixos ou altos 
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(Geers et al., 1989; Temple et al., 2012). No entanto, uma temperatura mais alta na engorda 

parece acalmar os animais, independentemente de outras condições de stresse (Schrøder-

Petersen & Simonsen, 2001). Num estudo de Geers et al. (1989), os resultados sugeriram que 

a temperatura ótima para diminuir a mordedura em animais com peso entre 30 e 40kg e entre 

90 e 100kg foi de 20 e 22ºC, respetivamente, e superior a 17ºC em ambos os intervalos de pesos. 

A sazonalidade parece ter influência, tanto devido a stresse pelo calor como pelo frio 

(Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001). Blackshow (1981) verificou que os grupos 

desmamados nos meses mais frios e na primavera apresentavam maior número de mordedores 

e vítimas. Durante o verão, uma baixa velocidade do ar em combinação com altas temperaturas 

no interior pode levar a pouco contacto entre os animais, mais deitados na área de defecação, 

má higiene do parque, menores taxas de crescimento e uma tendência para o aumento da 

mordedura de cauda (Sallvik & Walberg, 1984). As correntes de ar e alterações bruscas na 

temperatura podem originar diferenças sazonais na prevalência de mordedura, visto que os 

sistemas de regulação climática podem ser menos eficientes em certos momentos do ano 

(D’Eath et al., 2014). No entanto, importa referir que muitos outros fatores podem influenciar 

os efeitos da época, incluindo temperatura, mudanças nas taxas de ventilação do local, 

fotoperíodo e alterações endócrinas dos suínos (EFSA, 2007).  

O tipo de ventilação tem um efeito significativo na probabilidade de mordedura de 

cauda, sendo que na ventilação natural é mais reduzida e com um efeito mais marcado nos 

suínos de cauda intacta (Hunter et al., 2001). O sistema de ventilação deve permitir o 

movimento do ar em todas as áreas da engorda sem criar correntes de ar (Schrøder-Petersen & 

Simonsen, 2001), uma vez que estas parecem ser um estímulo para o aumento da mordedura 

(EFSA, 2007). Valros et al. (2016) verificaram que os produtores questionados no seu estudo 

classificaram a ventilação em 3º lugar nas 20 medidas consideradas. A redução da ventilação 

nos edifícios nos meses de inverno, de forma a permitir a manutenção da temperatura, leva à 

deterioração da qualidade do ar, com aumento da mordedura de cauda (EFSA, 2007). Van 

Putten (1969) relatou como possível causa o stresse causado pelas elevadas concentrações de 

amónia, sendo que Scollo et al. (2016) também verificaram este risco. Num documento 

elaborado por MAPAMA et al. (2017), encontra-se descrito que as concentrações de gases 

estão associadas ao movimento de massas de ar, sendo que existem vários elementos de 

diagnóstico para averiguar acerca das condições ambientais (tabela 6). 
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Tabela 6: Teores limite de gases e poeiras na exploração de suínos (adaptado de MAPAMA et al., 2017). 

Elemento Níveis Diagnóstico 

CO2 2000-2500ppm Eficácia de ventilação 

NH3 < 20ppm Controlo das fossas: higiene 

CO < 10ppm Combustão do aquecimento 

CH4 0ppm Controlo das fossas: fermentação 

SH2 0ppm Risco e toxicidade em pessoas e animais 

Pó < 2,4mg/m3 Tamanho de partículas e concentração 

CO2 – dióxido de carbono; NH3 – amoníaco; CO – monóxido de carbono; CH4 – metano; SH2 – ácido sulfídrico; 

ppm – partes por milhão. 

Deste modo, segundo o Department for Environment Food & Rural Affairs [DEFRA] 

(2003), se as explorações têm como objetivo proporcionar melhor conforto aos animais, os 

novos edifícios devem ser projetados com ventilação suficiente para o tipo, tamanho e número 

de animais, evitando correntes de ar, isolamento adequado à perda de calor e sistemas de 

“cooling” para arrefecimento. Existem recomendações de temperatura para cada categoria 

(tabela 7) e devem ser evitadas variações bruscas ou abruptas, uma vez que o stresse pode 

desencadear surtos de mordedura de cauda. Segundo Houghton (2018), também deve ser 

assegurada a manutenção das temperaturas dentro dos limites da zona de termoneutralidade 

(ZTN) dos animais, que variam segundo o peso e tipo de piso (tabela 8). Além disso, a humidade 

relativa do ar também pode influenciar, sendo ideal com valores entre os 50 e 80% (Pedersen, 

2005). 

Tabela 7: Recomendações de temperatura segundo a categoria dos suínos (adaptado de DEFRA, 2003). 

Categoria do suíno Temperatura (ºC) 

Fêmeas reprodutoras 15-20

Leitões em Lactação 25-30

Leitões desmamados (3-4 semanas) 27-32

Leitões desmamados (+5 semanas) 22-27

Suínos de acabamento (100kg) 15-21
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Tabela 8: Temperaturas da ZTN dos suínos segundo o peso e tipo de piso (adaptado de Houghton, 2018). 

Peso do 

animal (kg) 

Tipo de piso 

Palha (ºC) Sólido (ºC) Metal perfurado (ºC) Ripado (ºC) 

5 27-30 28-31 29-32 30-32 

10 20-24 22-26 24-28 25-28 

20 15-23 16-24 19-26 19-25 

30 13-23 14-24 18-25 17-25 

90 11-22 12-23 17-25 15-24 

 

Historicamente, era praticado com frequência o uso de luz fraca, ou mesmo escuridão, 

para reduzir a prevalência de lesões na cauda (EFSA, 2007). Segundo o Decreto-lei nº135-2003 

de 28 de junho de 2003, “os suínos não devem ser mantidos permanentemente na obscuridade, 

devendo, para esse efeito e a fim de satisfazer as suas necessidades comportamentais e 

fisiológicas, ser expostos a uma luz com uma intensidade de pelo menos 40 lux durante um 

período mínimo de oito horas por dia (ponto 5, Artigo 3º, Secção I, Capítulo I do Anexo). 

Moinard et al. (2003) observaram que explorações que utilizavam iluminação artificial 

em oposição a uma mistura de artificial e natural ou apenas natural apresentavam níveis mais 

elevados de mordedura de cauda. A luz deve ter uma intensidade de 60 lux, nem muito escura 

nem muito brilhante, uma vez que isto pode aumentar a atração ao sangue (Richards, 2013). 

 

3.2.10. Corte / não corte e tamanho da cauda 

A razão pela qual a incidência de lesões de mordedura de cauda é reduzida pelo corte 

da mesma ainda não é totalmente compreendida (Spinka, 2017). Pode ser devido a uma redução 

da atratividade desta, visto que fica mais curta e sem pelos compridos na ponta (EFSA, 2007; 

Spinka, 2017). Hunter et al. (2001) observaram que o corte na cauda parecia ser a prática de 

maneio isolada mais eficaz para reduzir a mordedura. Scollo et al. (2013) notaram que animais 

com caudas intactas foram os recetores de mais comportamentos direcionados à cauda sob 

condições de produção intensiva, embora Paoli et al. (2016) não tenham verificado diferenças. 

Li et al. (2017) constataram que o grupo dos suínos com cauda cortada tinham menos animais 

vitimados com lesões graves na cauda comparativamente aos com cauda intacta.  

O comprimento da cauda após o corte também parece estar associado à mordedura de 

cauda (Thodberg, Herskin, Jensen & Jensen, 2018). Scollo et al. (2016) e Southerland, Bryer, 

Krebs e McGlone (2009) verificaram que a frequência de lesões era maior com caudas apenas 
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cortadas na ponta final que nas mais curtas. Thodberg, K. et al. (2018) compararam a ocorrência 

de surtos de mordedura de cauda em diferentes comprimentos de cauda e observaram que as 

mais curtas (2,9cm) tinham um risco menor que as intactas, médias (5,7cm) e longas (7,5cm) 

após o corte, não tendo existido diferença entre estas últimas. 

Além disso, outra teoria é que os animais com a cauda cortada são mais sensíveis à 

manipulação da cauda e mais rapidamente fogem quando ocorrem interações, diminuindo assim 

as lesões de mordedura observadas (Simonsen et al., 1991). Isto pode estar associado ao 

desenvolvimento de neuromas após o corte de cauda (Herskin, Thodberg & Jensen, 2014; 

Sandercock et al., 2016). 

3.3. Gestão de surtos 

3.3.1. Medidas de intervenção 

As atitudes perante a mordedura e o corte de cauda variam, visto que esta temática está 

intimamente associada ao bem-estar animal e existem bastantes diferenças culturais e sociais 

atribuídas ao assunto entre países (Valros et al., 2016). 

As medidas de intervenções mais usadas por produtores do Reino Unido em casos de 

surtos incluem a remoção dos animais mordidos e a adição de objetos novos e, menos 

comumente, a adição de palha, redução da densidade animal e a remoção do animal mordedor, 

esta última menos provável devido à difícil identificação (Hunter et al., 2001). Relativamente 

à eficiência das medidas utilizadas quando o corte de cauda não é permitido, produtores 

finlandeses concluíram que a “identificação e remoção do agressor” (figura 15) foi a ação mais 

importante, seguida de outras com menos relevância, tais como “adição de material tipo cama”, 

“remoção do animal mordido do parque”, “adição de objetos para manipulação", “densidade” 

e “uso de substâncias anticanibalismo na cauda” (Valros et al., 2016). Um estudo que comparou 

o efeito da remoção do mordedor e a adição de palha concluiu que as medidas tinham resultados

idênticos no controlo da mordedura (Zonderland et al., 2008). 

Existe, ainda, a sugestão de adicionar minerais, sais ou outros alimentos (Valros et al., 

2016), mas é necessária mais investigação nesta área (D’Eath et al., 2014). Também o uso de 

materiais novos, variáveis e móveis parece ser uma medida de bastante importância (Valros et 

al., 2016). Os materiais que os suínos preferem devem ser complexos, comestíveis, com odor, 

mastigáveis, deformáveis, destrutíveis e possuir partes mastigáveis de forma distribuída 

(Studnitz et al., 2007; Van de Weerd, Docking, Day, Avery & Edwards, 2003). 
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Uma intervenção importante é a utilização de substâncias aversivas (D’Eath et al., 

2014), aplicadas em sprays (figura 16) ou de alcatrão colocados na cauda de animais mordidos 

(Bracke et al., 2013; Hunter et al., 2001). Bracke (2009) descobriu que quando eram oferecidas 

cordas não tratadas e cordas tratadas com “óleo de Dippel” ou “alcatrão de Estocolmo” para 

mastigar, os suínos evitavam as cordas tratadas, sugerindo que esses tratamentos poderiam ser 

aversivos quando aplicados às caudas. Por outro lado, a adição de substâncias às caudas 

(incluindo sprays de antibióticos) (figura 16) é comum como tratamento, mas pode ser uma 

novidade, estimulando a investigação e provavelmente a mordedura (Hunter et al., 2001).  

Os animais mordidos devem ser tratados com antibióticos para evitar problemas futuros 

(Valros & Heinonen, 2015), visto que a mordedura de cauda leva a um aumento do risco de 

infeções e outras consequências na saúde (Munsterhjelm, Brunberg, Heinonen, Keeling & 

Valros, 2013; Valros et al., 2004). Assim, a administração de antibióticos injetáveis é uma 

prática recomendada (Hunter et al., 2001). 

 

3.3.2. Medidas preventivas 

A prevenção de graves situações de mordedura de cauda é essencial caso aumente o 

número de animais mantidos com cauda intacta (D’Eath et al., 2016). Atualmente, o corte de 

caudas é uma das medidas preventivas mais usadas (Sutherland et al., 2008), embora seja 

considerado de forma diferente entre vários países. Ou seja, enquanto produtores finlandeses, 

cujo procedimento está proibido, consideraram que não é importante e a maioria não realizaria 

se fosse permitido (Valros et al., 2016), produtores holandeses afirmaram que o corte é 

necessário para evitar este problema (Bracke et al., 2013). 

Uma estratégia para prevenir surtos é a redução de fatores de risco, como por exemplo, 

diminuição da densidade animal, aumentar o número de alimentadores ou fornecer material de 

Figura 15: Remoção de suínos agressores de 

parques com mordedura de cauda (do autor). 
Figura 16: Colocação de antibiótico e 

substância aversiva em spray na cauda de um 

suíno (do autor). 
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enriquecimento (EFSA, 2007; Taylor et al., 2012). Produtores finlandeses consideraram 

“espaço de alimentação suficiente” como a melhor medida de prevenção, seguida de “cuidar da 

saúde animal”, “gestão de movimentos de ar”, “água disponível para todos os animais”, “correto 

conteúdo alimentar” e “animais de boa qualidade (saúde e crescimento)” (Valros et al., 2016), 

enquanto produtores holandeses classificaram o “ambiente estável” como o fator mais 

importante (Bracke et al., 2013). 

Outra estratégia é a monitorização dos suínos quanto a indicadores que possam prever 

um surto, tais como mudanças de comportamento (Larsen, Andersen & Pedersen, 2016). Assim, 

podem ser identificados indivíduos problemáticos, grupos ou parques em risco e serem tomadas 

medidas preventivas (D’Eath et al., 2014). A posição da cauda pode ser um indicador de um 

futuro surto (Lahrmann et al., 2017; Ursinus et al., 2014b; Wallgren, Larsen & Gunnarsson, 

2019; Zonderland et al., 2009). Um estudo em leitões desmamados com a cauda intacta 

concluiu que os animais que apresentavam a cauda entre as pernas tinham uma maior 

probabilidade de sofrer mordeduras 2 a 3 dias depois (Zonderland et al., 2009). Também uma 

maior atividade dos animais foi encontrada previamente à ocorrência de um surto (Ursinus et 

al., 2014b). Tanto a cauda entre as pernas como o aumento de atividade foram observadas 

previamente num pequeno estudo que teve 6 parques mordidos (Statham, Green, Bichard & 

Mendl, 2009). Além disso, outro indicador pode ser o aumento do comportamento de “cauda 

na boca” (Schrøder-Petersen & Simonsen, 2001) e, ainda, os padrões alimentares podem mudar, 

sendo que, num estudo, os animais agressores tinham reduzido a frequência de visitas ao 

alimentador 6 a 9 semanas antes do surto ocorrer e as vítimas aumentaram a frequência nas 2 a 

5 semanas anteriores (Wallenbeck & Keeling, 2013). 

A maior parte dos suínos têm a cauda enrolada (figura 17) e, ao observar estes no 

momento em que se estão a alimentar, verificou-se que os que apresentavam feridas estavam 

mais predispostos a ter a cauda para baixo (figura 18) que os sem lesão (Wallgren et al., 2019). 

Deste modo, verificar a posição da cauda aumenta o reconhecimento precoce da mordedura de 

cauda e pode auxiliar os produtores a tomarem medidas apropriadas para evitar uma 

amplificação do problema (Zonderland et al., 2009). Embora os custos possam ser elevados, o 

uso de dispositivos eletrónicos de identificação associados a detetores no parque para registar 

a localização de suínos podem ajudar na captação de alterações na atividade ou de padrões de 

alimentação e podem ser uma realidade futura (D’Eath et al., 2014). 
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3.4. Consequências na exploração 

Os animais que sofrem mordedura de cauda podem ter o seu bem-estar gravemente 

comprometido devido a stresse crónico, inflamação e depressão da hormona T3 (Munsterhjelm 

et al., 2013). Este problema induz inflamação na terminação da cauda, originando uma resposta 

sistémica de fase aguda, com infeções graves, incluindo a formação de abcessos e com dor de 

longa duração associada (Heinonen et al., 2010). Em muitos casos, esta pode ser repetida, visto 

que as vítimas parecem ser mordidas múltiplas vezes (Brunberg, Wallenbeck & Keeling, 2011). 

A redução no ganho de peso é outra consequência que pode ocorrer devido a fatores 

como o desconforto causado pelas lesões, stresse, ocorrência de infeções secundárias e, 

possivelmente, menor consumo de alimento. No estudo de Sinisalo et al. (2012), as vítimas de 

mordedura de cauda tiveram um menor ganho médio diário (GMD) que as não vítimas, tendo 

reduzido de 1 a 3%, mas não houve diferenças no índice de conversão, no peso e no rendimento 

de carcaça (RC). Mais recentemente, Li et al. (2017) não detetaram diferenças no peso corporal 

entre mordedores e vítimas, mas também verificaram um menor GMD dos animais vitimados 

entre a semana 17 e 21 de vida, período em que a mordedura de cauda prevaleceu, 

provavelmente devido à relutância destes em se aproximarem do alimentador, reduzindo a 

ingestão alimentar e o GMD. Munsterhjelm, Heinonen e Valros (2015b) relataram uma 

diminuição de consumo de alimento antes, durante e após o período de mordedura em suínos 

com lesões de cauda. Wallenbeck & Keeling (2013) observaram que os animais mordidos 

visitavam os alimentadores com menos frequência que os outros suínos, resultando na redução 

da taxa de ingestão alimentar diária.  

O canibalismo pode causar a morte ou o sacrifício de alguns animais durante o período 

de engorda. No estudo de Marques et al. (2012) 75% dos animais que morreram tinham lesões 

Figura 17: Cauda enrolada de 

um suíno de engorda (do autor). 
Figura 18: Cauda colocada para 

baixo de suíno de recria (do autor). 
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de cauda, estando de acordo com Kritas e Morrison (2004) os quais observaram 60 a 70% dos 

animais mortos com lesões. Adicionalmente, os problemas locomotores e nódulos/abcessos 

também podem estar associados à presença de lesões da cauda (Marques et al., 2012). 

3.5. Matadouro 

A mordedura de cauda também pode ser um problema em matadouro devido ao facto 

de causar lesões nas carcaças, que originam rejeições parciais ou totais (Kritas & Morrison, 

2007; Valros et al., 2004). Moinard et al. (2003) verificaram que as doenças respiratórias 

estavam relacionadas a um aumento de 1,6 vezes do risco de mordedura de cauda. Assim, no 

abate, a gravidade desta foi associada à presença de pleuresias e abcessos pulmonares, embora 

não seja encontrada relação com uma das doenças mais comuns na produção de suínos, a 

pneumonia enzoótica (PE). Isto pode ser devido ao facto do seu agente, Mycoplasma 

hyopneumoniae, não se disseminar para os pulmões por via sanguínea (Kritas & Morrison, 

2007). Além disso, abcessos, artrites e inflamação dos membros parecem ser mais prevalentes 

em suínos com qualquer grau de lesão de cauda (Marques et al., 2012; Vom Brocke et al., 

2018). 

A associação de infeções secundárias e perda de condição corporal com a mordedura de 

cauda pode resultar em perdas económicas substanciais (Kritas & Morrison, 2007). Mesmo que 

o peso ao abate não seja sempre comprometido, as perdas económicas podem ocorrer devido

ao uso de medicamentos e aumento da mão-de-obra na exploração (Marques et al., 2012). No 

estudo de Munsterhjelm, Heinonen e Valros (2015a), uma maior quantidade de suínos com 

lesões da cauda foi vendida por valor inferior em comparação com outros suínos, o que foi 

associado à mortalidade e às rejeições parciais e totais da carcaça, possivelmente devido a 

abcessos. Outros autores, nomeadamente, Harley et al. (2012) e Valros et al. (2004), 

comprovaram que as rejeições da carcaça eram responsáveis por perdas económicas elevadas. 

Ainda, Harley et al. (2014) concluíram que lesões graves de cauda foram associadas a rejeições 

parciais da carcaça, representando assim uma fonte de perda financeira, não só para o produtor, 

mas também para o matadouro devido ao trabalho associado a estas. Neste estudo, os autores 

calcularam perdas diretas para o produtor relacionadas com rejeições de carcaça no valor de 

1,10€ por suíno abatido. 

As lesões de cauda em matadouro devem ser consideradas com precaução por não ser 

fácil a identificação das suas causas e ser complicado a sua avaliação em matadouros com uma 
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elevada cadeia de abate (Valros et al., 2004). Muitas vezes não é possível ter a certeza de que 

as caudas curtas tenham sido cortadas ou se inicialmente eram caudas intactas que sofreram 

redução, resultando em sobrestimação da prevalência do corte de cauda (Harley et al., 2012). 

Além disso, a mortalidade (incluindo por eutanásia) na exploração de suínos gravemente 

afetados e a resolução de lesões ocorridas numa fase mais precoce da vida do animal levam a 

que tais casos não sejam detetados no decorrer da inspeção post mortem, ocorrendo assim uma 

subestimação das lesões de mordedura na exploração (Marques et al., 2012). Também não é 

possível determinar se lesões suaves no matadouro foram mais graves numa fase anterior 

(Taylor et al., 2010) e estas lesões ligeiras podem ocorrer durante o transporte ou permanência 

na abegoaria, resultando neste último caso em sobrestimação da prevalência ao nível da 

exploração (Harley et al., 2012).  

Portanto, embora a inspeção sanitária seja uma ótima oportunidade para a monitorização 

contínua e prática de lesões por mordedura de cauda, as prevalências detetadas podem não ser 

representativas da extensão do problema na exploração, o que é uma potencial limitação da 

inspeção sanitária enquanto medida de avaliação de bem-estar animal (Harley et al., 2012). No 

entanto, existem autores como Teixeira et al. (2016) que apoiam a inclusão da classificação de 

lesões de cauda no processo de inspeção post mortem para avaliação do bem-estar e saúde dos 

animais. 
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III. Materiais e Métodos

1. Seleção dos animais para o estudo

O estudo foi realizado em 2 explorações localizadas na freguesia de Almoster, 

Santarém, entre dezembro de 2018 e maio de 2019, pertencentes a uma empresa do setor. Esta 

decidiu efetuar um estudo para avaliar os efeitos da supressão da prática do corte de caudas e, 

para isso, selecionou duas explorações com boas condições e baixa prevalência de mordedura 

de cauda. Os animais estiveram durante o período de amamentação e fase de recria numa das 

explorações, tendo sido posteriormente deslocados para outra exploração (engorda) a 500 

metros de distância onde ficaram até serem transportados para o matadouro. 

Inicialmente, foram incluídos no estudo um total de 510 animais com cauda cortada e 

510 com cauda intacta (510 fêmeas [F] e 510 machos [M] inteiros, sendo de cada género 255 

animais com cauda cortada e 255 com cauda intacta) de cruzamento genético (Large White x 

Landrace × Pietrain) × Pietrain. 

Os leitões nasceram entre os dias 3 e 23 de dezembro de 2018. Dentro de cada ninhada, 

os leitões foram distribuídos aleatoriamente num dos dois tratamentos (grupos): cauda cortada 

(CC) e cauda intacta (CI) (figuras 19 e 20). As práticas de maneio habituais da exploração foram

mantidas (tabela 9). Nenhum enriquecimento ambiental extra foi fornecido nesta fase. Foi 

realizado um acompanhamento do estado da cauda e da sua cicatrização durante toda a fase de 

lactação, apenas para verificar se não ocorria alguma alteração (figuras 21 e 22). 

Figura 20: Ninhada de leitões de ambos os grupos (CI 

e CC) aos 4 dias de vida (do autor).

Figura 19: corte de cauda com 

termocautério em leitão com 1 dia de vida 

(do autor).
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Tabela 9: Maneio realizado até aos 27 dias de vida dos leitões. 

Dia de 

vida 
Maneio 

0 Colocação de prato com água 

1 

Acerto das ninhadas por tamanho, limagem da ponta dos dentes e AB IM, administração de 

ferro 

Corte da cauda com termocautério a metade das fêmeas e machos de cada ninhada após o acerto 

destas, deixando +/- 2cm 

3-5 Tatuagem da orelha e toltrazuril oral 

10 Colocação de prato com pré-starter farinado 

27 Desmame e mudança para os parques de recria com administração de AB IM preventivo 

 1AB IM - antibioterapia intramuscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram desmamados com uma idade média de 27 dias, tendo sido transferidos 

para parques de recria (figura 23), onde foram ordenados por tamanho, género e estado da cauda 

(intacta/cortada). Foram brincados com duas cores diferentes. Um brinco azul foi colocado em 

animais com cauda cortada e um brinco amarelo nos animais com cauda intacta (figura 24). 

Figura 22: Cicatrização da cauda em leitão 

com 5 dias de vida (do autor). 
Figura 21: Ninhada com 6 dias de vida (do autor). 
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2. Alojamento

A unidade experimental de recria consistiu em 5 salas idênticas com 12 parques/sala, ou 

seja, com um total de 60 parques, cada um com dimensões de 2,043m x 2,533m, tendo uma 

área total de 5,175m2.  

Em cada sala de recria foram colocados os leitões selecionados para o estudo em 6 

parques de fêmeas (3 com cauda cortada e 3 com cauda intacta) do lado esquerdo e 6 parques 

de machos (3 com cauda cortada e 3 com cauda intacta) do lado direito, dispostos 

aleatoriamente e intercalados (figura 25). 

Figura 23: Transição dos leitões da maternidade para a recria (do autor).

Figura 24: Colocação de brinco amarelo a leitão com CI (A) e brinco azul a leitão com CC (B) (do 

autor).

(A) (B) 
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Figura 25: Organização dos grupos CC e CI e de machos e fêmeas em cada sala de recria. 

 

Segundo as normas de bem-estar, os animais devem ter uma área de 0,20m2/animal se 

pesarem entre 10 e 20kg e uma área de 0,30m2/animal se pesarem entre 20 e 30kg. Deste modo, 

como os animais saem da recria para a fase de engorda com pesos que podem variar entre 20 e 

30kg, foram utilizadas densidades de 0,30m2/animal. A utilização desta área/animal possibilitou 

a colocação de um total de 17 animais por parque.  

 

No final da fase de recria existiam menos animais com cauda intacta do que com cauda 

cortada por se ter retirado um maior número de animais retirados neste grupo. Além disso, 

foram excluídos 17 animais com cauda cortada na passagem para a engorda, visto que não era 

possível transferir todos cumprindo o número máximo de animais por parque.  

A unidade de engorda consistiu em 2 pavilhões idênticos com 24 parques cada. Cada 

parque apresentava dimensões de 3,77m x 4,12m, tendo uma área total de 15,532m2. Para esta 

unidade entraram um total de 953 animais (480 com cauda cortada e 473 com cauda intacta), 

tendo sido alojados 480 animais no pavilhão A (240 CI e 240 CC) e 473 no pavilhão B (233 CI 

e 240 CC). Os pavilhões tinham condições semelhantes. Nos 2 pavilhões foram colocados 20 

animais por parque, exceto no pavilhão B, onde foram colocados alguns parques a 19 animais.  

 

A densidade animal na engorda foi de, aproximadamente, 0,78m2/animal, sendo que os 

parques iniciados apenas com 19 animais tiveram uma densidade de 0,82m2/animal, cumprindo 

as medidas legalmente exigidas. A disposição no pavilhão encontra-se representada na figura 

26. 

 

 

 

CI M CC M CI M CC M CI M CC M 

 

CI F CC F CI F CC F CI F CC F 
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Figura 26: Organização dos grupos CC e CI e de machos e fêmeas em cada pavilhão de engorda. 

Os parques de recria tinham um piso ripado total em plástico e os parques de engorda 

um piso ripado total em cimento, as divisórias eram também em plástico e cimento, 

respetivamente. Em ambas as fases existia um dispensador de alimento do tipo “tube-o-mate” 

entre cada 2 parques, com 2 bebedouros incorporados, sendo que cada dois parques 

compartilhavam um dispensador de ração seca e dois bebedouros (Figuras 27 e 28). 

Os parques de recria foram numerados do nº1 ao nº60 e os de engorda do nº1 ao nº48, 

de forma a efetuar todos os registos necessários e relativos a cada parque. Os animais 

permaneceram, aproximadamente, até aos 26kg na recria e 98kg na engorda.   

3. Alimentação e abeberamento

Os suínos tiveram acesso ad libitum ao alimento e à água em toda a sua vida. Os animais 

foram alimentados com 5 dietas comerciais diferentes adequadas a cada fase de crescimento. 

Aos 10 dias de idade iniciou-se um pré-starter farinado que se manteve até ao dia do desmame 

(27 dias). De seguida, iniciaram uma alimentação de uma mistura de pré-starter farinado com 

CC M CC M CC M CC M CC M CC M CI M CI M CI M CI M CI M CI M 

CI F CI F CI F CI F CI F CI F CC F CC F CC F CC F CC F CC F 

Figura 27: Interior de sala de recria de leitões 

(do autor).
Figura 28: Interior de pavilhão de engorda 

(do autor).
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granulado (proporção de 2:1) até aos 35 dias de vida. Dos 35 aos 60 dias foram alimentados 

com um starter, que foi misturado com pré-starter dos 35 aos 38 dias, seguido de um alimento 

composto pré-engorda dos 60 aos 90 dias. Dos 90 aos 150 dias foram alimentados com uma 

fórmula de crescimento e dos 150 até ao abate com fórmula de acabamento.  

Os dispensadores de alimento da fase de recria e engorda foram do tipo “tube-o-mate” 

(figura 29). Os animais tiveram acesso a um único ponto de alimentação em ambas as fases, 

exceto nos primeiros dias até à transição para o starter estar completa (38 dias), nos quais 

tinham um comedouro central extra (figura 30). 

 O controlo da qualidade da água foi efetuado de forma a garantir que estava dentro dos 

parâmetros normais. Existiam duas fontes de água, em cada lado do dispensador de alimento 

seco e o fluxo/pressão foram verificados diariamente. Foi colocado um acidificante na água 

durante a primeira semana de transição e um no alimento durante a primeira semana de engorda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ambiente/iluminação 

Na fase de recria, as condições ambientais foram reguladas por sistemas de ventilação 

forçada automáticos (figura 31) e na engorda por sistema de ventilação natural com abertura 

automática de janelas. As salas de recria dispunham de um sistema de aquecimento com água 

quente, mantendo as temperaturas dentro dos valores adequados. Existia um termómetro no 

centro de cada sala de recria (figura 32) para que fossem registadas as temperaturas máxima, 

Figura 29: Comedouro do tipo 

“Tube-o-mate” de recria (do autor). 
Figura 30: Comedouro central extra colocado na recria até aos 38 dias 

de vida dos leitões (do autor). 
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mínima e atual e na engorda existiam 2 colocados no corredor central em locais diferentes. Foi 

efetuada a medição da temperatura, humidade e CO2 com um aparelho apropriado (figura 33), 

medido ao nível do nariz dos animais, num parque central no caso das salas de recria e em 4 

pontos distintos no caso dos pavilhões de engorda. Os registos foram efetuados diariamente, 

permitindo fazer ajustes e controlar o ambiente de forma regular.  

Na fase de recria, a iluminação era praticamente artificial e os animais estiveram sujeitos 

a 14 horas de luz diariamente. Verificou-se que os animais tinham excesso de atividade, 

apresentando-se demasiados agitados/irrequietos ao longo do dia e, além disso, havia valores 

de luminosidade (lux) muito diferentes e muito elevados dentro da mesma sala, algo que só foi 

percebido já no decorrer do estudo. Assim, 2 semanas após o início do estudo toda a iluminação 

foi alterada para um sistema de leds (figura 34), que funcionaram durante 12 horas por dia. Ao 

nível dos leitões, a luminosidade passou a 60/65lux, valores muito abaixo quando comparados 

com os 450/620 lux verificados anteriormente em determinados parques. Na engorda, a 

iluminação era totalmente natural (figura 35), cumprindo o período e intensidade exigida por 

lei, atingindo uma média de 60/65 lux em todo o pavilhão, de forma semelhante em todos os 

parques.  

Figura 31: Ventiladores automáticos 

da sala de recria (do autor).
Figura 32: Termómetro colocado 

em cada sala de recria (do autor).

Figura 33: Aparelho utilizado 

na medição de temperatura, 

humidade e CO2 (do autor).
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5. Enriquecimento ambiental 

 Antes do início do estudo, foram testados vários materiais de enriquecimento, de forma 

a colocar aqueles que tivessem mais sucesso quanto à interatividade dos animais. Não foi 

possível utilizar os materiais considerados ótimos relativamente ao bem-estar (como palha, 

feno, terra) visto que as salas de recria e engorda têm um piso ripado total e iria obstruir os 

sistemas de drenagem de dejetos. Deste modo, na fase de recria, em cada parque foi colocada 

uma corda natural numa divisória lateral, com nós distanciados em 10cm entre cada um para 

evitar a destruição demasiado rápida, (figura 36A), no centro do parque um pau de madeira de 

pinho suspenso ligado a uma corrente (figura 36B) e uma corrente de arrasto noutra divisória 

lateral (Figura 36C). O pau de madeira foi sendo subido para que estivesse à altura do nariz dos 

animais. Caso surgisse um surto de mordedura de cauda (mais do que um animal com lesões na 

cauda) era colocada uma serapilheira suspensa (figura 36D), visto ser o objeto de 

enriquecimento com maior taxa de interação. Sempre que a serapilheira era destruída procedia-

se à reposição de modo a que não faltasse em nenhum período da fase de recria. 

  

Figura 34: Iluminação artificial através 

de leds nas salas de recria (do autor). 
Figura 35: Iluminação natural nos 

pavilhões de engorda (do autor). 
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Na fase de engorda, em cada parque, foram colocados dois materiais de enriquecimento, 

suspensos próximo do centro do parque, nomeadamente uma corrente de arrasto suspensa a 

40cm do piso (figura 37A) e um brinquedo com dois troncos de madeira, a diferentes alturas, 

ligados por correntes, sendo que o tronco inferior foi colocado a uma altura de 40cm em relação 

ao chão (figura 37B). Em caso de surto era introduzida serapilheira e um bidão de plástico de 

25L com pequenas peças de metal no seu interior para produzir som e uma porção de corrente 

de arrasto ligada ao exterior (figura 37C).  

A interação comportamental era avaliada periodicamente apenas como forma de 

controlar se os materiais de enriquecimento estavam adequados ao longo do tempo.  

Figura 36: Materiais de enriquecimento utilizados nos parques de recria. Corda natural (A); madeira (B); 

corrente de arrasto (C); serapilheira (D) (do autor). 

(A) (B) (C) (D) 

(A) (B) (C) 

Figura 37: Materiais de enriquecimento utilizados nos parques de engorda. Corrente de arrasto (A); 

madeira (B); bidão e serapilheira (C) (do autor). 
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6. Avaliação do peso corporal e ganho médio diário  

Na recria, os animais foram pesados por parque, no dia do desmame/entrada nas salas 

de recria (figura 38A) e no dia da passagem para a engorda (figura 38B). Além disso, como os 

animais foram reagrupados no momento da transição, foram pesados também por parque à 

entrada da exploração de engorda (figura 38C) e à saída no dia de abate (figura 38D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Profilaxia vacinal 

 Os animais foram vacinados contra Mycoplasma hyopneumoniae intradérmica (ID) e 

contra a Circovirose porcina tipo 2 IM, 3 dias antes do desmame, ou seja, aos 24 dias de vida. 

 Além disso, foram vacinados contra Aujeszky e Actinobacillus Pleuropneumoniae 

(APP) no dia da transição para a engorda e novamente 21 dias depois, já na fase de engorda. 

 

8. Monitorização de doenças e terapêutica 

Os animais foram observados todos os dias, pelo menos uma vez. O estado de saúde foi 

monitorizado e os sinais clínicos de doença ou alterações foram registados (tabela 10).  

  

Figura 38: Pesagem dos animais em várias fases. Pesagem à entrada da recria (A); pesagem à saída da 

recria (B); pesagem à entrada da engorda (C); pesagem à saída da engorda (D) (do autor). 

 

(A) (B) (C) (D) 
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Tabela 10: Causas para tratamentos de doenças/outras alterações dos animais. 

Causas 

1 Diarreia 

2 Doença respiratória 

3 Problemas de locomoção 

4 Problemas neurológicos 

5 Fraqueza generalizada 

6 Mordedura/necrose de orelhas 

7 Mordedura de cauda 

8 Outras patologias 

Animais muito debilitados, com distúrbios de locomoção, patologia crónica ou lesões 

graves na cauda foram levados para parques de enfermaria, mantendo as condições de 

alojamento. Estas situações também foram registadas, bem como toda a mortalidade ocorrida. 

Tanto os animais retirados como os mortos foram pesados. Adicionalmente, os animais que 

morreram foram submetidos a necropsia.  

 Todos os tratamentos instituídos aos suínos doentes, sob consulta veterinária, eram 

registados (Anexo 1). 

9. Avaliação de mordedura de cauda

9.1. Pontuação de lesões na cauda 

As caudas foram avaliadas todos os dias, desde o desmame até ao abate, utilizando uma 

escala de 0 a 4 de acordo com o descrito na tabela 11. A fim de padronizar as observações, a 

pontuação da cauda foi realizada durante todo o período do estudo pela mesma pessoa treinada. 

No momento da observação, quando necessário, entrava-se no parque para verificar cada cauda. 

No anexo 2 encontra-se uma tabela com fotos ilustrativas de cada grau. 
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Tabela 11: Escala de classificação de lesões de cauda na exploração. 

Graus Caracterização 

0 Sem evidência de lesões na cauda 

1 

Evidência de mastigação com ferida superficial visível 

Com/sem sangue 

Sem inflamação/infeção 

Sem redução da cauda 

2 

Feridas superficiais visíveis 

Com/sem sangue 

Com Inflamação/infeção 

Sem redução da cauda 

3 

Ferida visível com lesões de tecidos acentuada 

Com/sem sangue 

Com Inflamação/infeção 

Redução ligeira da cauda (<1/3) 

4 

Ferida visível com lesões de tecidos acentuada 

Com/sem sangue 

Com Inflamação/infeção 

Redução acentuada da cauda (>1/3) 

 

Quando os animais atingiam a fase de cicatrização, era dado um grau de cicatrização 

consoante tendo por base a presença de cicatriz visível e a perda de tecido da cauda (tabela 12). 

 

Tabela 12: Grau de cicatrização das lesões de cauda e respetivas características na exploração. 

Grau Lesões originárias 
Caraterísticas do tipo de cicatrização 

Cicatriz visível Perda de tecido 

C1 
Cicatrização após mordedura de 

grau 1 e 2 
Não Não 

C2 
Cicatrização após mordedura de 

grau 3 e 4 
Por vezes Sim 

 

9.2. Monitorização e terapêutica 

Na presença de mordeduras de cauda, era colocado um brinquedo feito com serapilheira 

suspenso no centro do parque. Além disso, como um dos sinais verificados antes da iminência 

de um surto era a colocação de cauda baixa (figura 39), sobretudo no momento da ida ao 

comedouro, muitas vezes a intervenção quanto à colocação de material de enriquecimento extra 

era realizada já nesta fase. Sempre que ocorria uma situação de mordedura todos os animais do 

parque eram reavaliados para analisar com mais detalhe a presença de lesões na cauda. Até 

ocorrer cicatrização das caudas de todos os animais estes eram tratados e verificados 
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diariamente, sempre durante a parte da manhã. A razão pela qual eram tratados de manhã deveu-

se ao facto de os animais durante o dia terem mais atividade, ou seja, ao aplicar o repelente de 

manhã, evitava-se que os animais se mordessem com tanta frequência ao longo do dia, no 

período de luz.  

O tratamento efetuado foi realizado consoante o grau de mordedura (anexo 1). Em casos 

leves (grau 1) apenas foram aplicados um spray desinfetante / cicatrizante e um spray 

anticanibalismo (repetidos sempre que necessário). Em casos em que as caudas apresentassem 

sinais de inflamação e infeção (>grau 1) foi administrado por via intramuscular um antibiótico 

(amoxicilina 150mg/ml, 1ml/10kg) e um anti-inflamatório (dexametasona 2mg/ml, 

1,5ml/50kg), além do desinfetante/cicatrizante e anticanibalismo (figura 40). Em casos 

crónicos, que apresentassem apenas material purulento visível na ponta da cauda, por vezes foi 

colocado antibiótico em spray (clortetraciclina), de forma a atuar mais a nível local.  

O desenvolvimento de danos na cauda foi monitorizado nos dias seguintes. Animais 

com mordedura de cauda grave foram retirados para parques de enfermaria apenas quando a 

lesão já era crónica e não se verificava melhoria das lesões, mesmo com os tratamentos 

constantes. Na fase de engorda, quando surgia apenas um ou dois animais num parque com 

lesões, foi realizada a sua retirada para não ocorrer a amplificação do problema a todo o parque. 

Os animais que foram transferidos para parques de enfermaria foram sujeitos às mesmas 

condições, mas com aumento do espaço por animal. Quando ocorria a retirada de animais era 

realizado o registo do peso e data.  

Figura 39: Colocação de cauda baixa, 

já após a ocorrência de mordedura em 

suíno com cauda intacta (do autor).

Figura 40: Cauda em grau 4 após a 

respetiva terapêutica (do autor). 
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A ocorrência de mordedura de caudas foi registada, bem como todos os tratamentos 

instituídos sob consulta veterinária. 

 

10. Avaliação em matadouro 

 Todos os animais foram pesados para obter o peso por parque antes da entrada no 

veículo de transporte e todos os animais de cada pavilhão foram para abate no mesmo dia. No 

matadouro, os animais apenas permaneceram na abegoaria durante uma hora. Foram abatidos 

um total de 914 animais, sendo 441 com cauda intacta e 473 com cauda cortada. 

 A recolha de dados foi realizada por 4 pessoas externas ao matadouro. Uma estava 

colocada após a sangria, para realizar o registo dos números dos animais por ordem. A segunda 

pessoa estava antes do operador da serra, para avaliar os graus de lesões da cauda. A terceira 

pessoa estava na zona de inspeção de vísceras, para analisar e registar as lesões pulmonares e 

pericardites. A quarta pessoa, também posicionada na zona de inspeção, analisou e registou a 

presença de abcessos, artrites, osteomielites purulentas (OMP) e outras possíveis lesões na 

carcaça. Além destes dados, o peso de carcaça a quente e a frio e a percentagem de carne magra 

foram recolhidos para comparar os resultados entre os dois tratamentos experimentais. 

 

10.1. Pontuação de lesões de cauda 

No matadouro, as lesões foram classificadas numa escala de 0 a 4 (tabela 13). A 

observação de todos os animais foi realizada sempre pela mesma pessoa. No anexo 3 encontra-

se uma tabela com fotos ilustrativas de cada grau. 

 

Tabela 13: Escala de classificação de lesões de cauda em matadouro. 

Graus Caracterização 

0 Sem evidência de mordedura de cauda 

1 Curado ou com lesões leves (mas sem perda parcial ou total da cauda) 

2 Evidência de feridas perfurantes com possível inflamação, mas sem perda de parte da cauda 

3 Curado com perda parcial ou total da cauda 

4 Lesão, sem cura, com perda parcial ou total da cauda 
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11. Estudo económico

O estudo económico envolveu a contabilização de gastos em medicação, tanto para 

doenças/outras alterações como para as lesões de cauda, o custo do tempo despendido por cada 

animal de cada grupo e dos materiais de enriquecimento.  

Para obter os custos associados à medicação, como já foi referido, todos os registos de 

tratamentos foram efetuados individualmente, o que permitiu o cálculo da quantidade utilizada 

em cada animal. Foi obtido um valor de custo por animal, tendo em conta 510 animais da 

população inicial de cada grupo e um valor de custo por animal afetado. O custo da mão-de-

obra foi calculado apenas no grupo com cauda intacta. Foi realizada a quantificação do tempo 

extra despendido em lesões de cauda. Considerou-se que o custo mínimo por pessoa por hora 

foi de 5 euros e que a média do tempo necessário para tratar cada animal foi de 2 minutos, sendo 

que duas pessoas estiveram presentes na realização destes na fase de recria e uma pessoa na 

engorda. Para o material de enriquecimento, foi feita uma avaliação de custos dos materiais que 

existiam antes de ser efetuado o estudo, dos que foram colocados para o estudo em ambos os 

grupos e, ainda, dos materiais incluídos apenas em caso de surto.  

O total dos custos extra em animais do grupo CI foi realizado de forma a obter um valor 

extra gasto por animal desse mesmo grupo relativamente ao grupo CC. 

12. Análise estatística

Os animais foram separados em 2 grupos, correspondentes a 2 tratamentos 

experimentais distintos: cauda intacta (CI) e cauda cortada (CC), de acordo com o objetivo do 

estudo.  

Foi efetuada uma análise de variância (ANOVA) para o peso inicial e final e ganho 

médio diário de recria e engorda, bem como o número médio de animais mordidos em função 

do peso e género. Para todos estes parâmetros, a unidade experimental foi o parque. No caso da 

mortalidade, dos animais retirados, dos níveis de lesões de cauda, das doenças e tratamentos 

realizados e das avaliações em matadouro considerou-se como unidade experimental o animal. 

Para a comparação múltipla de médias foi efetuado o teste de Tukey para P<0,05. O 

teste de independência do X2 foi utilizado para a comparação de animais retirados, para testar a 

influência dos tratamentos experimentais nas lesões de cauda, lesões nas vísceras e carcaças.  
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Todas as análises efetuadas foram realizadas através do programa JMP 7.0 (SAS 

Institute Inc.). 
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IV. Resultados e discussão

1. Exploração

1.1. Ocorrência de mordeduras de cauda 

As lesões por mordedura de cauda apenas foram observadas nos animais com cauda 

intacta (figura 41). Neste grupo de 510 animais, um total de 350 (68,6%) suínos sofreram lesões 

pelo menos uma vez na vida. Destes 350, um total de 34 animais (9,7%) foram novamente 

mordidos ao longo da vida. 

Este estudo permitiu verificar que, nestas explorações, o corte de cauda preveniu o 

surgimento de lesões, visto que não ocorreu nenhum caso de mordedura no grupo CC. Pelo 

contrário, o grupo CI apresentou uma elevada percentagem de lesões. Estes resultados parecem 

estar de acordo com a ideia de que o corte de caudas reduz as lesões de mordedura de cauda 

(Scollo et al., 2016; Sutherland & Tucker, 2011). Lahrmann et al. (2017) também não 

observaram qualquer lesão de cauda em animais com cauda cortada, mas em 23% dos suínos 

com cauda intacta ocorreram lesões de cauda pelo menos uma vez na vida. Contrariamente aos 

autores anteriores, Li et al. (2017) e Di Martino et al. (2015) verificaram lesões de cauda em 

suínos com cauda cortada, no entanto estas lesões foram observadas numa maior percentagem 

em animais com cauda intacta. Ou seja, nestes estudos não ocorreu eliminação da mordedura 

de cauda, que pode ter sido devido à presença de diversos fatores de risco, mas houve uma 

redução. É importante referir que a comparação entre estudos deve ser realizada com cuidado 

porque os fatores de risco a que os animais foram sujeitos podem variar bastante, originando 

resultados diferentes.  

Figura 41: Aparecimento de mordeduras de cauda em animais do grupo com cauda intacta (do autor).
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1.2. Pesos médios inicial e final e ganho médio diário 

Na tabela 14 são apresentados os valores de idades e pesos médios inicial e final e ganho 

médio diário na recria em ambos os grupos experimentais.  

Tabela 14: Idades e pesos médios inicial e final e GMD entre os tratamentos na fase de recria. 

Id. – Idade; PM – Peso Médio 

EPM – Erro Padrão da Média 

1n=510 no grupo CI e CC; 2n=473 no grupo CI e n=480 no grupo CC 

Não se verificaram diferenças significativas (P>0,05) entre os dois tratamentos para os 

parâmetros em estudo. Também não se observou qualquer efeito do género sobre os índices em 

análise (anexo 4). 

Na tabela 15 são apresentados os resultados relativos às idades e pesos médios inicial e 

final e ganho médio diário na engorda.  

Tabela 15: Idades e pesos médios inicial e final e GMD entre os tratamentos na fase de engorda. 

Tratamento Id. Inicial (dias) PM inicial1 (kg) Id. Final (dias) PM final2 (kg) GMD (kg/dia) 

CI 72,0 26,132 160,6 99,497 0,828 

CC 72,0 26,633 160,4 97,894 0,807 

EPM 0,213 0,5795 0,3195 0,8511 0,0062 

Valor de P 0,7742 0,5450 0,7742 0,1899 0,0157 

Id. – Idade; PM – Peso Médio 

EPM – Erro Padrão da Média 

1 n=473 no grupo CI e n=480 no grupo CC; 2n=441 no grupo CI e n=473 no grupo CC 

Tratamento Id. Inicial (dias) PM inicial1 (kg) Id. Final (dias) PM final2 (kg) GMD (kg/dia) 

CI 27,0 7,141 72,4 26,899 0,435 

CC 27,0 7,102 72,7 26,674 0,428 

EPM - 0,2173 0,5262 0,5269 0,0062 

Valor de P - 0,9004 0,7155 0,7636 0,4121 
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Não se observaram diferenças significativas (P>0,05) entre tratamentos para as idades 

e pesos médios inicial e final. No entanto, o grupo dos animais com cauda intacta apresentou 

um ganho médio diário significativamente superior (P=0,0157) ao grupo dos animais com 

cauda cortada, sendo os valores respetivos de 0,828 g/dia e 0,807 g/dia. Também não se 

observou qualquer efeito do género sobre as idades e pesos médios inicial e final. Relativamente 

ao ganho médio diário, as fêmeas com cauda intacta apresentaram um ganho médio diário 

tendencialmente superior às fêmeas com cauda cortada (P=0,0871). No caso dos machos, os 

animais com cauda intacta apresentaram um ganho médio diário significativamente superior 

aos machos com cauda cortada (P=0,0475) (anexo 4). 

Relativamente a estes parâmetros, os estudos que existem apresentam principalmente os 

valores do ganho médio diário e os resultados são diferentes e ainda pouco estudados. Li et al. 

(2017) não observaram diferenças no GMD durante todo o período de crescimento e 

acabamento, estando assim os resultados apresentados de acordo com este estudo no caso da 

recria, mas diferente no caso da engorda, visto que se obteve um valor de GMD maior no grupo 

de animais com cauda intacta. Como já referido, apenas se observaram diferenças significativas 

no GMD na engorda, que pode ter sido devido à retirada de um maior número de animais no 

grupo de machos com cauda intacta, principalmente por mordedura de cauda. Assim, além da 

retirada de animais (alguns mais debilitados) que pode ter influenciado o GMD do conjunto, a 

densidade reduziu bastante nesses parques. Ainda importa referir que a retirada dos agressores 

pode também ter tido influência, uma vez que os suínos mais pequenos, para conseguirem 

competir com os maiores, podem ser os responsáveis pela mordedura de cauda (Taylor et al., 

2010). No entanto, este ponto deve ser visto com precaução tendo em conta que Li et al. (2017) 

não detetaram diferenças no peso corporal entre mordedores e vítimas. Assim, a retirada desses 

animais menores pode ter ajudado a que o resultado do GMD dos machos com cauda intacta 

fosse maior, originando um valor superior no ganho médio diário do grupo de animais com 

cauda intacta.  

No nosso estudo foram comparados os dois grupos, não sendo possível fazer a distinção 

destes parâmetros avaliados entre vítimas e não vítimas de mordedura de cauda, tal como foi 

realizado por outros autores. No caso de Marques et al. (2012) observaram um GMD inferior 

em animais com lesões mais graves em comparação com animais sem lesões na cauda em 2 

explorações, mas nas outras 2 observadas não encontraram diferença. Sinisalo et al. (2012) 

verificaram que as vítimas de mordedura de cauda tiveram um menor GMD que as não vítimas. 
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Mais recentemente, Li et al. (2017) verificaram um menor GMD dos animais vitimados entre 

a semana 17 e 21 de vida, período em que a mordedura de cauda prevaleceu. Uma diminuição 

do consumo de alimento associado a este problema pode ser uma justificação para um menor 

GMD (Munsterhjelm et al., 2015b), uma vez que parecem reduzir a sua frequência de visita ao 

alimentador, com menor ingestão alimentar diária (Wallenbeck & Keeling, 2013).  

1.3. Mortalidade 

Durante o estudo, 12 animais morreram, dos quais 5 na recria e 7 na engorda (tabela 

16). A única causa na recria foi diarreia e na engorda as causas foram diarreia (2), falência 

cardíaca (3) e pneumonia por APP (2). Dos animais mortos com cauda intacta (7) apenas 3 

tiveram lesão na cauda durante o período de recria e morreram já na fase de engorda.  

Tabela 16: Mortalidade observada entre os tratamentos na fase de recria e engorda. 

Grupos 
Cauda intacta 

n/n total (%) 

Cauda cortada 

n/n total (%) 

Total 

n (%) 

Recria 3/510 (0,59%) 2/510 (0,39%) 5/1020 (0,49%) 

Engorda 4/473 (0,85%) 3/480 (0,63%) 7/953 (0,73%) 

Total (n (%)) 7 (1,37%) 5 (0,98%) 12 (1,18%) 

A percentagem de mortalidade observada foi baixa quando comparada com o estudo de 

Lahrmann et al. (2017) que observaram valores de 2,9% no grupo CI e 3,7% no grupo CC ou 

com o estudo de Li et al. (2017) que verificaram valores de 1,7% no grupo CI e 5,0% no grupo 

CC e não houve destaque para nenhuma causa não habitual na exploração. Não foi efetuada 

nenhuma análise estatística entre grupos, dada a reduzida mortalidade e a semelhança entre 

resultados nos dois grupos, em ambas as fases. Também Di Martino et al. (2015) e Lahrmann 

et al. (2017) não encontraram diferenças. Contrariamente, Marques et al. (2012) observaram 

que o canibalismo provocava a morte ou o sacrifício de alguns animais durante o período de 

engorda, sendo que 75% dos suínos que morreram tiveram lesões de cauda. Provavelmente, no 

nosso caso, também teríamos tido maior mortalidade no grupo de cauda intacta caso os animais 

mordidos não tivessem sido atempadamente retirados do grupo. 
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1.4. Retirados 

O número de retirados por mordeduras e outras alterações em ambos os grupos na fase 

de recria e engorda estão apresentados na tabela 17. Na causa de retirados por mordeduras estão 

incluídos os animais com lesões de cauda e os agressores e as outras alterações correspondem 

às apresentadas na tabela 18. 

Tabela 17: Número de retirados por mordedura de cauda (agressores e vítimas) e outras alterações, por grupo de 

tratamento (CI e CC) e fase de produção (recria e engorda). 

1Além dos animais retirados e mortos, houve um conjunto de 17 animais que foram direcionados para outra sala 

para cumprimento das densidades exigidas na engorda. 

Na fase de recria, um total de 45 animais foram retirados, sendo 34 do grupo com cauda 

intacta e 11 do grupo com cauda cortada. A mordedura de cauda foi a maior causa de retirados 

no grupo com cauda intacta (21 animais, dos quais 12 vítimas e 9 agressores). Na fase de 

engorda, um total de 32 animais foram retirados, sendo 28 do grupo CI e apenas 4 do grupo 

CC. A principal causa no grupo CI foram novamente as mordeduras, tal como verificado na

fase de recria, e observou-se um maior número de retirados por outras alterações/doenças neste 

grupo (11) comparativamente ao CC (4). 

Como foi referido anteriormente, os animais com cauda cortada não sofreram lesões de 

cauda, logo não foram retirados animais devido a mordedura, contrariamente ao que aconteceu 

nos animais com cauda intacta. Tanto na recria como na engorda, o número de suínos retirados 

por outras alterações foi superior no grupo CI, mas não houve diferenças significativas. 

Fase Retirados 
Cauda intacta 

n/n total (%) 

Cauda cortada 

n/n total (%) 
Valor de P 

Recria 

Mordeduras 21/510 (4,12) 0/510 (0) <0,0001 

Outras alterações 13/510 (2,55) 11/510 (2,16) 0,6795 

TOTAL 34/510 (6,67) 11/510 (2,16) <0,0005 

Engorda 

Mordeduras 17/473 (3,59) 0/4801 (0) <0,0001 

Outras alterações 11/473 (2,33) 4/4801 (0,83) 0,0642 

TOTAL 28/473 (5,92) 4/4801 (0,83) <0,0001 

Total Mordeduras 38/510 (7,45) 0/510 (0) <0,0001 

Total outras alterações 24/510 (4,71) 15/510 (2,94) 0,1417 

TOTAL 62/ 510 (12,16) 15/510 (2,94) <0,0001 
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Os animais com lesão de cauda retirados do grupo CI levaram a uma maior ocupação 

dos parques de enfermaria. Dos 350 animais que sofreram mordedura de cauda, foram retirados 

para estes parques um total de 23 suínos com lesão grave (6,57%). Adicionalmente, foi 

necessário remover deste grupo 15 agressores (2,94% em relação à população inicial de 510 

com CI). No estudo de Lahrmann et al. (2017) foram movidos 10,9% dos animais que sofreram 

lesão de mordedura, ou seja, um valor superior ao do nosso estudo. No entanto, foram retirados 

apenas 0,42%. Outros autores não verificaram essa diferença na necessidade de parques de 

enfermaria (Di Martino et al., 2015). Contudo, esta disparidade entre estudos pode ser devida 

a estratégias e rotinas de maneio diferentes, tal como na tomada de decisão de intervenções que 

levam à retirada de animais mordidos e agressores em casos de surto.  

No total de retirados do grupo com cauda intacta (62), o número de animais mordidos 

representou um valor de 37,1% (23/62), mas os agressores retirados representaram 24,2% 

(15/62), ou seja, a mordedura de cauda foi responsável por 61,3% (38/62) dos animais movidos 

para a enfermaria. Um valor mais elevado foi verificado no estudo de Lahrmann et al. (2017), 

uma vez que os animais retirados por terem lesões de cauda (mordidos) corresponderam a 

61,5% dos retirados. Li et al. (2017) observaram também um número maior de retirados do 

grupo CI em relação aos animais do grupo CC. 

O número de animais em função da causa nos dois tratamentos e fase de produção está 

apresentado na tabela 19. 

Tabela 18: Causas de retirados por grupo (CI e CC) e fase de produção (recria e engorda). 

1Causas 4 (problemas neurológicos) e 6 (mordedura ou necrose das orelhas) excluídas por não ter ocorrido retirada 

de animais associadas a estas e as restantes são 1 – Diarreia; 2 – Pneumonia; 3 – Problemas locomotores; 5 – 

Fraqueza generalizada; 7 – Mordedura de cauda (Agressores e vítimas); 8 – Outras patologias. 

212 vítimas/9 agressores; 311 vítimas/6 agressores 

Grupos Fase Causas de retirados1 

1 2 3 5 7 8 TOTAL 

CI 

Recria 1 0 2 8 212 2 34 

Engorda 1 1 6 2 173 1 28 

Total 2 1 8 10 38 4 62 

CC 

Recria 2 3 2 2 0 2 11 

Engorda 0 0 1 1 0 2 4 

Total 2 3 3 3 0 4 15 
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A principal causa no grupo com cauda intacta foram vítimas com lesões de mordedura 

de cauda grave (23) e agressores (15) (figura 42), em segundo lugar surge a fraqueza 

generalizada (10), sobretudo na recria, e a terceira causa mais representativa são os problemas 

locomotores (8), especialmente na fase de engorda. No grupo de suínos com cauda cortada o 

número de retirados foi bastante baixo, mas as razões foram diarreias (2), pneumonias (3), 

problemas locomotores (3), fraqueza generalizada (3) e outras como hérnias umbilicais e feridas 

no pescoço (4). Além da mordedura de cauda houve um maior número de animais retirados no 

grupo CI devido a problemas locomotores e fraqueza generalizada, no entanto as diferenças não 

foram significativas entre os tratamentos para estas causas (P=0,1296 e P=0,0507, 

respetivamente). No nosso estudo, apesar de não terem ocorrido diferenças significativas entre 

os tratamentos quanto a problemas locomotores, dos 8 animais que foram retirados devido a 

esta causa verificou-se que 7 tinham sofrido mordedura de cauda. Este facto aparece também 

no estudo de Marques et al. (2012), que encontraram na exploração uma associação entre lesões 

de cauda com problemas locomotores e nódulos/abcessos na cauda e região posterior dos 

animais. 

1.5. Lesões de cauda observadas no grupo de animais com cauda intacta 

1.5.1. Número de animais mordidos por parque em função do peso e género na 

recria e engorda 

Como já foi referido, um total de 350 animais sofreram mordedura de cauda pelo menos 

uma vez na vida, dos quais 34 (9,7%) voltaram a ser mordidos uma segunda vez durante o seu 

crescimento. A percentagem de animais com lesões de cauda mais do que uma vez foi menor 

Figura 42: Retirada de agressores de parques de recria (A) e de engorda (B) (do autor). 

(A) (B) 
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do que no estudo de Lahrmann et al. (2017), onde verificaram que 17,2% foram mordidos duas 

vezes e 1,8% foram mordidos três vezes. 

Dos 350 animais afetados por mordedura de cauda, 236 foram vítimas na fase de recria 

(67,4%) e 114 na fase de engorda (32,6%). Assim, houve um decréscimo que pode ter sido 

influenciado pela retirada na fase de recria de 21 animais do grupo com cauda intacta devido a 

mordedura (vítimas e agressores) e alguns animais debilitados com outras alterações/doenças 

que poderiam vir a sofrer deste problema. Ainda, na fase de recria, 21 dos 30 parques (70%) e, 

na fase de engorda, 20 de 24 parques (83,3%) de animais do grupo com cauda intacta tiveram 

pelo menos um animal a sofrer de mordedura de cauda no mínimo uma vez ao longo da sua 

vida. Lahrmann et al. (2017) verificaram esta situação em 68% dos parques, um valor apenas 

ligeiramente mais baixo do que o observado no nosso estudo. Relativamente ao género, dos 350 

animais mordidos, 185 eram machos (52,9%) e 165 eram fêmeas (47,1%). 

Nas tabelas 19 e 20 são apresentados os resultados do número de animais mordidos por 

parque em função do peso e do género, na fase de recria e de engorda.  

 

 Tabela 19: Número de animais mordidos por parque em função do peso e do género na fase de recria. 

*Expoentes diferentes representam médias diferentes (P<0,05; Teste de Tukey) 

EPM – Erro Padrão da Média 

 

Tabela 20: Número de animais mordidos por parque em função do peso e do género na fase de engorda. 

 Intervalo de Pesos (Fase) Género 

EPM 

Valor de P 

 
 ]25-

35]kg 

 ]35-

45[kg 
[45-

55[kg 

 [55-

70[kg 

 [70-

100[kg 
F M Fase Género 

Fase x 

género 

Média de animais 

mordidos/parque 

CI 

4,13a 1,00b 0,17b 0,17b 0,13b 0,82 1,42 0,5742 <0,0001 0,3015 0,4039 

*Expoentes diferentes representam médias diferentes (P<0,05; Teste de Tukey) 

EPM – Erro Padrão da Média 

 

Ocorreram diferenças significativas (P<0,05) entre o número de animais mordidos por 

parque em função do peso em ambas as fases. Na recria (tabela 19), no intervalo de pesos de 

 
Intervalos de Pesos 

(Fase) 
Género 

EPM 

Valor de P 

 
 [7-

10[kg 

[10-

15]kg 
[15-

25]kg 
F M Fase Género 

Fase x 

Género 

Média de animais 

mordidos/parque 

CI 

0,00b 4,93a 3,63a 3,18 2,53 0,8330 0,0002 0,5420 0,6743 
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[7-10[kg não ocorreram quaisquer casos de mordedura. No intervalo de [10-15]kg uma média 

de 4,93 animais foram mordidos por cada parque e no intervalo de [15-25]kg uma média de 

3,63 animais, ou seja, aproximadamente, 29% e 21% dos animais do parque, respetivamente. 

Segundo o teste de Tukey, os valores destes dois intervalos são iguais entre si e diferem do 

intervalo de pesos de [7-10[kg. Na engorda (tabela 20), o intervalo de pesos de ]25-35]kg teve 

um valor de 4,13 animais mordidos por parque, ou seja, aproximadamente 21% dos suínos do 

parque. Este valor é superior e, segundo o teste de Tukey, diferente dos restantes valores, que 

são iguais entre si. Em ambas as fases não ocorreram diferenças significativas no número de 

animais mordidos entre machos e fêmeas, sendo que a interação entre fase e género não é 

significativa tanto na recria como engorda. 

A diferença observada no número de animais mordidos entre intervalos de pesos está de 

acordo com Schrøder-Petersen e Simonsen (2001), que afirmaram que peso/idade 

influenciavam a prevalência de mordedura de cauda, não ocorrendo este comportamento com 

a mesma frequência durante toda a vida do animal. Semelhante aos resultados que obtivemos, 

Zonderland et al. (2008) verificaram início de mordedura de cauda a partir do dia 5 após o 

desmame, ou seja, com 33 dias de vida, o que, no nosso estudo, corresponde aos animais 

colocados no intervalo de pesos de [10-15]kg e Naya et al. (2018) observaram que os casos 

começavam maioritariamente na segunda semana após desmame. Lahrmann et al. (2017) 

observaram maior número de casos no intervalo de pesos de 30 a 60kg, seguido do intervalo de 

7 a 30kg. Assim, difere do nosso estudo porque houve um maior número de animais mordidos 

na fase de recria, que praticamente corresponde a pesos de 7 a 30kg. No nosso ensaio surgiu 

um aumento de casos após a transição dos animais para a engorda (intervalo de pesos ]25-

35]kg) e, contrariamente, Zonderland et al. (2008) observaram que os problemas

desapareceram (espontaneamente) após esta transferência. No entanto, segundo Scollo et al. 

(2016), a mistura de animais de diferentes parques pode influenciar um aumento da ocorrência 

de mordedura de cauda e, no nosso estudo, no momento da transição para a engorda, foi 

efetuada uma mistura que envolveu quase sempre 2 parques. A redução que ocorreu 

posteriormente está de acordo com Lahrmann et al. (2017), que registaram menor número de 

casos entre os 60 e 90kg. No caso do nosso estudo, esta diminuição foi observada mais cedo 

(intervalo [35-45[kg). Contudo, este declínio nas lesões de cauda na fase de engorda deve ser 

visto de forma cautelosa, uma vez que pode ser devido à retirada dos animais gravemente 

mordidos para enfermaria ou até devido aos suínos não demonstrarem tanto interesse em 
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morder as caudas quando atingem uma certa idade ou peso (Lahrmann et al., 2017). Além disso, 

no nosso estudo houve uma elevada retirada de agressores, com um efeito de melhoria evidente 

das lesões das vítimas do respetivo parque logo após esta medida. 

Vários estudos têm resultados diferentes quanto à associação entre o género e a 

mordedura de cauda. Sinisalo et al. (2012) também não encontraram diferença entre os géneros 

para ocorrência de lesões na cauda. Embora alguns autores (Kritas & Morrison, 2004; Li et al., 

2017; Valros et al., 2004) tenham observado diferenças, com os machos castrados a 

aparentarem ser mais frequentemente mordidos do que as fêmeas, não podemos fazer uma 

comparação direta devido ao facto dos machos do nosso estudo serem inteiros. Contrariamente 

ao que observámos, Zonderland et al. (2010) verificaram que os grupos de fêmeas se mordiam 

mais do que os grupos de machos.  

 

1.5.2. Níveis de lesões de cauda observados em função do peso na recria e engorda 

Como já foi referido, neste estudo foi desenhada e utilizada uma escala de classificação 

que varia de 0 a 4. No protocolo Welfare Quality® é proposta uma escala de classificação mais 

simples, de 0 a 2, e que consiste em: sem evidência de mordedura de cauda (0), mordedura 

superficial ao longo da cauda, mas sem evidência de sangue fresco ou tumefação (1) e sangue 

fresco visível na cauda e/ou algum inchaço e infeção e/ou perda de parte da cauda, além da 

crosta formada (2) (anexo 5). No entanto, outros estudos utilizaram uma grelha semelhante à 

nossa. Kritas e Morrison (2004) e Li et al. (2017) classificaram de 0 a 4, sendo: sem evidência 

de lesão (0), lesões suaves ou cicatrizadas (1), evidência de mastigação e feridas superficiais 

sem sinais de infeção (2), semelhante ao 2, mas com sinais de infeção (3) e perda parcial ou 

total da cauda (4). Comparativamente a estas, a grelha de classificação por nós utilizada tem no 

nível 2 contemplados animais com infeção, sendo que o nível 2 e 3 diferem pelas lesões 

teciduais que ocorrem, com o grau 3 a apresentar redução parcial da cauda e o grau 4 a 

constituir-se de casos com redução >1/3 da cauda. Além disso, as lesões cicatrizadas incluíram-

se numa escala separada de 2 níveis: C1 e C2, que não é apresentada noutros estudos, mas que 

se reveste de importância para avaliar as consequências da lesão da cauda, permitindo, 

adicionalmente, identificar estes animais a nível do matadouro. 

De referir que um total de 441 animais chegaram até ao fim da engorda e seguiram para 

matadouro, com a seguinte distribuição por graus de lesão:  

- Grau 0 - 129;  
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- Grau 1 – 25;

- Grau 2 - 53;

- Grau 3 – 224;

- Grau 4 – 10.

Dos 38 animais retirados por mordedura de cauda estavam classificados: 37 - grau 3 e 

1 - grau 4; dos restantes 24 retirados por outras alterações/doenças: 13 – grau 0, 1 - grau 1, 3 - 

grau 2, 6 - grau 3 e 1 - grau 4; dos 7 animais mortos: 4 – grau 0 e 3 - grau 3. Assim, no total dos 

510 animais do estudo, observaram-se: grau 0 – 146; grau 1 – 26; grau 2 – 56; grau 3 – 270; 

grau 4 – 12. 

Nos gráficos 5 e 6 estão apresentados os valores dos níveis de lesão observados nos 

casos de mordedura de cauda em função do peso na fase de recria e engorda. Para estes 

resultados foram utilizados os valores de maior grau de mordedura atingido antes que ocorresse 

a cicatrização e foram introduzidos no intervalo de pesos em que os animais se encontravam no 

primeiro dia em que foi observada a mordedura. Aqui, o total de níveis de lesão observados é 

maior do que o número de animais com mordedura de cauda porque existiram animais que 

foram mordidos mais do que uma vez na vida. 

Gráfico 5: Número de casos observados nos diferentes níveis de lesão de cauda em função do peso na fase de 

recria. 
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Gráfico 6: Número de casos observados nos diferentes níveis de lesão de cauda em função do peso na fase de 

engorda. 

 

O nível de lesão mais observado em ambas as fases (recria e engorda) foi o nível 3, que, 

como já foi referido, corresponde a animais com ferida visível associada a lesões de tecidos 

acentuada, com/sem sangue e com inflamação/infeção e redução ligeira da cauda (<1/3). O 

nível de lesão menos observado foi o nível 4, que corresponde a animais com redução acentuada 

da cauda (>1/3) (Gráficos 5 e 6). De acordo com estes resultados está o estudo de Kritas e 

Morrison (2004), na qual 60% dos animais apresentaram lesões de grau 3 e 4. No caso de 

Lahrmann et al. (2017), a lesão mais frequente foi a falta de parte da cauda com uma ferida 

cicatrizada, uma vez que as avaliações foram feitas a cada 2 semanas a todas as caudas. Assim, 

a perda de uma porção da cauda parece ser muito frequente quando ocorrem problemas de 

mordedura e, no nosso estudo, esta situação está englobada no nível 3, que também apresentou 

um maior número de casos. Li et al. (2017) verificaram casos de nível 3 e 4, embora, 

contrariamente ao nosso estudo, tenham encontrado maiores percentagens correspondentes aos 

níveis 1 e 2. É preciso ter em conta que o tipo de observador, os períodos de avaliação das 

lesões e as características de maneio da mordedura podem influenciar os resultados obtidos.  

Na fase de recria (gráfico 5), como já foi mencionado, não se observaram situações de 

mordedura no intervalo de pesos dos [7-10[kg. No intervalo dos [10-15]kg verificaram-se 140 

casos de mordedura de cauda, sendo um maior número correspondente ao nível 3, à semelhança 

do que se verificou no intervalo dos [15-25]kg, tendo este incluído um total de 109 ocorrências. 
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No período após o desmame, o facto de não se verificarem casos de mordedura pode dever-se 

à habituação dos animais no espaço de recria, com aumento da área por animal e à novidade de 

todos os componentes destes. A partir da segunda semana, surgiu uma elevada quantidade de 

casos possivelmente por já estarem adaptados ao alojamento, alimentação, enriquecimento 

ambiental e desenvolverem um comportamento contra os seus colegas. Além disso, 

corresponde ao período em que o comedouro central extra foi retirado, podendo ter existido 

alguma influência nos resultados. No entanto, o argumento apresentado para a fase da recria 

não pode ser aplicado para a fase de engorda, uma vez que, no início, correspondente ao 

intervalo de pesos dos ]25-35]kg, observou-se um maior número de casos (102), destacando-se 

novamente as lesões de nível 3. Como já foi referido, com o aumento do peso na engorda houve 

um decréscimo no número de casos de lesões de cauda. Mais estudos deverão ser desenvolvidos 

com o intuito de perceber os fatores que estão na origem da mordedura de cauda em cada 

idade/peso.  

Existem estudos que comparam o aparecimento de lesões em função do peso e que 

apresentam valores dos níveis de lesão observados, mas não realizam uma comparação entre os 

tipos de lesão que surgem ao longo do tempo, portanto não foi possível averiguar sobre os 

resultados de outros autores quanto aos nossos apresentados nos gráficos 5 e 6. 
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1.6. Parâmetros ambientais 

Na figura 43 estão apresentados os gráficos da temperatura, humidade e CO2 nas 

diferentes salas de recria.  

 

Figura 43: Temperaturas, humidade e CO2 nas salas de recria. 

Tmín - temperatura mínima; Tmáx - temperatura máxima; Tan - temperatura medida ao nível do animal; Hr – 

humidade; R2 – coeficiente de determinação. 
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Não existem grandes variações nestes parâmetros ao longo do tempo, embora o valor 

do coeficiente de determinação (R2) seja relativamente baixo na maioria dos casos. Existem 

variações pontuais nestes parâmetros que podem corresponder a alterações/falhas no sistema 

de controlo ambiental, sobretudo nas temperaturas mínimas, como é o caso do dia 5 de fevereiro 

de 2019, na qual ocorreu uma avaria na caldeira de aquecimento. Além disso, as mensurações 

são realizadas num dado momento, ou seja, o termómetro está presente e mede o ponto mais 

baixo e mais alto ao longo de todo o dia, podendo ter ocorrido uma temperatura mais elevada 

ou mais baixa num curto período. Provavelmente um medidor contínuo seria mais adequado, 

mas pelos custos elevados deste tipo de aparelhos não estão colocados nesta exploração. A 

temperatura ao nível do animal foi variando entre valores da temperatura máxima e mínima, 

mas no geral manteve-se no intervalo adequado. De referir que se observa a diminuição gradual 

em ambas as temperaturas em todas as salas de recria, como recomendado pelo DEFRA (2003). 

Relativamente à humidade e CO2 podem ocorrer algumas variações (R2 baixo em quase 

todas as salas), mas foram oscilando dentro de valores aceitáveis, com humidade entre os 50-

80% e CO2 entre 1500-2500ppm, estando de acordo com o recomendado por Pedersen (2005) 

e MAPAMA et al. (2017). 

Na figura 44 observa-se o gráfico de temperaturas de todas as salas de recria com os 

limites críticos superior e inferior de temperaturas dos suínos nesta fase. 

Figura 44: Temperatura, humidade e CO2 no global das salas de recria. 

Tmín - temperatura mínima; Tmáx - temperatura máxima; Tan - temperatura medida ao nível do animal; Hr – 

humidade; R2 – coeficiente de determinação.  

Nota: TCS e o TCI no gráfico da esquerda correspondem, respetivamente, ao limite crítico superior e inferior de 

temperatura para os animais nesta fase (de acordo com: https://thepigsite.com/news/2018/07/dealing-with-

drought-and-evading-heat-stress-in-swine-1).  

Verifica-se que, salvo algumas exceções, os valores de temperatura superior e inferior 

estão dentro destes limites. Mesmo existindo valores abaixo da TCI, tanto de temperatura 
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mínima como da temperatura ao nível do animal, segundo a EFSA (2007) só ocorre stresse 

térmico quando as temperaturas se situam 3 graus acima ou abaixo dos limites críticos para os 

animais, o que apenas aconteceu nos primeiros dias pela falha no aquecimento já mencionada. 

Quanto ao CO2 e humidade, os valores oscilaram, mas estiveram sempre dentro dos parâmetros 

normais, como já foi referido. 

 Relativamente aos pavilhões de engorda, as temperaturas, humidade e CO2 estão 

apresentados na figura 45.  

 

 

Observa-se que os valores da temperatura mínima estiveram dentro da ZTN, sendo que 

a temperatura máxima esteve sempre acima da TCS e a temperatura ao nível do animal também 

saiu fora do limite superior em alguns momentos. No entanto, esteve quase sempre dentro do 

aceitável, segundo a EFSA (2007). Além disso, como verificámos anteriormente, praticamente 

não ocorreram surtos ao longo do período de engorda, apenas tendo ocorrido sobretudo no 

início, onde as temperaturas verificadas se aproximavam mais da ZTN, pelo que as causas 

estarão provavelmente relacionadas com fatores não identificados neste estudo.  

Figura 45: Temperatura, humidade e CO2 nos pavilhões de engorda. 

Nota: Tmín - temperatura mínima; Tmáx - temperatura máxima; Tan - temperatura medida ao nível do animal; 

Hr – humidade.  

Nota: TCS e o TCI nos gráficos da esquerda correspondem, respetivamente, o limite crítico superior e inferior 

de temperatura para os animais nesta fase (de acordo com: https://thepigsite.com/news/2018/07/dealing-with-

drought-and-evading-heat-stress-in-swine-1). 
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Em resumo, os parâmetros avaliados (temperatura, humidade e CO2), embora tenham 

variado por vezes, mantiveram-se dentro dos valores adequados ao animal. Estes resultados 

podem justificar o facto de não ter sido encontrada uma associação entre as oscilações 

ambientais encontradas e a ocorrência de mordeduras.  

2. Matadouro

2.1. Lesões na cauda 

Um total de 914 animais foram enviados para matadouro: 441 com cauda intacta e 473 

com cauda cortada. Destes, 4 sofreram uma destruição parcial da cauda durante o processo de 

abate, pelo que apenas 910 carcaças (440 CI e 470 CC) foram sujeitas a avaliação para 

classificação da lesão de cauda de acordo com a escala desenhada para o efeito (0 a 4). 

Na tabela 21 estão apresentados o número de animais com e sem lesão de cauda em cada 

grupo e o efeito dos tratamentos (CI e CC) no aparecimento de lesões desta em matadouro.  

Tabela 21: Número de animais com e sem lesão de cauda em cada grupo e efeito dos tratamentos no aparecimento 

de lesões em matadouro. 

Tratamento Com lesão Sem lesão Valor de P 
Odds 

ratio 

Intervalo de 

confiança 

CI 

(n=440) 
306 134 

<0,0001 26,0 17,6-38,3 
CC 

(n=470) 
38 432 

Como seria esperado, as lesões de cauda em matadouro estão ligadas ao tratamento 

experimental, sendo que a probabilidade de um animal com cauda intacta apresentar lesão em 

matadouro é 26 vezes maior do que para um animal com cauda cortada (P<0,0001). Lahrmann 

et al. (2017) observaram que, durante a inspeção em matadouro, um maior número de animais 

com lesões de cauda foi detetado no grupo com cauda intacta, estando este resultado de acordo 

com o nosso estudo.  

2.1.1. Níveis de lesões na cauda 

A escala de classificação de lesões em matadouro utilizada foi elaborada a partir de 

outros estudos, mas com incorporação de um nível diferente, o nível 3. Este corresponde a 
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lesões curadas com perda parcial ou total da cauda. O objetivo da introdução deste grau esteve 

relacionado com a possível deteção de lesões mais graves que ocorriam em exploração numa 

fase precoce do ciclo de produção e que, no matadouro, já surgiam cicatrizadas.  

Na tabela 22 apresentam-se os resultados do número de animais dos dois grupos (CI e 

CC) que apresentaram lesão de cauda em matadouro e respetivo grau de lesão. 

 

Tabela 22: Número de animais dos dois grupos (CI e CC) que apresentaram lesão de cauda em matadouro e 

respetivo grau de lesão. 

Grau de lesão cauda (1-4) CI (n=440) CC (n=470) Total 

1 19 35 54 

2 6 0 6 

3 281 (63,9%) 3 (0,6%) 284 

4 0 0 0 

Total 306 38 344 

1 - Curado ou com lesões leves (mas sem perda parcial ou total da cauda); 

2 - Evidência de feridas perfurantes com possível inflamação, mas sem perda de parte da cauda; 

3 - Curado com perda parcial ou total da cauda; 

4 - Lesão, sem cura, com perda parcial ou total da cauda. 

Nota: percentagens calculadas através de n/n total de cada grupo. 

 

Conforme foi referido anteriormente, apenas 38 (8,1%) animais com cauda cortada 

apresentaram lesões em matadouro em oposição aos 306 (69,6%) animais do grupo com cauda 

intacta. Valros et al. (2004) avaliaram a prevalência de mordedura de cauda num matadouro na 

Finlândia onde o corte de cauda é proibido e concluíram que 34,6% dos animais apresentaram 

algum tipo de lesão, ou seja, um valor inferior ao encontrado no nosso estudo. No caso de 

Keeling, Wallenbeck, Larsen e Holmgren (2012) que avaliaram a prevalência de mordedura de 

cauda em 2 matadouros na Suécia, verificaram que os valores foram muito menores (7,0% no 

matadouro A e 7,2% no matadouro B) do que o nosso estudo e o de Valros et al. (2004). No 

entanto, é difícil tirar conclusões quando são comparadas prevalências entre estudos e países, 

tanto pela diferença no maneio (sobretudo prática do corte de cauda e enriquecimento) prescrito 

pela lei nos vários países, como pela diferença de definição de lesões de cauda (Keeling et al., 

2012). 
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O grupo com cauda cortada não tinha apresentado qualquer grau de lesão em exploração, 

mas em matadouro surgiram 38 casos (35 de grau 1 e 3 de grau 3). Relativamente às lesões de 

grau 1, depreende-se que estas tenham surgido durante o transporte ou permanência nos parques 

de abegoaria (embora no nosso caso apenas tenham estado na abegoaria no máximo 1 hora). A 

mesma justificação também é válida para os 25 casos de grau 1 e 2 observados no grupo CI. 

Tal facto foi também observado por Lahrmann et al. (2017) no decurso dos seus estudos.  

Relativamente aos 3 animais do grupo CC (sem lesões na exploração) avaliados com lesões 

nível 3 no matadouro, julgamos que estas possam ter sido contabilizadas devido à dificuldade 

em, por vezes, perceber a diferença no tamanho da cauda, visto que o comprimento varia entre 

animais. Assim, estes 3 casos podem ser correspondentes apenas a caudas mais curtas por 

natureza, ou que tenham sido cortadas mais curtas. Ainda, relativamente ao grupo com cauda 

intacta, observou-se que maioritariamente as lesões observadas correspondiam ao grau 3, tal 

como seria esperado, sendo classificados neste nível um total de 281 animais (63,9%).  

2.1.3. Diferença entre níveis de lesão de cauda na exploração e matadouro no grupo 

com cauda intacta 

Como já foi mencionado, nos 441 animais com cauda intacta que foram para matadouro 

um total de 440 caudas foram avaliadas, tendo sido perdida uma cauda durante o processo de 

abate e antes da zona de pontuação. Para comparar os níveis de lesão em exploração com lesões 

que surgem em matadouro, o número de animais que corresponde a cada grau foi associado ao 

nível máximo que cada animal apresentou desde o desmame até à saída para o matadouro, antes 

de ser considerado um caso de cicatrização. Na exploração, os 440 animais avaliados tiveram 

as suas caudas classificadas em: Grau 0 – 129; Grau 1 – 25; Grau 2 – 53; Grau 3 – 223; Grau 4 

– 10. Dos 311 animais com algum tipo de lesão (grau 1, 2, 3 ou 4), um total de 78 evoluíram

para uma cicatrização do tipo C1 e 233 animais para uma cicatrização do tipo C2. Conforme 

referido anteriormente, neste estudo não foi transportado qualquer animal com algum grau de 

lesão (1, 2, 3 ou 4). Ou seja, no momento da saída para o matadouro, os animais ou não tinham 

lesões ou estas estariam cicatrizadas (C1 e C2). Desta forma, importa fazer o paralelismo entre 

esta nova classificação de alteração da cauda relativa ao processo de cicatrização (C1 e C2) e a 

classificação adotada a nível do matadouro, para avaliar o nível de congruência entre as 

classificações utilizadas nos dois momentos de avaliação (exploração e matadouro). Assim, 

considera-se que as caudas com grau C1 (cicatrização sem perda de tecido) e as que nunca 
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tiveram lesão na exploração deveriam ser classificadas em matadouro como grau de lesão 0 (ou 

seja, deveriam ser observados um total de 207 animais) e as caudas classificadas em grau C2 

(cicatrização com perda de tecido) na exploração, deveriam ser classificadas como grau 3 no 

matadouro (ou seja, 233 animais). A tabela 23 apresenta a distribuição destes valores que só 

foram possíveis de determinar em 415 animais dos 440 enviados para abate. 

Tabela 23: Distribuição do número de animais grau 0, C1 e C2 na exploração dentro do grau 0 e 3 classificado no 

matadouro. 

Lesões Exploração 

Matadouro Grau 0/C1 C2 Total 

Grau 0 1101 24 134 

Grau 3 812 200 281 

Total 191 224 415 

184 animais do grau 0 e 26 animais do grau C1 

233 animais do grau 0 e 48 animais do grau C1 

Pela análise da tabela anterior, verifica-se que, dos suínos enviados para matadouro, 191 

animais não tinham lesão ou tinham a cauda cicatrizada em C1. Destes, 110 (57,6%) foram 

classificados com o grau equivalente em matadouro (nível 0), tendo sido os restantes (81) 

classificados em grau 3.  Estes animais podem ser casos associados à dificuldade de avaliar 

comparativamente o tamanho de caudas intactas a nível do matadouro. De facto, é possível que 

estes casos falsos positivos em matadouro tenham surgido devido à variabilidade natural de 

tamanho da cauda entre indivíduos, sendo difícil de avaliar objetivamente o limite a partir do 

qual a diminuição do tamanho da cauda significa perda de tecido por mordedura. Mais estudos 

estão a ser conduzidos no sentido de aferir acerca desta variabilidade.  

Ainda pela análise da tabela anterior, verifica-se que, dos animais enviados para 

matadouro, 224 tinham sido classificados em C2. Destes, no matadouro, 200 (89,3%) foram 

classificados como grau 3 e 24 suínos foram classificados em grau 0. A não deteção destes 24 

falsos negativos em matadouro pode ter ocorrido devido ao facto de a cauda ter sofrido lesões 

num período inicial do estudo e a cicatrização ter sido boa, proporcionando um crescimento na 

cauda suficiente para não se detetarem diferenças visíveis de tamanho, a nível do matadouro, 

quando comparado com animais que não sofreram lesões. Por este motivo, foram verificados 

os registos referentes a todos estes 24 animais e comprovou-se que tinham tido lesões durante 
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a recria e alguns logo no início da engorda, tendo, nesse momento, ocorrido apenas ligeira perda 

de tecido e, depois, uma cicatrização boa e em poucos dias.  

Os resultados indicam que o sistema de classificação aplicado no matadouro 

apresentado permite a identificação da maioria dos casos de grau 3 (89,3%), o qual constituiu 

o grau mais frequente encontrado neste estudo.

Lahrmann et al. (2017) referiram que as lesões em animais com 30 a 60kg 

provavelmente cicatrizaram antes do matadouro, o que provavelmente justifica a dificuldade na 

deteção de alguns casos na inspeção de animais com lesão na exploração. Taylor et al. (2010) 

e Marques et al. (2012) afirmaram que normalmente lesões de cauda cicatrizadas não são 

detetadas no momento da inspeção post mortem e animais com lesões graves por vezes não 

chegam a matadouro, o que pode explicar as diferenças observadas nas prevalências.  

No nosso estudo, embora tenham existido casos não detetados, a maioria dos animais 

que sofreram lesão na exploração foram observados com lesões cicatrizadas em matadouro, o 

que justifica a possibilidade de avaliar caudas curadas, opondo-se um pouco ao mencionado 

por Taylor et al. (2010). No entanto, os registos subestimam o número de suínos com cauda 

intacta que foram mordidos, estando de acordo com as conclusões de Lahrmann et al. (2017).  

É difícil realizar a comparação de lesões de cauda em matadouro com outros estudos 

devido ao facto da maioria realizar as avaliações em animais com cauda cortada e por, em 

princípio, não ter ocorrido o transporte de animais com lesão viva para o matadouro. Por 

exemplo, Harley et al. (2012) realizaram um estudo da prevalência de mordedura de cauda em 

matadouro e verificaram que 99% dos animais tinham a cauda cortada, com 1,03% dos suínos 

a terem lesões graves. Assim, não é possível estabelecer nenhuma comparação visto que não 

tivemos nenhum animal com cauda em grau 4 a chegar ao matadouro e o nível 3 do nosso 

estudo corresponde a caudas cicatrizadas, enquanto estes autores consideraram lesões não 

curadas. 

Em suma, embora a inspeção post mortem seja uma boa oportunidade para a 

monitorização prática e contínua das lesões de mordedura de cauda, as prevalências detetadas 

podem não ser uma representação exata da extensão do problema na exploração, o que mostra 

uma possível limitação da inspeção como ferramenta de diagnóstico do bem-estar (Harley et 

al., 2012). No entanto, é de realçar a importância da avaliação de caudas em matadouro como 

forma de aceder a problemas que ocorram na exploração, sobretudo de bem-estar animal, como 
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referido por Harley et al. (2012), sobretudo pela elevada correspondência dos casos mais graves 

em matadouro com o nível de lesão 3 esperado em matadouro. 

 

2.2. Avaliação de vísceras 

 O tipo de lesões avaliadas nas vísceras com o respetivo número de animais em cada 

grupo está apresentado na tabela 24. Na tabela 25 surgem os resultados estatísticos do efeito do 

tratamento experimental no aparecimento dessas lesões em matadouro. 

 

 Tabela 24: Tipos de lesão avaliados nas vísceras e respetivo número de animais em ambos os grupos (CI e CC). 

1Outras pneumonias, por exemplo, por APP. 

 

Tabela 25: Efeito do tratamento experimental no aparecimento de lesões nas vísceras em matadouro. 

Lesões CI CC Valor de P Odds ratio Intervalo de confiança 

Com pleuresia 

(n=46) 
34 12 

<0,0001 3,2 1,6-6,3 
Sem pleuresia 

(n=868) 
407 461 

Com pericardite 

(n=68) 
49 19 

<0,0001 3,0 1,7-5,2 
Sem pericardite 

(n=846) 
392 454 

Com Pneumonia enzoótica 

(n=202) 
110 92 

0,0455 1,4 1,0-1,9 
Sem Pneumonia enzoótica 

(n=712) 
331 381 

Com outras alterações 

(n=73) 
35 38 

0,9567 1,0 0,6-1,6 
Sem outras alterações 

(n=841) 
406 435 

Total com lesões nas vísceras (n=389) 228 161 

<0,0001 2,1 1,6-2,7 

Total sem lesões nas vísceras (n=525) 213 312 

 

Lesões CI (n=441) CC (n=473) Total (n=914) 

Pleuresias/aderências 34 12 46 

Pericardites 49 19 68 

Pneumonia enzoótica 110 92 202 

Outras alterações1 35 38 73 
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A probabilidade de um animal com cauda intacta apresentar pleuresia e pericardite é, 

respetivamente, 3,2 e 3,0 vezes maior do que num animal com cauda cortada (P<0,0001). No 

caso de lesões de pneumonia enzoótica, a probabilidade de um animal com cauda intacta 

apresentar a doença é 1,4 vezes maior que num animal com cauda cortada (P=0,0455). 

Relativamente a outras alterações, verifica-se não haver relação entre o tratamento experimental 

e essas lesões (P=0,9567). No total, a probabilidade de um animal com cauda intacta apresentar 

lesões nas vísceras é 2,1 vezes superior à de um animal com cauda cortada.  

Embora tenha sido encontrada uma associação entre os tratamentos experimentais e o 

nível de lesões nas vísceras em matadouro, não se verificou relação entre existência e níveis de 

lesão de cauda na exploração e o aparecimento de lesões nas vísceras em matadouro (limite 

inferior do intervalo de confiança <1 e valor de P>0,05) (anexo 6). Provavelmente, verificou-

se isto devido ao número de observações ficar mais reduzido quando avaliamos apenas dentro 

do grupo com cauda intacta. Além disso, é importante ter em consideração que o estatuto 

sanitário da exploração é bom, com pouca ocorrência de doenças nos animais. Adicionalmente, 

como já foi referido anteriormente, ao longo do estudo foram retirados vários animais com 

lesões de mordedura de cauda grave, ou seja, esses animais não foram avaliados em matadouro 

em conjunto com os que foram analisados e poderiam influenciar os resultados. 

Kritas e Morrison (2007) não encontraram qualquer associação significativa entre a 

gravidade das lesões de cauda e as lesões de pneumonia enzoótica, mas encontraram relação 

com a presença de pleuresias e abcessos pulmonares. Outros estudos tentaram encontrar uma 

associação entre lesões nas vísceras com lesões de cauda, mas em animais com cauda cortada. 

Marques et al. (2012) encontraram um maior número de lesões nas carcaças de animais 

mordidos e uma associação significativa entre lesões de cauda e a presença de pleuresias. 

Relativamente aos abcessos pulmonares, como apenas foram encontrados 3 abcessos 

nos pulmões (1 no grupo CI e 2 no grupo CC), possivelmente compatíveis com lesões de APP, 

estes casos entraram contabilizados no grupo das outras alterações, portanto não foi possível 

encontrar associações destes com as lesões de cauda. No caso de pleuresias, encontrámos 

associação com o grupo com cauda intacta, no entanto, quando este foi avaliado separadamente, 

não foi possível encontrar uma relação com as lesões. O mesmo se verificou no caso de 

pneumonia enzoótica (embora o valor de P estivesse no limite de P<0,05), o que está de acordo 

com Kritas e Morrison (2007). Estes autores referiram que isto pode ser devido ao facto do 

agente Mycoplasma hyopneumoniae não se disseminar para os pulmões por via sanguínea. 
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Ainda, no estudo de Teixeira et al. (2016) a pontuação de lesões de cauda foi associada a 

rejeições de vísceras devido a pleuresias, pneumonias e pleuropneumonias, mas não houve 

associação com rejeições devido a pericardites.  

 

2.3. Avaliação de carcaças 

2.3.1. Lesões observadas nas carcaças e rejeições parciais e totais envolvidas 

 Os tipos de lesões observadas na carcaça e respetivo número de animais em cada grupo 

estão apresentados na tabela 26. Na tabela 27 surgem os resultados estatísticos do efeito do 

tratamento experimental no aparecimento dessas lesões em matadouro. 

 

Tabela 26: Lesões observadas nas carcaças em ambos os grupos. 

Lesões CI (n=441) CC (n=473) Total (n=914) 

OMP 4 1 5 

Abcessos 3 1 4 

Artrites 2 4 6 

Total 9 6 15 

OMP – osteomielite purulenta 

Tabela 27: Efeito do tratamento experimental no aparecimento de lesões das carcaças. 

Lesões CI CC Valor de P Odds ratio Intervalo de confiança 

Com OMP 

(n=5) 
4 1 

0,1542 4,3 0,5-38,8 
Sem OMP 

(n=909) 
437 472 

Com abcessos 

(n=4) 
3 1 

0,2833 3,2 0,3-31,2 
Sem abcessos 

(n=910) 
438 472 

Com artrites 

(n=6) 
2 4 

0,4632 0,5 0,1-2,9 
Sem artrites 

(n=908) 
439 469 

Total com lesões na carcaça 

(n=16) 
10 6 

0,2498 2,1 0,7-25,0 
Total sem lesões na carcaça 

(n=898) 
431 467 

OMP – osteomielite purulenta 

 

 As lesões observadas foram osteomielites purulentas (OMP), abcessos e artrites (figura 

46). Não se verificaram relações estatisticamente significativas entre o tratamento experimental 
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e o aparecimento de lesões na carcaça (valor de P>0,05), provavelmente pelo valor da amostra 

(N) ser muito pequeno. É difícil realizar uma comparação com outros estudos visto que não

parece existir algum que tenha realizado uma comparação entre cauda intacta e cauda cortada 

com a prevalência de lesões na carcaça. No entanto, os estudos que avaliaram sobretudo animais 

com cauda cortada evidenciam uma associação entre rejeição de carcaças e lesões de mordedura 

de cauda (Kritas & Morrison, 2007; Marques et al., 2012; Valros et al., 2004). Valros et al. 

(2004) referiram que o risco de abcessos e artrites aumenta com as lesões de cauda. Segundo 

Wallgren e Lindahl (1996), a mordedura de cauda causa infeções e abcessos em outras partes 

da carcaça e os antibióticos não parecem ser capazes de parar a disseminação da infeção em 

todos os casos. Embora não tenha sido possível encontrar associação entre as lesões na carcaça 

e os tratamentos experimentais, relativamente aos abcessos verificámos que os animais do 

grupo CI que tiveram estas lesões nas suas carcaças foram suínos com lesões graves de cauda 

na exploração (grau 3). 

As osteomielites purulentas observadas (5) foram a única causa de rejeição total de todos 

os animais do estudo. A carcaça dos animais com abcessos e artrites (10) foram reprovadas 

parcialmente nos membros onde se localizavam as lesões. Assim, 1,65% das carcaças foram 

rejeitadas parcial ou totalmente. Este valor é ligeiramente mais elevado que o observado no 

estudo de Harley et al. (2012), que foi de 1,07%. À semelhança de outras lesões, é difícil 

Figura 46: Lesões observadas nas carcaças. OMP com abcesso perivertebral na parte anterior (A); abcesso à 

entrada do peito (B); artrite no membro posterior direito (C) (do autor).

(A) (B) (C)



84 

 

estabelecer uma comparação do nosso estudo com outros pelo facto de não terem chegado 

animais a matadouro que tenham sofrido doenças/outras alterações e lesões de cauda graves, 

visto que a maioria dos casos muito graves foram retirados. 

  

2.3.2. Classificação de carcaças 

 Na tabela 28 estão apresentados os valores de peso vivo final, pesos de carcaça a quente 

e a frio, rendimentos de carcaça a quente e a frio e a percentagem de carne magra.  

 

Tabela 28: Pesos vivo final, peso de carcaça quente e fria, rendimento de carcaça quente e fria e % carne magra 

nos dois grupos. 

Tratamento PVf (kg) PCq (kg) PCf (kg) RCq (%) RCf (%) CM (%) 

CI 99,5 77,5 75,9 77,9 76,3 60,5 

CC 97,9 76,4 74,9 78,0 76,5 61,3 

EPM 0,8511 0,6849 0,6712 0,2295 0,2243 0,1285 

Valor de P 0,1899 0,2766 0,2767 0,5908 0,5896 0,0002 

EPM – Erro Padrão da Média 

PVf – Peso vivo final, PCq – peso de carcaça a quente, PCf – peso de carcaça a frio, RCq – rendimento de carcaça 

a quente, RCf – rendimento de carcaça a frio e CM - percentagem de carne magra 

  

Foram observadas diferenças significativas (P=0,0002) entre tratamentos para a CM. 

No entanto, para todos os outros parâmetros em questão não se observaram diferenças 

significativas entre tratamentos. Sinisalo et al. (2012) não encontraram diferenças entre a CM, 

PV e o PC entre as vítimas e não vítimas de mordedura. Segundo Li et al. (2017), o RC foi 

inferior em animais que sofreram mordedura de cauda relativamente aos que não tiveram lesão. 

Ao longo do estudo, muito animais foram retirados devido a lesões de mordedura (n=38). 

Assim, uma grande quantidade de vítimas não chegou a matadouro. Teixeira et al. (2016) 

verificaram que carcaças mais leves estavam associadas a casos de lesões mais graves de 

mordedura de cauda. Harley et al. (2014) observaram que esta origina redução do peso de 

carcaça a frio, com consequentes perdas económicas associadas. Muitos animais foram 

retirados por mordedura de cauda ao longo de todo o período de estudo, ou seja, não foram 

avaliados em matadouro juntamente com os restantes, o que pode ter influenciado os resultados.  
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3. Estudo económico

O estudo económico envolveu a inclusão de custos associados a tratamentos efetuados 

em ambos os grupos (mão-de-obra e medicação), tanto para doenças/outras alterações como 

para lesões de cauda; custo de materiais de enriquecimento utilizados; total dos custos extra em 

animais do grupo CI e perdas em rejeições totais de carcaça no grupo CI relativamente ao CC.  

3.1. Tratamentos (medicação e mão-de-obra) 

Um total de 363 animais sofreram algum tipo de tratamento para várias 

alterações/doenças, sendo que 191 tinham cauda intacta e 172 cauda cortada. No grupo CI, um 

total de 350 suínos sofreram mordedura de cauda. Contrariamente, como já foi referido, o grupo 

CC não sofreu qualquer lesão de mordedura de cauda, logo foram apenas efetuados cálculos de 

custos devido a mordedura no grupo CI.  

Na tabela 29 estão apresentados os custos dos tratamentos de outras alterações/doenças 

nos dois grupos e de lesões de cauda no grupo CI. Os valores estão organizados por fase (recria 

e engorda), custo total em toda a vida, custo por animal (considerando a população inicial de 

510 animais) e por animal afetado (considerando apenas os que sofreram tratamento). 

Tabela 29: Custo dos tratamentos de outras alterações/doenças nos dois grupos e de lesões de cauda no grupo CI. 

Causas de tratamento Outras alterações/doenças (€) Lesões de cauda (€) 

Grupo CI CC CI 

Fase Recria Engorda Recria Engorda Recria Engorda 

Custo por fase 132,5 57,5 126,1 37,0 197,6 273,1 

Custo total 190 163,1 470,7 

Custo médio por animal 

(n=510) 
0,37 0,32 0,92 

Custo médio por animal afetado1 1,00 0,95 1,35 

1Custo de outras alterações/doenças calculado no grupo CI em relação aos 191 tratados e no grupo CC em relação 

aos 172 tratados. Custo de lesões de cauda calculado só no grupo CI em relação aos 350 que foram mordidos. 

O custo em outras alterações/doenças no grupo com cauda intacta e cauda cortada foi 

de, respetivamente, 0,37€ e 0,32€ por animal (para população inicial = 510). Estes valores 

foram calculados de forma a ter uma comparação com os custos necessários em casos de 

mordedura de cauda. Observou-se que as lesões devido a esta envolveram um maior custo em 
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tratamentos, tendo sido gasto um total de 0,92€ por animal (para população inicial = 510). 

Assim, no total de todos os tratamentos realizados, o grupo com cauda intacta exigiu um gasto 

de 1,29€ por animal, enquanto o grupo com cauda cortada envolveu um gasto de 0,32€ por 

animal, situando-se o acréscimo de gastos em 0,97€ por animal. O nosso estudo está de acordo 

com outros autores. Lahrmann et al. (2017) afirmaram que os animais com cauda intacta 

necessitam de mais tratamentos devido às lesões de cauda, por exemplo de maior utilização de 

antibióticos. Marques et al. (2012) referiram que uma das causas de perdas económicas 

associadas à mordedura de cauda é a maior utilização de medicamentos.  

Ainda, a média de dias de tratamentos realizados em cada animal com mordedura de 

cauda foi de, aproximadamente, 8 dias, com variações entre os 2 e 19 dias. Isto está dentro do 

intervalo observado no estudo de Lahrmann et al. (2017), onde a maioria das feridas 

cicatrizaram dentro de um período de 2 semanas.  

Os custos adicionais de mão-de-obra foram efetuados tendo em atenção o tempo 

necessário para tratar as lesões de cauda (tabela 30). Assim, considerou-se que a média de 

tempo despendido por cada animal foi de 2 minutos e o custo mínimo pessoa/hora de 5 euros. 

 

Tabela 30: Custos adicionais de mão-de-obra na recria e engorda em tratamentos de lesões de cauda. 

Mão-de-

Obra 

Nº de 

tratamentos 

Nº de 

Pessoas 

Tempo 

(minutos) 

Tempo 

(minutos) 

Custo/pessoa 

(€) 
Custo Total (€) 

Recria 1771 2 3542 59 295 590 

Engorda 1081 1 2162 36 180 180 

      770 

 

Um total de 1771 tratamentos foram realizados na recria, tendo sido efetuados por duas 

pessoas. Assim, um total de 3542 minutos foram necessários para efetuar os tratamentos de 

recria, ou seja, uma média de 59 horas, o que dá um custo de 295 euros por pessoa. Como foram 

duas pessoas a realizar o tratamento o custo situou-se nos 590 euros. Na engorda foram 

realizados 1081 tratamentos, efetuados apenas por uma pessoa. Assim, foram gastos 2162 

minutos, ou seja, uma média de 36 horas, o que dá um custo de 180 euros. Deste modo, o custo 

total foi de 770 euros, que, por animal (n=510) situou-se nos 1,5€, e por animal afetado nos 

2,2€. Estes resultados comprovam aquilo que Marques et al. (2012) afirmaram, isto é, que as 

perdas económicas associadas à mordedura também estão relacionadas com o aumento da 

necessidade de mão-de-obra.  
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3.2. Materiais de enriquecimento 

Na tabela 31 são apresentados os custos dos materiais de enriquecimento antes de ser 

realizado o estudo, dos materiais colocados para o estudo e dos materiais introduzidos em caso 

de surto. O custo por animal para uma população inicial de cada grupo de 510 animais foi 

calculado para todos os casos e o custo por animal afetado de um total de 350 animais foi apenas 

calculado para o extra em casos de surto. 

Antes do início deste estudo apenas existiam correntes de arrasto tanto na recria como 

na engorda. Na recria foram introduzidos o troço de madeira e a corda natural em ambos os 

grupos, sendo que a serapilheira apenas foi colocada em parques onde surgissem casos de 

mordedura de cauda. Na engorda foi introduzido o troço de madeira apenas, sendo que era 

colocada a serapilheira e o bidão quando surgiam casos de mordedura. O custo por parque de 

todos os materiais de enriquecimento utilizados na recria e engorda encontra-se no anexo 7. 

Tabela 31: Custo comparativo de vários materiais de enriquecimento entre os dois grupos. 

Materiais de enriquecimento (€) 

Grupo CI CC 

Fase Recria Engorda Total Recria Engorda Total 

A
n

te
s 

d
o

 

es
tu

d
o

 

Por Parque 3,10 3,08 6,18 3,10 3,08 6,18 

Total Parques1 93,00 73,92 166,92 93,00 73,92 166,92 

Por animal 0,182 0,145 0,33 0,182 0,145 0,33 

C
o

lo
ca

d
o

s 

n
o

s 
2

 g
ru

p
o

s Por parque 6,93 1,83 8,76 6,93 1,83 8,76 

Total Parques1 207,90 43,92 251,82 207,90 43,92 251,82 

Por animal 0,408 0,086 0,49 0,408 0,086 0,49 

E
x

tr
a

 e
m

 s
u

rt
o

 Por Parque 2,33 5,55 7,88 0 0 0 

Total Parques2 48,93 111,00 159,93 0 0 0 

Por animal 0,096 0,218 0,31 0 0 0 

Por animal afetado 0,14 0,32 0,46 0 0 0 

T
o

ta
l 

Por animal 0,686 0,449 1,135 0,590 0,231 0,821 

1Parques por cada grupo (CI e CC) recria – 30, engorda - 24 todos os parques 

2Valor calculado pelo custo extra em surto por parque multiplicado pelo nº de parques afetados (recria – 21; 

Engorda – 20). 
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 Os materiais de enriquecimento extra introduzidos nos parques em caso de mordedura 

de cauda envolveram um custo adicional de 0,31€ por animal, considerando a população inicial 

de 510 suínos com cauda intacta.  

 

3.3. Custo total extra do grupo com cauda intacta em exploração 

 O custo em medicação, mão-de-obra e materiais de enriquecimento extra apresenta-se 

na tabela 32.  

 

Tabela 32: Custo total extra no grupo com cauda intacta. 

 Medicação (€) Mão-de-obra (€) 
Materiais de 

enriquecimento (€) 
Total (€) 

Fase Recria Engorda Recria Engorda Recria Engorda 
Recria + 

engorda 

Custo por fase 197,6 273,1 590 180 48,9 111 1400,6 

Custo total 470,7 770 159,9 1400,6 

Custo por animal 

(n=510) 
0,92 1,50 0,31 2,7 

Custo por animal 

afetado (n=350) 
1,35 2,2 0,46 4 

 

 No grupo com cauda intacta, um total de 2,7€ a mais foram necessários quanto a 

medicações, mão-de-obra e materiais de enriquecimento relativamente ao grupo com cauda 

cortada. Os custos em cada animal que sofre mordedura de cauda ascende ao valor de 4€. Assim, 

tal como já referido, comprovou-se que os custos associados à mordedura são elevados e 

envolvem perdas económicas, estando de acordo com Marques et al., 2012. 

 

3.4. Rejeições em matadouro 

Um total de 4 animais foram rejeitados totalmente em matadouro no grupo com cauda 

intacta e 1 animal no grupo com cauda cortada, todos devido a osteomielites purulentas. Assim, 

um total de 3 animais foram rejeitados a mais no grupo CI em relação ao grupo CC. De referir 

que os 4 animais rejeitados com cauda intacta sofreram lesões graves de mordedura de cauda 

uma vez ao longo da vida.  

Considerando um peso de carcaça frio de 76kg por animal e um preço de 1,80€/kg, o 

total perdido por cada animal rejeitado foi de 136,8€, ou seja, pelos 3 animais foram perdidos 

410,4€. No nosso estudo não foi contabilizado o peso total das rejeições parciais de carcaça. 
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No entanto, Harley et al. (2012) e Valros et al. (2004) verificaram que as perdas económicas 

associadas com a mordedura de cauda podem ser provocadas pelas rejeições parciais e totais 

das carcaças. Harley et al. (2014) contabilizaram estas perdas apenas em animais que chegam 

a matadouro com cauda cortada e verificaram que podem chegar a 1,10€ por animal abatido, 

considerando o preço por kg de 1,70€. 

3.5. Custos totais extra em exploração e matadouro 

O custo total extra em exploração do grupo com cauda intacta foi de 1400,6€ e em 

matadouro, considerando apenas rejeições totais extra, foi de 410,4€. Assim, foi perdido um 

total de 1811€. Tendo sido a população inicial de 510 animais, o custo extra por animal do 

grupo CI foi de 3,55€.  

Embora no nosso estudo não tenhamos verificado diferença no peso de carcaça entre os 

dois tratamentos, Harley et al. (2014) observaram que existe redução no peso de carcaça em 

suínos mordidos, representando perdas financeiras elevadas que, segundo os autores, podem 

chegar aos 0,59€ por animal abatido (considerando preço por kg de 1,70€). No entanto, mesmo 

que o peso ao abate não seja comprometido, verificamos que as perdas económicas associadas 

sobretudo a medicação e mão-de-obra extra fazem aumentar o custo de produção dos animais 

com cauda intacta, tal como referido por Marques et al. (2012). 

É importante referir que, devido ao maior número de retirados com lesões de cauda ao 

longo do estudo, pode ter surgido um menor número de animais rejeitados visto que estes não 

chegaram ao matadouro, no momento da avaliação efetuada, ou seja, os resultados de rejeições 

parciais e totais, bem como os de pesos e rendimentos de carcaça poderiam ainda variar mais 

negativamente. 
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V. Conclusões

No presente estudo, em condições de alojamento adequadas, nenhum animal com cauda

cortada sofreu lesão na cauda, enquanto 68,6% dos suínos com cauda intacta sofreram algum 

grau de lesão. Assim, o estudo permitiu concluir que o corte de caudas eliminou a possibilidade 

de surgirem lesões de mordedura. Pelo contrário, o grupo CI apresentou uma elevada 

percentagem de ocorrência deste problema.  

Os dois grupos experimentais não apresentaram diferenças significativas entre os pesos 

médios inicial e final na recria e engorda e entre o GMD na recria. O grupo dos animais com 

cauda intacta apresentou um GMD superior relativamente ao grupo dos animais com cauda 

cortada na engorda. No entanto, é preciso ter precaução nas conclusões que se obtêm destes 

resultados, visto que não foram comparadas as diferenças entre vítimas e não vítimas, com 

elevada quantidade de retirados no grupo CI. 

A mortalidade observada em ambos os grupos experimentais foi relativamente baixa e 

semelhante, não tendo sido efetuada nenhuma análise estatística. O número de retirados na 

recria e engorda, que incluem tanto os agressores como as vítimas, foi muito mais elevado no 

grupo com cauda intacta, devido às mordeduras de cauda. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os tratamentos para outras causas que levaram a maior retirada de animais, 

nomeadamente problemas locomotores e fraqueza generalizada. 

Dos animais que sofreram mordedura de cauda, apenas 9,7% voltaram a ser mordidos uma 

segunda vez e foram afetados menos animais na engorda do que na recria. Isto pode ser 

influenciado pela retirada de animais na recria devido a mordedura (vítimas e agressores) e de 

alguns animais debilitados com outras alterações/doenças que poderiam vir a sofrer deste 

problema. Relativamente aos parques afetados, 70% e 83,3% tiveram pelo menos um animal a 

sofrer de mordedura na recria e engorda, respetivamente.  

O peso/idade influenciaram a prevalência de mordedura de cauda, não ocorrendo este 

comportamento com a mesma frequência durante toda vida do animal. Existiram diferenças 

altamente significativas entre o número de animais mordidos por parque em função do peso em 

ambas as fases. Um maior número de casos de mordedura ocorreu na recria no intervalo de 

pesos de [10-15]kg e na engorda no intervalo de pesos de ]25-35]kg. Não se observaram 

diferenças significativas entre machos e fêmeas para os intervalos de pesos e idades em ambas 

as fases.  



92 

 

O nível de lesão mais observado na recria e engorda foi o nível 3 e o menos observado 

foi o nível 4, ou seja, a perda de uma parte da cauda e infeção associada parecem ser muito 

frequentes quando ocorrem problemas de mordedura.  

A escala de classificação de lesões em matadouro utilizada foi elaborada a partir de 

outros estudos, mas com incorporação de um nível diferente, o nível 3, que corresponde a lesões 

curadas com perda parcial ou total da cauda. Concluiu-se que é possível a utilização dos níveis 

0 e 3 em matadouro como indicadores de mordedura de cauda em exploração, realçando-se a 

importância da avaliação de caudas no abate como forma de estimar problemas que ocorrem na 

produção. Contudo, existe a limitação de lesões de cauda cicatrizadas numa fase mais precoce 

não serem detetadas durante a inspeção post mortem e de animais com lesões graves por vezes 

não chegarem ao matadouro. Além disso, devido ao facto de a cauda intacta apresentar 

variabilidade de tamanho entre indivíduos, é difícil avaliar objetivamente o limite a partir do 

qual a diminuição do tamanho da cauda significa perda de tecido por mordedura, ocorrendo 

uma falha na deteção de animais do nível 3. 

A probabilidade de um animal com cauda intacta apresentar lesões nas vísceras é 2,1 

vezes superior à de um animal com cauda cortada, sendo significativamente maior no caso de 

lesões de pleuresia e pericardite. Este resultado alerta para o potencial efeito que as lesões de 

mordedura podem ter na ocorrência de outros processos patológicos. Além disso, é importante 

ter em consideração que o estatuto sanitário da exploração avaliada é bom, com pouca 

ocorrência de doenças nos animais e, ao longo do estudo, foram retirados vários animais com 

lesões de mordedura de cauda grave, ou seja, esses animais não foram avaliados em matadouro 

em conjunto com os que foram analisados e poderiam influenciar os resultados.  

As lesões observadas nas carcaças incluíram as osteomielites purulentas (OMP), os 

abcessos e as artrites, mas não se verificaram relações estatisticamente significativas entre o 

tratamento experimental e o aparecimento de lesões na carcaça, provavelmente pelo valor da 

amostra (N) ser muito pequeno. Um total de 1,65% das carcaças foram rejeitadas parcial ou 

totalmente, no entanto não chegaram a matadouro animais que tenham tido doenças/outras 

alterações e lesões de cauda graves, visto que a maioria dos casos críticos foram retirados.  

Foram observadas diferenças significativas entre tratamentos para a percentagem de 

carne magra, mas não para valores de peso vivo final, pesos da carcaça a quente e a frio e 

rendimentos da carcaça a quente e a frio. Como já foi referido, a retirada de animais por 



93 

mordedura de cauda ao longo de todo o período de estudo levou a que esses não fossem 

avaliados em matadouro juntamente com os restantes, o que pode ter influenciado os resultados. 

O grupo de animais com cauda intacta teve uma maior necessidade de tratamentos com 

medicamentos, nomeadamente antibióticos, devido às lesões por mordedura de cauda. Além 

disso, existe um custo associado à mão-de-obra nestes tratamentos e também aos materiais de 

enriquecimento extra introduzidos. Assim, concluiu-se que os custos associados à mordedura 

são elevados e envolvem perdas económicas. O custo extra por animal (numa população de 

510), considerando também as perdas por reprovação total da carcaça no grupo CI, ascendeu 

aos 3,55€.  

Em resumo, é importante sublinhar que o abandono do corte de caudas é uma medida 

que deve ser tomada com precaução e efetivo estudo prévio, uma vez que, mesmo tentando 

manter os fatores de risco controlados, a não utilização desta prática pode estar associada a 

custos elevados na sua prevenção e tratamento.  
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VII. Anexos

Anexo 1 – Tabelas de tratamentos realizados nos animais 

- Tratamentos realizados nos animais para várias doenças e respetivas siglas

- Tratamentos realizados nos animais com mordedura de cauda e respetivas siglas

Terapêutica realizada Sigla 

Desinfetante/cicatrizante+anticanibalismo TAc 

Amoxicilina + desinfetante/cicatrizante+anticanibalismo TBc 

Amoxicilina + dexametasona + desinfetante/cicatrizante+anticanibalismo TCc 

Dexametasona + desinfetante/cicatrizante+anticanibalismo TDc 

Clortetraciclina + anticanibalismo TEc 

Terapêutica realizada Sigla 

Amoxicilina TAd 

Complexo vitamínico TBd 

Amoxicilina + Complexo vitamínico TCd 

Dexametasona TDd 

Amoxicilina + Dexametasona TEd 

Lincomicina/espectinomicina TFd 

Lincomicina/espectinomicina + Complexo vitamínico TGd 

Lincomicina/espectinomicina + Dexametasona THd 

Clortetraciclina + anticanibalismo TId 

Cefquinoma TJd 

Enrofloxacina TKd 

Enrofloxacina + Dexametasona TLd 

Tiamulina TMd 

Marbofloxacina TNd 

Marbofloxacina + Dexametasona TOd 
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Anexo 2 - Tabela de imagens ilustrativas dos diferentes graus de lesões de 

cauda na exploração 

 

Imagens do autor 

 

 

Grau 0 

    

Grau 1 

  
 

 

Grau 2 

    

Grau 3 

  
  

Grau 4 
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Anexo 3 - Tabela de imagens ilustrativas dos diferentes graus de lesões de 

cauda no matadouro 

Imagens do autor 

Grau Cauda intacta Cauda cortada 

0 

1 

2 

3 

4 
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Anexo 4 – Tabelas de pesos médios inicial e final e ganho médio diário 

- Na recria (Tratamento por Fêmeas) 

Tratamento Id. Inicial (dias) PM inicial (kg) Id. Final (dias) PM final (kg) GMD (kg/dia) 

CI 27,0 7,042 72,3 26,597 0,431 

CC 27,0 7,183 72,7 26,876 0,431 

EPM  0,2855 0,7609 0,6806 0,0081 

Valor de P  0,7285 0,7544 0,7742 0,9659 

 

- Na recria (Tratamento por Machos) 

Tratamento Id. Inicial (dias) PM inicial (kg) Id. Final (dias) PM final (kg) GMD (kg/dia) 

CI 27,0 7,240 72,5 27,201 0,438 

CC 27,0 7,021 72,7 26,472 0,424 

EPM  0,3360 0,7535 0,8232 0,0097 

Valor de P  0,6487 0,8487 0,5362 0,3137 

 

- Na engorda (Tratamento por Fêmeas) 

Tratamento Id. Inicial (dias) PM inicial (kg) Id. Final (dias) PM final (kg) GMD (kg/dia) 

CI 71,9 25,982 160,6 97,763 0,89 

CC 72,0 26,435 160,5 96,690 0,794 

EPM 0,3149 0,8483 0,4724 1,1296 0,0062 

Valor de P 0,8368 0,7031 0,8368 0,5002 0,0871 

 

- Na engorda (Tratamento por Machos) 

Tratamento Id. Inicial (dias) PM inicial (kg) Id. Final (dias) PM final (kg) GMD (kg/dia) 

CI 72,0 26,269 160,5 101,086 0,846 

CC 72,1 26,845 160,4 99,207 0,820 

EPM 0,3149 0,8635 0,4724 1,2106 0,0088 

Valor de P 0,8368 0,6346 0,8368 0,2750 0,0475 
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Anexo 5 – Escala de classificação de 0-2 adaptada do protocolo Welfare 

Quality® (2009) 

Grau 0 Grau 1 Grau 2 

Não há evidência de mordedura 

de cauda. 

Mordeduras superficiais ao 

longo da cauda, mas não há 

evidência de sangue fresco ou 

de qualquer inchaço. 

É visível sangue fresco na cauda 

e/ou é evidente alguma tumefação e 

infeção e/ou falta uma parte do 

tecido da cauda, podendo ter-se 

formado uma crosta. 
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Anexo 6 – Tabelas sobre o efeito da existência e nível de lesão de cauda no 

aparecimento de lesões nas vísceras 

 

- Efeito da existência de lesão de cauda no aparecimento de lesões nas vísceras 

 

Lesões G0 G1234 Valor de P Odds ratio Intervalo de confiança 

Com Pleuresia 

(n=34) 
6 28 

0,1196 0,5 0,2-1,2 
Sem Pleuresia 

(n=407) 
124 283 

Com Pericardite 

(n=49) 
15 34 

0,8535 1,1 0,6-2,0 
Sem Pericardite 

(n=392) 
115 277 

Com PE 

(n=110) 
36 74 

0,3884 1,2 0,8-2,0 
Sem PE 

(n=331) 
94 237 

Total com Pleuresias 

+ Pericardite + PE 

(n=193) 

57 136 

0,9301 1,0 0,7-1,5 
Total sem Pleuresias 

+ Pericardite + PE 

(n=248) 

73 175 

 

- Efeito do nível de lesão de cauda no aparecimento de lesões nas vísceras 

Lesões G1G2 G3G4 Valor de P Odds ratio Intervalo de confiança 

Com Pleuresia 

(n=28) 
7 21 

0,9918 1,0 0,4-2,4 
Sem Pleuresia 

(n=283) 
71 212 

Com Pericardite 

(n=28) 
10 24 

0,5370 1,3 0,6-2,8 
Sem Pericardite 

(n=277) 
68 209 

Com PE 

(n=74) 
14 60 

0,1613 0,6 0,3-1,2 
Sem PE 

(n=237) 
64 173 

Total com Pleuresias 

+ Pericardite + PE 

(n=136) 

31 105 

0,4122 0,8 0,5-1,4 
Total sem Pleuresias 

+ Pericardite + PE 

(n=175) 

47 128 
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Anexo 7 – Tabelas de custos de materiais de enriquecimento 

- Custos de materiais de enriquecimento utilizados na recria

Nota: valores apresentados por parque 

- Custos de materiais de enriquecimento utilizados na engorda

Nota: valores apresentados por parque 

Material Todos Surto Custo (euros) 

Corrente arrasto X 3,10 

Brinquedo madeira X 1,75 

Corda natural X 5,18 

Serapilheira X 2,33 

Valor médio 3,09 

Material Todos Surto Custo (euros) 

Corrente arrasto X 3,08 

Brinquedo madeira X 1,83 

Serapilheira X 2,33 

Bidão X 3,22 


