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Resumo 

A existência de raças caprinas melhoradas para a produção de leite tornou possível 

a realidade da exploração caprina intensiva em regime de estabulação permanente. A 

incidência de problemas tem aumentado com esta intensificação do sistema, visto que as 

altas produções implicam maiores cuidados em termos de maneio, que se não forem 

devidamente acautelados podem originar diversos problemas para as explorações. Contudo, 

o diagnóstico sistemático permite o conhecimento da ocorrência e epidemiologia das doenças, 

o que é imprescindível para estabelecer medidas convenientes de controlo e profilaxia. 

Por outro lado, para uma melhor gestão de uma exploração caprina é importante ter 

em atenção o bem-estar dos animais, uma vez que este pode ser o principal causador de 

mortes e assim aumentar os prejuízos. 

Por conseguinte, este trabalho teve como objetivo a avaliação das causas e dos 

custos de morte e/ou refugo (em todas as idades) numa exploração de caprinos de leite. Para 

este efeito, foram aplicadas metodologias que envolveram a observação de um efetivo 

caprino, durante um período de seis meses. 

Como resultados destacamos o facto de, numa forma geral haver diferenças 

significativas. Nos cabritos observamos que aqueles que apresentam Pasteurella e doença 

do sistema nervoso morrem com pesos e idades superiores aos das outras doenças. Em 

média os com Pasteurella apresentam 11,36 kg e 73,20 dias e os com doença do sistema 

nervoso 6,10 kg e 30,00 dias. Nos animais adultos, verificamos que aqueles que morrem 

devido a acidose (3,25 anos em média), toxémia de gestação (3 anos em média) e meningite 

(3 anos em média) apresentam idades superiores aos que morreram devido às outras 

doenças. No que diz respeito ao número de partos, verificamos que a maioria das fêmeas 

morrem com meningite, toxémia de gestação e com outras doenças desconhecidas ao fim do 

quarto parto. Quanto ao intervalo do parto à sua morte, analisamos que as fêmeas com 

pneumonia, doença desconhecida, acidose e meningite atingem intervalos superiores quando 

comparadas com as outras doenças. A pneumonia apresenta em termos médios intervalos 

de 43,75 dias, doença desconhecida de 26,00 dias, acidose de 21,00 dias e meningite de 

15,50 dias. 

Palavras-Chave: Intensificação, leite, maneio, epidemiologia, profilaxia, bem-estar. 
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Abstract 

The presence of improved goat breeds for milk production has become possible in 

the reality of intensive goat exploitation under permanent stabilization regime. The incidence 

of problems has increased with this intensification of the system, which is seen as high yields 

implying more excellent care in terms of management, which are not the main ones considered 

activated can cause several problems for farms. However, systematic diagnosis allows the 

knowledge of the occurrence and epidemiology of diseases, which is essential to establish 

convenient control and prophylaxis measures. 

On the other hand, for better management of a goat farm, it is essence to pay attention 

to the welfare of the animals, as it can be the main cause of death and thus increase the 

damage. 

Therefore, this work aimed to assess the causes and costs of death and refuse (at all 

ages) on a dairy goat farm. For this purpose, methodologies involving the observation of a goat 

herd over a period of six months were applied. 

As a result, we highlight the fact that in general, there are significant differences. In 

the goats, we observed that those with Pasteurella and nervous system disease die with 

weights and ages higher than those of other diseases. On average, those with Pasteurella 

have 11.36 kg and 73.20 days and those with nervous system disease 6.10 kg and 30.00 days. 

In adult animals, we found that those who die from acidosis (3.25 years on average), 

gestational toxaemia (3 years on average) and meningitis (3 years on average) are older than 

those who died from other diseases. Regarding the number of births, we found that most 

females die with meningitis, pregnancy toxaemia and other unknown illness at the end of the 

fourth birth. As for the interval from birth to death, we analysed that females with pneumonia, 

unknown illness, acidosis and meningitis reach longer intervals when compared to other 

diseases. Pneumonia has mean intervals of 43.75 days, unknown disease of 26.00 days, 

acidosis of 21.00 days and meningitis of 15.50 days. 

 

Keywords: Intensification, milk, management, epidemiology, prophylaxis, welfare. 
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1. Introdução 

Os caprinos (Capra hircus L.) foram dos primeiros ruminantes a ser domesticados 

pelo homem há cerca de 10 mil anos (Aziz, 2010). Em 2017, existiam disseminados no mundo 

1,03 mil milhões de caprinos (FAO, 2017), sendo a caprinicultura uma atividade muito 

importante, especialmente em países em desenvolvimento, onde é uma das principais fontes 

de subsistência (Cordeiro, 2011). No entanto, apesar do crescimento mundial da população 

caprina ter sido constante; na Europa, este setor tem vindo a apresentar gradualmente uma 

menor importância, observando-se uma diminuição dos efetivos ao longo dos últimos anos 

(Rosa García, Celaya, García, & Osoro, 2012). Em 2018, em Portugal, contabilizaram-se 333 

mil cabeças (INE, 2018) 

Os caprinos disseminaram-se por todo o mundo devido à sua grande adaptabilidade 

a condições ambientais variadas e aos diferentes regimes nutricionais sob os quais eles foram 

desenvolvidos e subsequentemente mantidos (Aziz, 2010). Muitos dos traços 

comportamentais dos tipos selvagens (ou seja, alterações na disponibilidade ou 

acessibilidade do espaço, comida, água e abrigo, exposição ao risco de predação, e 

mudanças no ambiente social), foram substituídos por aqueles que se encontraram em 

populações domésticas existentes (Mignon-Grasteau et al., 2005) e consequentemente, os 

caprinos desenvolveram características que lhes permitem viver e reproduzir-se em sistemas 

do tipo semi-extensivo e intensivo (Zohary, Tchernov, & Kolska Horwitz, 1998). 

Por outro lado, os caprinos provaram ser úteis ao homem ao longo dos tempos, não 

só devido ao que a sua criação possibilitava, nomeadamente em termos de alimento (carne e 

leite), mas também pela sua produtividade, tamanho pequeno e falta de competitividade com 

ele (homem) em relação à comida (Lopes Roque, 2014). 

Os caprinos são animais inteligentes, independentes, ágeis, tolerantes a muitas 

doenças e parasitas e podem cuidar de si mesmos muito melhor do que outras espécies 

animais (Aziz, 2010), o que os torna uma fonte importante no futuro para muito mais pessoas 

(Vitaliano, 2011). 

Contudo, com a intensificação e alteração dos sistemas de produção pecuária, a vida 

do animal tornou-se progressivamente mais artificial. Estas alterações, implicam mudanças 

fisiológicas e comportamentais que obrigam o organismo a priorizar energia para a 

reconstituição da sua homeostasia, a fim de o adaptar às alterações ambientais a que está 
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sujeito. Estas mudanças afetam todo o organismo podendo, por vezes, afetar negativamente 

a produção de leite ou de carne e acabar por fazer com que o produto final seja rejeitado 

(Marmelo, 2016). 

Todavia, a nutrição animal, a genética, a reprodução e as doenças têm sido objeto 

de considerável pesquisa; no entanto, o desenvolvimento de eficientes técnicas de maneio 

que aperfeiçoam a produção com elevados padrões de bem-estar animal requerem uma 

melhor compreensão dos mecanismos do comportamento dos caprinos (Miranda-de la Lama 

& Mattiello, 2010). 

Posto isto, para uma rentabilização de uma exploração de caprinos de leite em que 

obtemos uma produção em conjunto de leite, carne, pele e estrume (Dal Monte et al., 2010), 

o objetivo principal de todas as atividades efetuadas numa exploração incidem nos conceitos 

de melhor produto, melhores animais, melhores condições, menores mortalidades e assim, 

por conseguinte, tirar o melhor rendimento de tudo o que os animais produzem, sem interferir 

no seu bem-estar. 

Por conseguinte, este trabalho teve como objetivo principal a avaliação das causas 

e dos custos de morte e/ou refugo (em todas as idades) numa exploração de caprinos de leite. 

Para este efeito, foram aplicadas metodologias que envolveram a observação de um fato 

caprino, durante um período de seis meses. 
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2. Estado da Arte 

2.1. Produção intensiva e sustentável 

Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades (Brundtland, 1991). Agricultura sustentável significa um sistema que preserva 

a base da vida das gerações futuras. No caso da produção animal tal inclui as seguintes áreas 

chave: fornecimento da base de alimentação sustentável, redução do impacto ambiental, 

alimentos para os animais, segurança alimentar e intensificação sustentável (Banhazi, 

Babinszky, Halas, & Tscharke, 2012).  

Contudo, a produção animal também é, de um certo modo, ameaça para a nossa 

vida na Terra. Estamos diariamente a competir por comida e ao mesmo tempo a libertar azoto, 

fósforo e metano para o meio ambiente que, posteriormente, contribuem para aumentar o 

efeito de estufa. Portanto, a sustentabilidade é uma questão em ter em conta nos futuros 

sistema de produção animal (Banhazi et al 2012). 

Como a procura por alimentos está a aumentar cada vez mais e a área disponível de 

terrenos a diminuir, continuamente teremos de melhorar a eficiência da produção animal. Para 

esse efeito, uma das possibilidades é aplicar a pecuária de precisão. Portanto, o objetivo diário 

é destacar a posição atual e perspetivas futuras de desenvolvimento sustentável, produção 

animal e nutrição de precisão (Banhazi et al 2012). 

2.2. A Caprinicultura a nível mundial 

A região mediterrânea é a mais tradicional e significativa produtora de leite e de 

queijos, de ovelhas e de cabras. Praticamente todas as cabras e 60% das ovelhas são aí 

ordenhadas total ou parcialmente, e cerca de 95% do seu leite é transformado em derivados 

lácteos com conotação de qualidade típica local. A carne dos animais é considerada 

subproduto da atividade leiteira. Cerca de dois terços de todo o leite ovino e um quarto do 

caprino, do mundo, é produzido naquela região (Boyazoglu, & Morand-Fehr, 2001). 

A produção de leite de ovelhas e cabras representa aproximadamente 3,5% de todo 

o leite produzido mundialmente e, é uma importante fonte de proteínas nos países em 

desenvolvimento. A sua oferta está fortemente associada à produção de queijos e iogurtes. A 
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peculiaridade dos produtos lácteos de ovelhas e de cabras deriva dos pequenos glóbulos de 

gordura que os tornam “naturalmente homogeneizados” (Boyazoglu, J.; Morand-Fehr, 2001). 

A ovinicultura e a caprinicultura leiteiras seguem um padrão comum à agropecuária 

em diversos segmentos produtivos de diferentes países, como seja, o de ter a sua dinâmica 

de crescimento vocacionada à evolução da indústria e do escoamento dos produtos 

(Rohenkohl, Corrêa, de Azambuja, & Ferreira, 2011). 

Segundo Boyazoglu & Morand-Fehr (2001), os produtos alimentares tradicionais que 

sobreviveram à pressão do tempo e continuam sendo consumidos atualmente são aqueles 

que evoluíram e se adaptaram aos constrangimentos técnicos e às mudanças socioculturais. 

2.3. A Caprinicultura em Portugal 

O efetivo caprino em 2018 contabiliza 333 mil cabeças a nível nacional (Figura 1), 

mas conta com uma redução de 51 pontos percentuais em 20 anos. Este declínio para metade 

do efetivo é da responsabilidade do abandono da agricultura, assim como a redução da 

população dos espaços rurais. Esta diminuição é constante ao longo dos anos e 

provavelmente continuará assim. 

 

Figura 1 - Efetivo caprino em Portugal. Fonte: (I. aos efectivos animais INE, 2019) 
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De um modo geral, em termos de produção leiteira, devido ao decréscimo do efetivo 

animal ao longo destes 20 anos os valores de produção também baixaram. Em 1998, a 

produção de leite situava-se no valor de 41 mil litros, e em 2018, 27 mil litros (Figura 2). Isto 

é, uma diferença de 34 pontos percentuais em 20 anos. Contudo, a redução de produção de 

leite não é tão elevada como a do efetivo animal, assim observa-se uma maior produção de 

leite por cabra, traduzindo uma evolução na seleção e na intensificação de algumas 

explorações. 

 

Figura 2 - Produção de leite (l/Ano). Fonte: (E. da produção animal INE, 2019) 

Todavia, também temos de olhar para o mercado, isto é, ver de que maneira é que o 

consumidor português se comporta perante os derivados do leite de cabra. Cada vez mais 

temos de observar e interpretar os dados de toda a fileira. Contudo, na Figura 3, observamos 

a produção de queijo anualmente e logo notamos uma produção ao longo dos últimos anos 

mais elevada. A procura do leite de cabra para queijos, quer de mistura quer extremes, e 

inclusive para consumo em cru, tem ganho uma maior popularidade. 
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Figura 3 - Produção de queijo. Fonte:(E. da produção animal INE, 2019) 

Posto isto, se juntarmos as duas variáveis (produção de queijo e a produção de leite) 

observamos que a produção de queijo, atualmente, é superior à produção de leite, 

comprovando assim o que as queijarias vêm dizer sobre o facto de terem necessidade de 

importar leite. Contudo, esta lacuna é de facto uma oportunidade para muitos atuais e futuros 

produtores, onde veem a possibilidade de iniciar um novo negócio, ou até mesmo aumentar 

os seus efetivos (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Relação entre a produção de queijo e a produção de leite 
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3. Caracterização das raças 

Na Cabra do Valcovo, Lda. exploração de caprinos leiteiros onde foi executado o 

estágio, as raças de caprinos que são utilizadas são F1 provenientes do cruzamento entre a 

raça Murciana-Granadina e a raça Saanen. 

3.1. Raça Murciana-Granadina 

História e morfologia 

Os caprinos da raça Murciana-Granadina, de origem mediterrânea, mudou-se com 

os colonos para a América nos séculos XVI e XVII. Também foi introduzida no norte de África. 

Atualmente existe uma grande procura por exemplares desta raça em Marrocos, na Argélia 

assim como na Tunísia ou na Líbia. Mais recente é a sua introdução em diferentes países da 

Europa (Portugal, Grécia, Itália, França ou mesmo recentemente na Roménia). Essa ampla 

difusão é possível devido à sua grande adaptabilidade e ao excelente rendimento em queijo 

do seu leite (obtendo índices produtivos de 3-4 litros de leite num dia) (Murcigran, 2013). 

Existem várias referências sobre as características dos caprinos exploradas em 

Múrcia no final do século XIX e início do século XX, todas exaltando as suas virtudes 

produtivas e sua adaptação às circunstâncias da área rural do Leste. Entre os vários autores 

que descreveram esta raça, destaca-se a figura do Inspetor de Higiene e Saúde Animal da 

então província de Múrcia, António Panés Rodríguez, que dedicou duas publicações sobre a 

cabra Murciana daqueles tempos. Em 1916, havia 153470 cabeças de cabras em Múrcia, 

embora nem todas fossem da raça Murciana-Granadina. Contudo, o autor mencionado já as 

descrevia como cabras leiteiras de "renome universal". (Piñán, s.d.). 

Posto isto, começaram-se a definir as características da raça Murciana. Quanto à sua 

morfologia esta raça foi definida por apresentar cabeça em forma triangular com frente larga 

e chanfro alongado, forte e fina; olhos pequenos e expressivos; orelhas de tamanho médio a 

grande, retas ou ligeiramente caídas para a frente; mochas normalmente; e machos com 

possibilidade de apresentar barbicha. É necessário acrescentar que a cabra murciana foi 

selecionada pela ausência de cornos, devido aos problemas de maneio que causam. 

Atualmente os animais com cornos são preferidos para evitar o aparecimento de animais 

intersexuais (cabras machos), com a consequente falta de fertilidade (Piñán, s.d.). 
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O tronco é largo e profundo, com costelas arredondadas e dorso reto; pescoço longo 

e fino nas fêmeas e mais curto e largo nos machos; pele fina, sem pelos e elástica; úbere 

volumoso, simétrico com os tetos virados para a frente e para fora; e, cauda curta e ereta 

(Murcigran, 2013). 

 

Figura 4 - Exemplar da fêmea da raça Murciana-Granadina 

No que diz respeito à coloração, é uniforme e geralmente apresentam cor preta ou 

castanha e mucosa escura (quaisquer pelos brancos não são aceites). O pelo é curto nas 

fêmeas e mais serrado nos machos uma vez que, na linha superior do pescoço apresentam 

pelos longos, fortes e eretos (Silva, Diniz, & Rosado, 2015). 

Em relação à altura ao garrote, os machos têm em média 77 cm e as fêmeas 70 cm. 

Contudo, no peso verifica-se em média, que os machos pesam entre 50-70 kg e as fêmeas 

entre 40-55 kg (Ministerio de Agricultura, 2017). 
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Figura 5 - Exemplar do macho da raça Murciana-Granadina 

 

Produção e reprodução 

No que diz respeito aos rendimentos produtivos da raça, com base nos últimos 

censos obtidos em 2010 por parte de um grupo de investigação da Universidade de Córdoba 

em parceria com a MURCIGRAN1 e o Ministério Espanhol de Agricultura, Alimentação e Meio 

Ambiente, baseados em 12923 lactações em fêmeas primíparas e 25509 em multíparas 

podemos observar os seguintes valores médios representados na Tabela 1 (Enero, 2012). 

Tabela 1 - Dados produtivos da raça Murciana-Granadina 

 Variáveis Média 

 

Primíparas 

kg de leite (150 dias) 252,8 

% de Proteína 3,5 

% de Gordura 5,1 

 

Multíparas 

kg de leite (210 dias) 462,1 

% de Proteína 3,5 

% de Gordura 5,3 

 

 

1 Federação Espanhola de Criadores de Caprinos Murciano-Granadino 
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No entanto, segundo a ACRIMUR2 os valores são ligeiramente mais elevados como 

se pode observar na Tabela 2. 

Tabela 2 - Dados produtivos da raça, de acordo com a ACRIMUR 

 
Lactação 

(dias) 

Quantidade 

(kg) 

Composição 

% Proteína % Gordura 

Primíparas 

 

150 310 

3,6 5,6 
204 400 

Multíparas 

 

210 530 

3,8 5,8 
252 640 

 

Na maioria dos fatos existem cerca de 25% de animais que ultrapassam estes valores 

(ACRIMUR, 2009). Esta raça é muito explorada devido aos seus elevados valores produtivos 

e reprodutivos, no que diz respeito à produção de leite e carne. Estes valores elevados 

associados à sua rusticidade traduzem-se numa raça com uma grande competitividade com 

outras raças caprinas, com um melhoramento genético mais elevado, mas com maiores 

exigências alimentares. 

Não sendo a produção de carne a sua aptidão principal, a sua qualidade de carcaça 

é bastante reconhecida. Os cabritos seguem para abate em média com 25-40 dias com pesos 

entre 6-8 kg e posteriormente atingem um rendimento em carcaça entre 50-55% (ACRIMUR, 

2009). 

A raça Murciana-Granadina apresenta alguma sazonalidade assim como os 

restantes caprinos, contudo, com o efeito macho normalmente é atenuada. Deste modo, 

podemos observar na Tabela 3 os seus índices reprodutivos.  

 

2 Associação Espanhola de Criadores da cabra Murciana-Granadina 
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Tabela 3 - Dados reprodutivos da raça, de acordo com a ACRIMUR 

Maturidade 

(meses) 

Prolificidade 

(cabritos/parto) 

Fertilidade 

(%) 

Taxa de 

aborto 

(%) 

Mortalidade 

(%) 

F M Primíparas Multíparas 
90 3 2-3 

7 5 - 8 1,5 2 

 

Contudo, como esta raça não possui uma sazonalidade muito pronunciada podemos 

gerir as épocas de cobrição conforme a conveniência do produtor. Assim podemos ter uma 

produção estável ao longo do ano e, por outro lado, devido à sua boa taxa de prolificidade e 

fertilidade é possível obter fêmeas novas para reposição do efetivo (ACRIMUR, 2009). 

3.2. Raça Saanen 

História e morfologia 

A raça Saanen (Figura 6) tem como origem o vale do Saanen na Suíça, e em conjunto 

com a Alpina, são as raças mais exploradas em todo o Mundo. A principal aptidão é a 

produção de leite, concentrando-se nas explorações especializadas nessa área (Pinto, 2018). 

Desde os anos 70, teve um desenvolvimento elevado na França, principalmente no 

sudeste, centro e oeste, sendo selecionada para a melhoria na produção de leite (quantidade 

de leite, proteína e gordura) e na sua morfologia. Apresenta excelentes resultados e uma boa 

adaptação aos diferentes planos alimentares, tanto nas montanhas como nas planícies. É um 

animal robusto e sólido, com caracteres leiteiros bem marcados, e com boa adaptação aos 

diferentes modos de produção, especialmente ao modo intensivo (Capgenes, 2017). 

Esta raça caracteriza-se fisicamente por apresentar uma pelagem uniformemente 

branca ou creme clara, de pelos curtos e finos, podendo ser um pouco mais compridos na 

linha dorso-lombar e nas pernas (no caso dos machos) (Cabrita, 2013). Segundo Sá (1990), 

também citado por Cabrita (2013) a cabeça apresenta um perfil quase reto, com orelhas eretas 

e curtas, olhos grandes e claros, com ou sem cornos.  
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Figura 6 - Exemplar da raça Saanen 

É considerado um animal de médio a grande porte (Garman, 2019), em que os 

machos adultos pesam entre 70-90 kg enquanto que as fêmeas pesam entre 45-60 kg (Silva 

et al, 2015). Têm uma altura média de 80-90 cm nos machos e 70-83 cm nas fêmeas. É uma 

cabra com uma boa conformação para a produção leiteira, sendo o seu úbere globoso, bem 

ligado ao abdómen e os tetos bem desenvolvidos e paralelos entre si - segundo Sá (1990) 

citado por Cabrita (2013).  

 

Produção e reprodução 

Esta raça é muito explorada por ser considerada uma das melhores produtoras de 

leite (Cabrita, 2013). No que diz respeito aos rendimentos produtivos da raça, segundo Pereira 

(2009) são:  

Tabela 4 - Dados produtivos da raça Saanen 

Lactação (dias) Quantidade (kg) % Gordura % Proteína 

305 890 3,5 3,2 

 

Contudo, segundo os resultados do controlo leiteiro em 2018 (em França) do Institut 

de l'Elevage (L’Elevage, s.d.) podemos observar valores médios um pouco mais elevados: 
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Tabela 5 - Dados produtivos da raça, de acordo com o Institut de l'Elevage 

 

Quando falamos em produtividade desta raça, verificamos que é uma raça bastante 

prolífica, podendo entrar em reprodução ao sétimo mês, ao atingir 35 kg aproximadamente 

(Cabrita, 2013). Estas rusticidades fazem com que esta raça seja uma das principais 

produtoras (Tabela 6). 

Tabela 6 - Dados reprodutivos da raça Saanen 

Maturidade (meses) 
Prolificidade 

(cabritos/parto) 

Fertilidade 

(%) 
Mortalidade (%) 

8-12 1,5-1,8 85,7-87,0 

Até ao 

desmame 
Recria 

6,9 2,5 

Fonte: (Medeiros, Vieira, Ferreira, Silveira, & Tierzo, 2005) 

 

4. Maneio sanitário e principais causas de morte/refugo numa 

exploração de caprinos de leite 

Segundo dados da FAO (2019), desde 1980 que o efetivo mundial caprino tem vindo 

a aumentar. Estes valores acompanharam o avanço ao nível do fabrico de fibras, pele, carne 

e leite. Contudo, em Portugal esta tendência não foi seguida, pois o número de caprinos veio 

a decrescer desde a mesma data (INE, 2019). Além do referido no ponto 1.1 do capítulo 1 

esta diminuição, em Portugal, resultou em parte da mudança para um tipo de produção 

intensiva, em detrimento de um tipo de produção extensiva. Atualmente, tornam-se cada vez 

mais vulgar explorações de caprinos em que a atividade principal é a produção de leite, com 

venda dos cabritos e reprodutores como atividade secundária (Marmelo, 2016). 

Posto isto, esta intensificação do sistema afeta em parte o animal, ao nível fisiológico 

e comportamental que por sua vez afetam todo o organismo podendo, por vezes, originar 

 Lactação (dias) Quantidade (kg) % Gordura % Proteína 

Primíparas 354 1029 3,72 3,25 

Multíparas 317 1001 3,57 3,23 
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patologias que afetam negativamente a produção de leite ou de carne e acabam por fazer 

com que o produto final seja rejeitado (Marmelo, 2016). 

4.1. Sanidade de caprinos de leite 

Para um bom funcionamento de qualquer exploração pecuária, é necessário o 

conhecimento das condições normais dos animais, as quais são influenciadas pelo meio 

ambiente, pelas práticas de maneio e pelo genótipo do animal. O meio ambiente e o maneio 

inadequados são os fatores que apresentam maiores responsabilidades no aparecimento de 

doenças nos efetivos (Costa, 2002). 

A saúde de um efetivo caprino tem início na alimentação, ou seja, um efetivo bem 

alimentado é saudável e mais resistente às doenças. Por outro lado, também é muito 

influenciada pelas instalações uma vez que, quando são feitas de forma incorreta, facilitam o 

aparecimento de doenças nos efetivos pois, afetam em parte o conforto dos animais (Costa, 

2002).  

Contudo, o diagnóstico sistemático permite o conhecimento da ocorrência e 

epidemiologia das doenças, o que é imprescindível para estabelecer medidas adequadas de 

controle e profilaxia, e desse modo reduzir o impacto económico causado por elas (Correa, 

Simões, & Azevedo, 2011). 

É importante que o produtor esteja familiarizado com o comportamento dos animais, 

para que possa reconhecer com facilidade qualquer alteração. Porém, segundo Costa (2002), 

os animais saudáveis apresentam, normalmente: 

✓ Vivacidade e altivez; 

✓ Apetite normal (come com prazer alimentos de boa qualidade); 

✓ Pelos liso e brilhante; 

✓ Temperatura corporal que varia de 38,5ºC a 39,5ºC; 

✓ Fezes em forma de bolotas e urina de coloração amarelada e odor forte; 

✓ Ruminação presente; 

✓ Desenvolvimento corporal compatível com a idade e a raça. 

Por outro lado, qualquer mudança no comportamento do animal poderá ser o início 

de alguma doença e, por isso, também segundo Costa (2002), alguns dos sinais clínicos que 

podem indicar essas patologias são, por exemplo: 
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✓ Apatia e isolamento; 

✓ Falta ou diminuição do apetite ou, ainda, apetite depravado (comer areia, 

plástico, etc.); 

✓ Pelo arrepiado, sem brilho ou por vezes queda dos mesmos; 

✓ Febre (temperatura acima dos 40ºC); 

✓ Fezes pastosas ou diarreia (mole com mau cheiro, com sangue, escuras); 

✓ Atraso no crescimento (animal raquítico), emagrecimento e caquexia. 

4.2. Maneio sanitário e Biossegurança 

As regras de biossegurança cada vez mais são importantes numa exploração, e 

como tal transmitem-nos a preocupação que temos de ter com a sanidade animal, pois o 

produto que os animais nos fornecem é um produto alimentar. O consumidor está cada vez 

mais informado e preocupado com estas questões e, portanto, não pudemos descurar a parte 

profilática existente por detrás de uma exploração pecuária. 

É importante adotar um maneio sanitário preventivo, pois é bem mais económico e 

eficiente do que tentar erradicar qualquer problema já instalado (Medeiros et al, 1998). Posto 

isto, devemos colocar em prática as seguintes medidas gerais de controlo sanitário: 

✓ Higienização das explorações - limpeza para retirada das fezes; fazer, 

periodicamente, a desinfeção das instalações utilizando pulverizações com 

produtos químicos ou "vassoura de fogo"; lavar os bebedouros e comedouros 

diariamente (Medeiros et al, 1998); 

✓ Quarentena - colocar animais recentemente adquiridos num local isolado da 

exploração, 30-60 dias a fim de poder observar possíveis sinais de doenças 

e assim evitar o aparecimento de novas doenças no seu efetivo (Costa, 2002); 

✓ Isolamento - isolar animais suspeitos de alguma doença infectocontagiosa, 

para evitar a contaminação do efetivo (Medeiros et al, 1998); 

✓ Refugo - Retirar do efetivo animais com doenças crónicas, portadores de 

zoonoses, ou animais improdutivos, através do abate (Costa, 2002); 

✓ Observação das fêmeas no período reprodutivo - isto é, fornecer os cuidados 

necessários durante a gestação, durante o parto e pós-parto, e 

posteriormente com as suas crias; 

✓ Corte de unhas - evita o aparecimento de doenças, (geralmente 

complementado com o passar dos animais por um pedilúvio); 
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✓ Suplementação mineral; 

✓ Enfermaria/parto para animais doentes e a parir. 

Para além destas medidas gerais, é de extrema importância que o médico veterinário 

da exploração defina as melhores estratégias de prevenção e tratamento das principais 

situações clínicas que possam surgir. Assim, deve ser criado um plano de vacinação 

adjacente a cada exploração (Mendonça, 2012). 

4.3. Principais causas de morte/refugo numa exploração de caprinos de 

leite 

Tal como para os Homens, também se pode dizer para os animais que: mais vale 

prevenir que remediar. Os caprinos com aptidão leiteira são acometidos por doenças 

produzidas por parasitas internos e externos, bactérias, vírus, falta de nutrientes e doenças 

metabólicas. Dentro destas, é de destacar as que, devido à sua maior incidência, merecem 

maior cuidado em termos de controlo.  

Os distúrbios do sistema digestivo em ruminantes abrangem um grupo de doenças 

importantes e são responsáveis por grandes perdas económicas. A ocorrência destes 

distúrbios aumentou com a intensificação da produção e com o uso de alimentos em 

quantidade ou qualidade inadequada, no período de escassez de forragens (De Lira et al., 

2013). Posto isto, dentro destes distúrbios do sistema digestivo, podemos destacar aqueles 

que maior interesse tem para uma exploração de caprinos Tabela 7: 
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Tabela 7 - Patologias do Aparelho Digestivo 

                           Aparelho Digestivo 

 Agente Idade alvo Fatores desencadeantes 
Sinais Clínicos 

principais 
Lesões Fonte 

Ectima contagioso Vírus (parapoxvirus) 
Recria (+) Adultos 

(-) 
Contacto com outros animais 

doentes 
Aparecimento de bolhas; 

Lábios inchados e sensíveis 
Sem lesões 
significativas 

(Costa, 2002); 
(Correa et al, 2011) 

Tétano 
Bactéria (Clostridium 

tetani) 
Recria e Adultos Ferimentos ou feridas operatórias 

Tremores musculares; 
Trismo mandibular; Andar 

rígido; Orelhas eretas 

Sem lesões 
significativas 

(Correa et al, 2011) 

Enterotoxemias 
Bactéria (Clostridium 
perfringens tipo D) 

Todas 
Absorção intestinal de uma toxina 

(veneno) 

Morte súbita (casos agudos); 
Diarreia, Dores abdominais, 
Desidratação progressiva 

(casos crónicos) 

Conteúdo intestinal, 
fígado e rins 

(Costa, 2002) 

Acidoses 
Metabólicas 

Queda do pH e da 
concentração de 

bicarbonato (HCO3
-) 

Adulta 
↓ quantidade ou disponibilidade de 
fibra na dieta; ↓ adaptação a novas 
dietas. Erros na mistura das rações 

Anorexia; Estase ruminal; 
Fezes pastosas 

Sem lesões 
significativas 

(Crespilho & 
Rodello, 2017); 

(Bergamini, 2012) 

Cocidiose/Eimeriose Protozoários 
Recém-nascidos 

(+) Recria (+) 
Adultos (-) 

Ingestão de água e alimentos 
contaminados por oócitos maduros 

Diarreia; Falta de apetite; 
Desidratação; Anemia 

Sem lesões 
significativas 

(Costa, 2002) 

Língua azul Vírus (VLA) Todas 
Transmitido por inseto hematófago 

(género Culicoides) 
Congestão; Edema e 

Hemorragia 

Cavidade oral; 
Esófago; Estômago; 
Tecido subcutâneo 

(Lobão et al., 2014) 

Timpanismo 
Acumulação de gases 

no rumem 
Adulta 

Ingestão exagerada de grãos e 
leguminosas ou silagens 

estragadas 

↑ volume abdominal; Falta de 
apetite; Respiração 

acelerada 

Sem lesões 
significativas 

(Costa, 2002) 

Paratuberculose 
Micobácteria 

(Mycobacterium avium  
subsp. paratuberculosis) 

Infeção - Recém-
nascidos; Recria 
(doença clínica 

em adultos) 

Ingestão oral de Mycobacterium 
avium subsp. paratuberculosis 
através de fezes de animais 

infetados 

Perda crónica progressiva de 
peso corporal 

Tecido linfoide 
organizado do 

intestino delgado 
(Mendonça, 2012) 

Carbúnculo 
Bactéria (Clostridium 

chauvoei) 
Todas 

Feridas de tosquias; Castrações; 
Parto; Cordão umbilical 

 

Inapetência; Febre; 
Claudicação 

Odor rançoso; ↑ 
meteorismo e 

decomposição da 
carcaça. 

(Mendonça, 2012) 

Helmintoses 
Vermes (Haemonchus 

contortus) 

Recém-nascidos 
(+) Recria (+) 

Adultos (-) 

Ingestão de pasto, alimento ou 
água contaminada; Penetração dos 

vermes pela pele 

Diarreia; Anemia; Edema 
submandibular; Debilidade 

Sem lesões 
significativas 

(Costa, 
2002);(Correa et al, 
2011); (Medeiros et 

al, 1998)  
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Por outro lado, os problemas do aparelho locomotor constituem doenças de grande 

importância na produção animal, causando consideráveis prejuízos económicos aos 

produtores (Silva et al., 2006) devido à diminuição da produção de leite, perda de condição 

corporal, redução do desempenho reprodutivo, rejeição de leite por uso de medicamentos, 

tratamento dos animais doentes, entre outros aspetos – Tadich e Hernández (2000); 

Greenough (2007) citado por, Gargano et al. (2013). Em conjunto com os problemas 

reprodutivos e da glândula mamária, as doenças do sistema locomotor estão entre as que 

mais comprometem a produção e a produtividade dos rebanhos leiteiros. 

Além das patologias do aparelho locomotor, teremos de ter em conta também as 

patologias tóxicas. A correta nutrição de um efetivo pecuário é a principal preocupação do 

produtor e a chave da rentabilidade da exploração. É dada muita importância à quantidade de 

alimentos que os animais ingerem procurando-se que estes sejam da melhor qualidade 

possível quer pela escolha das melhores pastagens e forragens, quer pela suplementação 

com alimentos concentrados. Para o sucesso de um organismo num meio ambiente, todos os 

fatores necessários à sua sobrevivência devem estar presentes, de nada adiantando haver 

excesso de todos se um estiver em falta. Os minerais são importantes, à semelhança de todos 

os outros nutrientes essenciais, quer para o animal quer para o correto funcionamento da flora 

ruminal (Mendonça, 2012). 

Paralelamente aos minerais, e sabendo que estas espécies de animais em época de 

crise são menos seletivas, temos de ter em atenção as patologias tóxicas associadas às 

plantas, uma vez que é muito fácil, estes animais, comerem plantas que por sua vez têm ação 

tóxica sobre o seu organismo e que na maior parte dos casos faz cair a produção e pode levar 

os animais até à morte (Oliveira et al., 2016). 

Além disso, deve-se ter em consideração também as patologias neurológicas de 

elevada importância em ruminantes por suas significativas perdas económicas e/ou pelo seu 

potencial zoonótico. As doenças com sintomatologia nervosa apresentam grande importância 

na clínica médica veterinária e além do risco de serem zoonoses, possuem de modo geral 

altas taxas de letalidade. As dificuldades de diagnóstico dessas doenças estão relacionadas 

com vários fatores como, por exemplo, a ausência de alterações laboratoriais, necroscópicas 

e/ou histológicas; as doenças apresentarem cursos clínicos com sinais neurológicos não 

específicos; a mesma doença poder apresentar diferentes sinais e evoluções clínicas e, a 

dificuldade de acessos a exames diagnósticos mais sofisticados principalmente em condições 

a campo (Novais, 2013). 
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De seguida, na Tabela 8, podemos então encontrar as principais patologias 

associadas ao aparelho locomotor, patologias neurológicas e os principais fatores das 

patologias tóxicas. 
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Tabela 8 - Patologias do aparelho Locomotor, patologias tóxicas e neurológicas 

                         Aparelho Locomotor 

 Agente Idade alvo 
Fatores 

desencadeantes 
Sinais clínicos 

principais 
Lesões Fonte 

Laminites 
Ingestão excessiva de 

grãos 
Todas 

Falha de fixação das 
lâminas epidérmicas e 

dérmicas 

Claudicação; 
Deformidades 

permanentes do casco 
Cascos 

(Neto & Godoy, 2004); (Reis, 
2015) 

Artrites 

Vírus, Fungos e Bactérias 
(Principalmente 

Staphylococcus ou 
Streptococcus) 

Todas Feridas 
Dor e inchaço das 

articulações; 
claudicação; Febre 

Articulações (Mendonça, 2012) 

Traumatismos 
Quedas; Mau maneio; 

Partos distócitos 
Todas 

Lesões na coluna ou 
nos membros 

Dor excessiva; Inchaço; 
Febre 

Articulações; Cascos (Medeiros et al, 1998) 

Peeira 

Microrganismos 
(Bacteroides nodosus e 

Fusobacterium 
necrophorum) 

Recria (+) Adulta 
(-) 

Estábulos 
ensombrados; 

alojamentos com 
temperatura e 

humidade elevadas; 
má ventilação 

Claudicação; 
inflamação das patas; 

feridas entre os cascos 
ou dentro destes; 

Corrimento purulento 
com odor característico; 
Febre; Perda de apetite; 

Perda de peso 

“Podridão” da unha 
(Cardoso, 2015); (Cajado, 

s.d.) 

Tóxicas 

Plantas 
Ingestão de plantas 

tóxicas 
Todas Pastagens; Forragens 

Febre; Dores 
abdominais fortes; 

Fezes líquidas; Falta de 
apetite; Tristeza 

Anemias; Lesões ao 
nível do sistema 

nervoso central; Morte 
(Mendonça, 2012) 

Minerais 
Intoxicações (por cobre, 
selénio, enxofre, cobalto 

ou iodo) 
Todas 

Elevados teores de 
minerais nas dietas dos 

animais 

Redução da produção; 
Hipocalcemia puerperal; 

Comportamento 
alterado; Stress; 

Anorexia; Entre outras 

Trato digestivo; 
Reprodução; Produção 

(Mendonça, 2012) 

Neurológicas 

Listeriose 
Bactéria (Listeria 
monocytogenes) 

Todas 

Forragens 
contaminadas; Água ou 

fezes contendo este 
agente 

Abortos espontâneos; 
Febre; Anorexia; 

Animais a andar em 
círculos 

Lesões nos nervos 
cranianos 

(Mendonça, 2012) 

Raiva (Doença 

erradicada em Portugal 
mas sujeita a programa 

de epidemiovigilância) 

Vírus (gênero Lyssavírus) Todas 

Portador do vírus 
morde ou contamina 

com saliva uma ferida 
recente de um animal 

saudável 

Nervosismo; Salivação 
abundante; olhos 

arregalados; dificuldade 
em se alimentar 

Cérebro 
(Costa, 2002); (Correa, 

Simões, & Azevedo, 2011); 
(Medeiros et al, 1998) 
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As doenças relacionadas com o aparelho respiratório são uma causa importante em 

pequenos ruminantes de todas as idades e raças. Na sua origem estão frequentemente 

envolvidas várias bactérias, vírus e parasitas que, associados ou isoladamente, quando 

encontram condições ambientais favoráveis, podem causar elevada mortalidade e grandes 

perdas económicas nas explorações (Mendonça, 2012). Se o pavilhão onde os animais estão, 

for húmido, ventoso, apresentar sobrelotação, entre outras, os animais estarão mais 

suscetíveis a apanhar estas doenças. Um pavilhão sujo favorece o desenvolvimento de 

bactérias infeciosas e de parasitas (vermes) (Cordeiro, 2011).  

Para isso, para poder prevenir estas doenças relacionadas com o aparelho 

respiratório, nada melhor como ter presente as que, em efetivos caprinos, têm maior impacto 

e que aparecem com maior frequência e em maior quantidade (afetando maior número de 

animais) Tabela 9.
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Tabela 9 - Patologias do Aparelho Respiratório 

                   Aparelho Respiratório 

 Agente Idade alvo 
Fatores 

desencadeantes 
Sinais clínicos 

principais 
Lesões Fonte 

Pasteurelose 

Bactéria 
(Mannheimia 
haemolytica, 
Pasteurella 
multocida) 

Recria Adulta 
Propagação feita 
por suspensão no 

ar 

Respiração rápida; 
Tosse; Gemido 
quando respira; 

Corrimento nasal; 
Febre alta 

Consolidação 
pulmonar; 
Quadros 

hemorrágicos; 
Deposição de 

fibrina em 
pneumonias 

crónicas 

(Dassanayake et al., 2010); 

(Scott, 2011) 

MaediVisna 
Vírus da Maedi-

Visna (VMV) 
Recria (-) 
Adulta (+) 

Ingestão de 
colostro e leite de 
mães portadoras; 

Contato direto 
através de 

secreções nasais 
de animais 
infetados 

Dificuldade 
respiratória; Perda 

progressiva de 
peso; Debilidade 

Pulmão não 
colapsa à abertura 

da cavidade 
torácica e 

apresenta as 
impressões das 
costelas na sua 

superfície 

(Mendonça, 2012); (Maranhão, s.d.) 

Oestrose 

("bicho da cabeça") 

Fase larval da 
mosca Oestrus 

ovis 
Todas 

Cavidades nasais 
e dos seios 
paranasais 

Dificuldade 
respiratória; 

Corrimento nasal 
sanguinolento; 

Problemas 
nervosos 

Sinais 
neurológicos 

(perda de 
equilíbrio; andar 

em círculos; 
morte) 

(Costa, 2018); (Mendonça, 2012) 

Pleuropneumonia 
contagiosa 

Micoplasma 
(Mycoplasma 

mycoides) 

Recria (+) 
Adulta (-) 

Estabulações com 
superlotação; 

Humidade 
excessiva; 

Nutrição e higiene 
impróprias 

Hipertermia; 
Apatia; Perda de 
peso; Alterações 

Respiratórias; 
Tosse; Taquipneia 

e dispneia 

Sistema 
respiratório 

(Cordeiro, 2011); (Medeiros et al, 
1998); (Catarinense, Health, Biologics, 

& University, 2016) 
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O mau maneio como por exemplo, pavilhões mal limpos e desinfetados, divisórias de 

lotes em más condições (com possíveis pontos de lesões para os animais), mangas de 

maneio, má ventilação no pavilhão, contacto com produtos contaminados (secreções, 

vaginais, placenta, abortos, etc.), entre outros, são fatores predisponentes ao aparecimento 

de doenças relacionadas com a pele (isto é, em que o principal fator desencadeante da  

doença é a penetração através da pele dos animais). Desta forma, para o produtor assim 

como para os seus colaboradores, o conhecimento dessas principais doenças relacionadas 

com a pele torna-se, também, um dos pontos fulcrais da atividade de produção de caprinos 

leiteiros Tabela 10.
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Tabela 10 - Patologias da pele 

Patologias da Pele 

 Agente 
Idade 
alvo 

Fatores 
desencadeantes 

Sinais clínicos 
principais 

Lesões Fonte 

Míases 
Larvas de moscas 

(Cochliomya hominivorar; 
Cochliomya macellaria) 

Todas Feridas 
Perda de apetite; 
Emagrecimento 

Sem lesões 
significativas 

(Costa, 2002); (Medeiros et al, 1998) 

Carraças Parasitas Todas 

Campos 
(sobrepastoreio); 

Estábulos não limpos; 
Cabras com parasitas 

Magro; Apático; 
Infertilidade; 

Feridas na pele 

Sem lesões 
significativas 

(Pereira et al., 2013) 

Sarnas Ácaros Todas 
Contacto com animais 

doentes 

Os animais 
apresentam prurido 

com frequência 

Sem lesões 
significativas 

(Mendonça, 2012); (Costa, 2002); (Medeiros et al, 
1998) 

Pediculose 
Piolhos (Bovicola; 

Linognathus) 
Todas 

Transmissão no 
contacto com animais 

infetados 

Os animais 
apresentam prurido 

com frequência; 
Irritação da pele; 

Inquietação; ↓ 
apetite e 

Debilidade. 

Sem lesões 
significativas 

(Medeiros et al, 1998) 

Linfadenite 
Caseosa (Mal do 

caroço) 

Bactéria 
(Corynebacterium 

pseudotuberculosis) 
Todas 

Penetração através da 
pele, das membranas 

mucosas; e por 
inalação ou ingestão 

Perda de peso; 
Abscessos; 
Dispneia; 

Taquipneia; e 
Tosse crónica 

Fígado; 
Coração; 

Pulmão; Danos 
na pele 

(Mendonça, 2012); (Costa, 2002); (Medeiros et al, 
1998); (Correa et al, 2011) 

Dermatofilose 
Bactéria (Dermatophilus 

congolensis) 
Todas 

Penetração através da 
pele e das membranas 

mucosas 

Exsudação serosa; 
Crostas elevadas; 

Pus 

Dorso; 
Cernelha; 

Cabeça; face; 
Orelhas e 
membros 

(Correa et al, 2011) 

Febre Aftosa Vírus Todas 
Saliva, leite e fezes de 

animais infetados 

Febre; Severa 
laminite; 

Manqueira; Apatia 
e Falta de apetite 

Perda da 
condição 
corporal e 
produção 

(Animal, 2012); (Costa, 2002) 
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Em todos os animais leiteiros, a capacidade de fornecimento de leite terá 

repercussões na produção do efetivo. A quantidade de leite produzido, bem como a 

capacidade da fêmea o poder fornecer, estão diretamente relacionadas com as doenças do 

úbere. Na indústria do leite, as doenças da glândula mamária têm um elevado interesse do 

ponto de vista económico, higiénico e legal, para os produtores, uma vez que são principais 

ameaças da sua fonte de rendimento (Marmelo, 2016).  

Por outro lado, é necessário ter em consideração também, as doenças que afetam 

negativamente a reprodução pois, um animal que não reproduz é um animal que não tem 

interesse para a exploração devido ao fato de não trazer rendimento para a mesma. Todavia, 

as doenças reprodutivas e da glândula mamária que trazem mais prejuízos para o produtor 

de cabras de leite são as que podemos ver representadas na tabela seguinte Tabela 11.
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Tabela 11 - Patologias reprodutivas e da glândula mamária 

Reprodutivas e Glândula Mamária 

 Agente Idade alvo 
Fatores 

desencadeantes 
Sinais clínicos 

principais 
Lesões Fonte 

Mamites 
Bactérias 

(Staphylococcus 
ou Streptococcus) 

Adulta 
Retenção do leite; 

Ferimentos externos; 
Falta de higiene 

Dor e úbere quente, 
com vermelhidão, 
inchado e rígido 

Úbere (Cardoso, 2015) 

Aborto 
Enzoótico 

Bactéria 
(Chlamydophila 

abortus) 
Adulta 

Ingestão do agente 
causal (presente nas 
secreções vaginais) 

Aborto; Nascimento 
de animais fracos e 

pouco viáveis 
Placenta; Fetos (Mendonça, 2012) 

Toxoplasmose 
Protozoário 

(Toxoplasma 
gondii) 

Adulta 

Ingestão de alimento 
ou água 

contaminados com 
as fezes de gatos 

Má formação do feto; 
Lesões nos olhos; 

Doenças pulmonares 

Respiratórias; 
Formação de 

fetos 
(Mendonça, 2012) 

Toxemias de 
Gestação 

Balanço 
energético 
negativo 

Adulta 

Necessidades de 
crescimento dos 

fetos não são 
acompanhadas por 
um nível adequado 

de ingestão de 
alimento 

Isolamento; Falta de 
apetite; Deprimidos; 

Orelhas caídas; 
Tremores; Não se 
levantam; Patas 

inchadas 

Morte na maioria 
dos casos 

(Cardoso, 2015); (Mendonça, 2012); 
(Costa, 2002) 

Hipocalcemias Défice de cálcio Adulta 
Crescimento dos 

fetos dentro do útero 
→ máximo 

Tremores musculares; 
Hiperexcitabilidade e 
numa fase seguinte 

caem 

Sem lesões 
significativas 

(Mendonça, 2012) 

Metrites 
Bactérias e 

Fungos 
Adulta Parto; Reprodução 

Lóquios escuros e 
pegajosos; Mau odor 
e com pus; Falta de 

apetite; ↓ produção de 
leite; Dores 
abdominais 

Útero (mucosa 
endometrial, 
submucosa e 

muscular) 

(Lopes Roque, 2014); (Galhano, 2011) 

Prolapsos 
Vaginais e 
Uterinos 

Alteração de 
posição (Inversão) 

Todas 
(geralmente 

mais em 
fêmeas 

gestantes) 

Pressões em 
contrações 
abdominais 

associadas a uma 
inércia uterina; 

Partos 

Útero aumentado e 
edemaciado; Mucosa 

irritada 

Aborto; Baixa 
eficiência 

Reprodutiva; ↑ 
das taxas de 
mortalidade 

perinatal; 
Distocias 

(Simões & Quaresma, 2014) 
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Partos 
Distócicos 

Elevado tempo em 
trabalho de parto 

Adulta 

Fetos em posição 
que não permite 
serem expulsos; 

Fetos de elevadas 
dimensões; Fetos 

com malformações; 
Malformações dos 

órgãos reprodutivos 
internos ou externos 

Impedimento ou 
dificuldade de parto 

Traumatismos; 
Hemorragias; 

Fraturas e lesões 
dos tecidos moles; 

Morte (casos 
graves) 

(Crespilho & Rodello, s.d.); (Cordeiro, 
2011) 

Agalaxia 
Contagiosa 

Mycoplasma 
agalactiae 

Todas 

Ingestão de leite 
contaminado 

(animais jovens); 
Ingestão de água 

Contaminada; 
Inalação de 
aerossóis 

Hipertermia, apatia e 
inapetência. 

Glândula 
mamária; 

Articulações e  
globo ocular 

(Mendonça, 2012); (Correa et al, 
2011) 

Brucelose 
Bactéria (Brucella 

melitensis) 
Adulta 

Reprodução; 
Ingestão de alimento 

ou água 
contaminados; 

Ferimentos 

Fêmeas (aborto; 
retenção da placenta; 
gânglios inflamados); 
Machos (Inflamação 

dos testículos) 

Aparelho 
reprodutor 
(machos e 
fêmeas) 

(Mendonça, 2012); (Costa, 2002) 

Febre Q 
Bactéria (Coxiella 

burnetti) 
Todas 

Ar (aerossóis); 
Poeiras das palhas; 

Contacto com os 
produtos 

contaminados 
(secreções, vaginais, 

placenta, abortos) 

Infertilidade; Metrite; 
Abortos; Nados 

mortos e retenção 
placentária 

Sem lesões 
significativas 

(Mendonça, 2012) 
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A elevada mortalidade neonatal é um problema observado na grande maioria das 

explorações do País. Embora seja comumente aceite que vírus, bactérias e outros 

microrganismos sejam as causas básicas das doenças em animais domésticos (Tabela 12), 

falhas no maneio sanitário e nutricional constituem fatores predisponentes significativos. Entre 

50% e 70% da mortalidade neonatal ocorre nos primeiros três dias de vida, sendo as infeções 

e o complexo inanição/hipotermia duas das principais causas. As principais infeções 

neonatais são: diarreias, doenças do umbigo, broncopneumonias e artrites sépticas (Correa 

et al, 2011). 

A suscetibilidade dos cabritos às infeções deve-se ao seu tipo de placenta que não 

permite transferência de imunoglobulinas (anticorpos) do sangue da mãe para o feto, ficando 

o recém-nascido totalmente dependente da ingestão de colostro para adquirir anticorpos. 

Devastadoras infeções multiorgânicas, de rápido desenvolvimento, são comuns nos neonatos 

com falhas na ingestão de colostro. As principais portas de entrada para os agentes 

causadores de infeção são o sistema respiratório, gastrintestinal e o umbigo  (Correa et al, 

2011).
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Tabela 12 - Patologias Recém-Nascidos 

                Patologias Recém-Nascidos 

 Agente 
Fatores 

desencadeantes 
Sinais clínicos 

principais 
Lesões Fonte 

Diarreias 

Escherichia coli; 
Rotavírus; Salmonella sp; 
Clostridium perfringens; 
Cryptosporidium spp; e 

coccídeas 

Ingestão de leite, 
alimento ou água 

contaminada 

Dores abdominais 
fortes; Fezes líquidas; 

Falta de apetite; Apatia; 
Desidratação 

Sem lesões 
significativas 

(Costa, 2002); (Correa et al, 
2011) 

Onfalites (infeções 
umbilicais) 

Arcanobacterium 
pyogenes; Escherichia 

coli; Proteus, 
Enterococcus spp; 

Cochliomya hominivorax 
(agente parasitário) 

Área de parto suja; 
Sobrecarga de animais 

↑ volume do umbigo; 
Edema; Exsudação 

serosanguinolenta ou 
seropurulenta; 
Claudicação; 

Deformação articular; 
Atrofia muscular. 

Umbigo e membros 

 

(Correa et al, 2011); 
(Mendonça, 2012) 

 

Broncopneumonias 

Vírus da Parainfluenza-3; 
Adenovírus 1, 2 e 3; 

Rinovírus; Pasteurella 
spp.; Chlamydia spp; 

Mycoplasma spp.; 
Actinomyces pyogenes; e 

Streptococcus spp.. 

Inspiração; Ingestão de 
alimento ou água 

contaminada 

Febre; Falta de apetite; 
fraqueza; tosse; 

Corrimento nasal; Tosse 
Pulmões 

(Costa, 2002); (Correa et al, 
2011) 

Artrites Sépticas 

Vírus, Fungos e Bactérias 
(Principalmente 

Staphylococcus ou 
Streptococcus) 

Via umbilical ou feridas 
Dor e inchaço das 

articulações; 
claudicação; Febre 

Articulações (Mendonça, 2012) 

Complexo 
Hipotermia/Inanição 

Deficiência nutricional das 
mães no terço final da 

gestação 
Desnutrição materna 

Menor reserva 
energética → hipotermia 

Morte (Correa et al, 2011) 

Atresia Ani Falta de abertura do ânus 
Malformação 
embrionária 

Impede a saída das 
fezes 

Porção terminal do 
intestino grosso 

ausente 
(Mendonça, 2012) 

Hipoxia Cerebral 
Partos prolongados ou 

traumáticos 
Falte de oxigénio 

suficiente no cérebro 

Desorientação 
(recuperam 

rapidamente) 

Sem lesões 
significativas 

(Mendonça, 2012) 
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5. Prejuízos da mortalidade/refugo para as explorações (custos e 

rentabilidade) 

Numa exploração agropecuária o trabalho estende-se ao longo de todo o ano para 

que assim seja possível melhorar o seu desenvolvimento. Contudo, neste caso em concreto, 

a atividade caprina leiteira necessita da realização e acompanhamento dos seus custos e da 

sua rentabilidade (Dal Monte et al., 2010), uma vez que no seu funcionamento existem 

inúmeras variáveis nomeadamente prejudiciais que podem causar danos significativos para a 

uma exploração. Geralmente, essas variáveis que podem afetar com maior impacto uma 

caprinicultura de leite são, as doenças, a genética, o maneio, a alimentação, entre outras. 

Dentro destas, e com maior interesse, as que mais fazem parte da preocupação dos 

produtores diariamente são as doenças e a alimentação isto porque, são as que aquando da 

sua manifestação negativa causam maiores prejuízos para uma exploração.    

Contudo, no que diz respeito às doenças, para assegurar um elevado nível de 

proteção da vida e da saúde humana, é necessário garantir normas exigentes relativas à 

saúde animal. Isto porque, o surgimento de uma doença, pode assumir rapidamente as 

proporções de uma epizootia, causando graves prejuízos sobre a rentabilidade das 

explorações afetadas e ainda podem constituir uma ameaça para a saúde pública (Figueiredo, 

2013). 

Por outro lado, segundo Gomes et al. (2018) uma alimentação adequada é 

fundamental para o bem-estar, saúde e produtividade dos animais. Gomes et al. (2018) 

salienta ainda que, alimentar de forma correta vai para além da satisfação das necessidades 

imediatas - também se reflete na produção futura do efetivo. É o caso de desequilíbrios 

nutricionais em períodos-chave como o crescimento embrionário, fetal e pós-natal inicial dos 

animais, que vão comprometer o seu desempenho subsequente. 

Em relação às outras variáveis, não são menos importantes quando falamos em 

possíveis prejuízos (custos) de mortalidade numa exploração. Porém, enquanto que as 

doenças e a alimentação são duas variáveis com maior dificuldade de controlo de possíveis 

problemas que possam existir e afetar um número significativo de animais, as outras variáveis 

apresentam maior facilidade de autodomínio. 
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Posto isto, e como a caprinicultura de leite apresenta uma produção em conjunto de 

leite, carne, pele e estrume (Dal Monte et al., 2010), o objetivo principal de todas as atividades 

efetuadas tendem em incidir nos conceitos de melhor produto, melhores animais, melhores 

condições, menos mortalidade e assim, por conseguinte, tirar o melhor rendimento de tudo o 

que os animais nos conseguem dar.   

 

6. Trabalho experimental 

6.1 – Caracterização da exploração 

A Cabra do Valcovo Agropecuária, Lda. é uma exploração com uma área total do 

pavilhão de 1200 m2, com um efetivo produtivo (atual) de 499 caprinos (raças Saanen e 

Murciana-Granadina puras e F1 de cruzamentos entre as duas raças). Esta exploração 

(Figura 7) é composta por um pavilhão, dividido em área animal para produção, sala de 

ordenha e sala de espera, cabriteiro, sala de tanques, escritório e balneários (1). Tem também 

um armazém para armazenamento de forragens (2), um armazém para o estrume (3) e um 

pequeno pavilhão onde se encontra o necrotério e os bodes (4). Em termos de orientação da 

exploração esta encontra-se no sentido Norte/Sul. 

 

Figura 7 - Vista aérea da exploração 
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No que diz respeito à sala de ordenha, esta é do tipo paralelo com 18 pontos de 

ordenha de cada lado (os copos de ordenha são também 18 de cada lado). Em termos de 

limpeza a sala de ordenha apresenta um sistema integrado de limpeza automático nas 

máquinas, e para complementar é feita no fim de todas as ordenhas da manhã a lavagem 

mais rigorosa com uma máquina de pressão. Quanto ao armazenamento do leite existe uma 

sala à parte, designada sala do tanque, que contém um taque de refrigeração de 2700 litros 

e outro de 1700 litros.  

Nesta exploração há recolha de leite três vezes por semana (segunda-feira - manhã; 

quarta-feira - final da tarde; e sexta-feira - final da tarde), uma vez que todo o seu leite 

produzido é para vender para a indústria leiteira, mais propriamente para a Queijaria Prado 

da Sicó, Lda.  

A Queijaria Prado da Sicó, Lda. é uma empresa que conta já com 15 anos de 

existência, iniciando a sua produção de queijo numa pequena fábrica criada, a "Queijaria Flor 

da Serra". Contudo, o aumento da procura dos seus queijos obrigou a queijaria a aumentar a 

produção, acabando por surgir então a necessidade de expandir as instalações. A pequena 

fábrica "Queijaria Flor da Serra" foi então substituída em dezembro de 2010 pela atual 

empresa "Queijaria Prado da Sicó, Lda." situada em Santiago da Guarda no concelho de 

Ansião (Sicó, 2010). 

Para o funcionamento da exploração existem três funcionários, a tempo inteiro, dos 

quais dois deles são filhos do proprietário; e um a tempo parcial (também filho do proprietário). 

O proprietário também trabalha na exploração a tempo parcial (fins de semana) uma vez que, 

de momento, durante a semana trabalha fora do país. Os funcionários estão incluídos nas 

faixas etárias dos 20-30 e o proprietário dos 55-65 anos.     

6.2. Parque de máquinas 

O parque de máquinas desta exploração é constituído por dois tratores e um reboque 

de transporte de forragens.  

Em termos de alfaias para os tratores, tem um retirador de estrume, um carregador 

de fardos redondos, um reboque de distribuição de estrume, um porta paletes, charruas, 

semeadores e algumas alfaias de mobilização de solo (grade de discos, escarificador, enxada 

mecânica). 
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Quanto à forragem usada para fazer os fardos é a própria exploração que executa o 

trabalho, assim como, para a mobilização, fertilização e sementeira das parcelas. Caso a 

exploração necessite de mais alguma alfaia para o trabalho de campo, normalmente costuma 

pedir emprestado a uma exploração amiga vizinha, e vice-versa. 

 

7. Descrição do maneio e das tarefas efetuadas 

7.1. Produção animal (maneio) 

Atualmente (setembro de 2019) a exploração apresenta 372 cabras em ordenha com 

uma média diária anual de 2.9 Litros por cabra. Esta média é calculada através dos litros 

medidos no tanque porque, a ordenha não possui medidores automáticos nem é feito qualquer 

contraste individual das cabras. 

Diariamente, são feitas duas ordenhas, uma ao início do dia (10:00 horas) e outra ao 

fim da tarde (19:00 horas) com duração de aproximadamente de 1,5-2 horas. O intervalo entre 

a ordenha da manhã e a ordenha da tarde é de 9 horas e o intervalo entre a ordenha da tarde 

para a da manhã do dia seguinte é de 15 horas.  

É de realçar, que durante as ordenhas todos os funcionários executam a técnica de 

repasse, sendo esta um fator fundamental para um bom aproveitamento da capacidade de 

produção dos animais. Isto porque, em ovelhas e cabras a cisterna do leite é de fraca 

capacidade, ocorrendo assim “2 picos” de descarga do leite. Estes, caracterizam-se por duas 

fases distintas: primeiro, a libertação do leite cisternal (em média 30 segundos), depois um 

intervalo de 30 segundos e, em seguida, libertação do leite retido nos ácinos e canais (outros 

30 segundos). Contudo se esta técnica de repasse não for executada teremos perda de 

produção. A percentagem de cabras com dois picos num rebanho é de mais ou menos 80% 

no início do alavão, decaindo para mais ou menos 20% no fim. No entanto a técnica de 

repasse torna-se um elemento fundamental na ordenha (Delgado, 1991).  

No que diz respeito ao período seco, este é feito de acordo com a produção de cada 

animal, ou seja, segundo o proprietário da exploração enquanto o animal tiver produção 

significativa deve-se continuar a ordenhar, ocorrendo assim a secagem do animal por si 

próprio (chegando, na maioria das vezes, a não ocorrer período seco nos animais). Facto este 

que causa inúmeros problemas para os animais pois, é durante o período seco que a glândula 



34 

 

mamária tem a possibilidade de regenerar e que a fêmea se pode preparar para o parto e 

para uma nova lactação (Simões, 2009). Este processo de secagem permite interromper a 

drenagem de nutrientes para a produção de leite, no período em que as necessidades 

nutritivas do feto crescem de forma acentuada (Kuhn, Hutchison, & Norman, 2006). Permite 

ainda que a fêmea acumule nutrientes, principalmente energia e que propicie a formação de 

colostro, com valores adequados de imunoglobulina G (Ig G), sólidos totais e proteínas, 

criando desta forma condições para o nascimento de uma cria saudável e forte (Salama, 

2005). Em Portugal, como o objetivo é ter leite o ano inteiro não existe um período seco 

demarcado, ou seja, ao longo do ano faz-se o período seco sempre nos últimos dois meses 

de gestação (45-60 dias). 

Em termos de mortalidade, anualmente, a exploração apresenta uma mortalidade, 

nos animais adultos, de 8.85%, na fase de cria de 21.25% e nos animais desde o desmame 

até à junção do macho, de 8.89%. No entanto, durante os seis meses de estágio verificou-se 

uma mortalidade de 4,43% nos animais adultos, 10,63% na cria e 4,45% nos animais desde 

o desmame até à junção do macho. 

No que diz respeito à alimentação, as cabras dispõem de feno e água ad libitum. Em 

termos de concentrado, para as cabras em lactação, é distribuído na ordenha da manhã 400 

gramas, na ordenha da tarde também 400 gramas e ao meio da tarde (15h) mais 1 kg por 

cabra (distribuído nos comedouros). Para além do feno e concentrado também é administrado 

400 gramas de luzerna por animal por dia, nos comedouros (geralmente de manhã). Quanto 

às cabras gestantes e que estejam em período seco é administrado 400-500 gramas de pré-

parto por dia por cabra e aos bodes 400 gramas por dia por bode, nos comedouros do parque 

onde estão. Aos cabritos é administrado concentrado ad libitum. 

7.2. Reprodução 

Relativamente ao maneio reprodutivo, as fêmeas são postas à cobrição pela primeira 

vez aos 8-9 meses de idade. Usa-se cobrição natural, recorrendo-se a 8 bodes da raça 

Saanen e 2 da raça Murciana-Granadina.  

A sincronização de cios nesta exploração geralmente é feita através de esponjas 

intravaginais, contudo, recentemente o médico veterinário testou a sincronização com 

implantes de melatonina num dos lotes do efetivo, a fim de verificar se a taxa de sucesso seria 

próxima do ocorrido com as esponjas. Deste teste, cerca de 80% dos animais ficaram 
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gestantes, o que comprovou que esta forma de sincronização de cios também é viável para a 

exploração.  

7.3. Cria 

Para cria dos cabritos recorre-se a aleitamento artificial e alguma suplementação 

(feno e concentrado). Em termos de alojamento a exploração apresenta um cabriteiro inserido 

no pavilhão principal onde aloja os cabritos por lotes após os retirar das mães (Os cabritos 

apenas ingerem o colostro das mães, ou seja, apenas estão com elas entre 8-24h). No 

cabriteiro existe uma amamentadora para o fornecimento do leite artificial. 

Quanto ao desmame este é feito quando os cabritos apresentam 12-13 kg (mais ou 

menos 5-6 semanas). 

7.4. Recria 

No que diz respeito ao método de seleção dos animais para a recria, este é feito da 

seguinte forma: 

✓ As fêmeas que nascem na exploração ficam todas para reposição;  

✓ Os machos são vendidos (no máximo, com até cinco dias) para uma 

exploração de recria. 

A alimentação destes animais inclui água, feno e concentrado ad libitum. Aos 7-8 

meses, quando atingem a maturidade e entram em produção passam a consumir as mesmas 

quantidades de alimento que os animais em produção (dependendo da fase em que se 

encontram). 

7.5. Produção Vegetal (forragens) 

Em termos de forragens, a exploração apresenta 31 hectares próprios e a espécie 

cultivada é apenas o azevém. A mobilização (mobilização reduzida - mínima) assim como a 

sementeira são feitas em outubro/novembro para colher em maio/junho, dependendo do 

tempo. 

Em termos de fertilização, é feita com o estrume retirado da exploração através de 

fertilização de cobertura e também com administração de adubo quando a cultura está 

joelheira. Quando necessário faz-se, também correções do solo.  
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7.6. Tarefas efetuadas 

No decorrer das semanas de estágio foram várias as tarefas efetuadas, umas sendo 

de rotina diária da exploração (como por exemplo: ordenha, alimentação, fazer camas e 

produção) e outras, elaboradas quando necessário (renovação de camas, desmame, 

vacinação, assistência a partos, colocação de brincos, entre outras). 

O ciclograma da exploração apresenta os partos distribuídos por diferentes épocas 

ao longo do ano (fevereiro-março; maio-junho; agosto-setembro; e novembro-dezembro). Os 

cabritos permanecem 8-24 horas com as mães e de seguida são colocados em lotes no 

cabriteiro. 

No que diz respeito aos cabritos presentes no cabriteiro (recém-nascidos; cria; e 

recria), a sua alimentação, a limpeza de bebedouros, amamentadora e comedouros assim 

como as camas foi feita, todos os dias, sempre no final das ordenhas. 

Posteriormente, era feita a alimentação de cabras e bodes. As camas dos lotes em 

produção eram realizadas uma vez ao dia todos os dias (com palha de arroz, e geralmente 

no fim da ordenha da tarde). Em termos de renovação de camas, ou seja, retirada de estrume 

é feita de 2 em 2 meses.  

No fim da ordenha e da limpeza da sala de ordenha, de alimentados todos os animais 

e de fazer as camas os passos seguintes foram fazer tarefas necessárias ligadas aos animais 

e à exploração, como por exemplo corte de unhas, assistência a partos, desmame, vacinação, 

colocação de brincos, entre outras.  

Em termos de vacinação no efetivo é feita, pelo veterinário, com Biovina S (vacina 

para a prevenção da pasteurelose), com Heptavac P Plus (Imunização activa dos ovinos 

contra as doenças associadas a infeções causadas por Clostridium sordellii, C. perfringens 

tipo B, C. perfringens tipo C, C. perfringens tipo D, C. chauvoei, C. septicum, C. novyi e tétano 

causado por C. tetani) e com Duphafral® Multi (tratamento das diversas infeções relacionadas 

com carências vitamínicas). Durante o estágio, foi feita apenas uma vez a vacinação nos 

cabritos com BIOVINA S, com Heptavac P Plus e com Duphafral® Multi. Contudo, sempre 

que se verificou necessidade, houve aplicação do antibiótico para proteção pulmonar. 
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7.7. Objetivos 

Este trabalho foi desenvolvido na exploração Cabra do Valcovo Agropecuária, Lda. 

e teve como objetivo proceder ao estudo da avaliação das causas de morte e refugo (em 

todas as idades) numa exploração de caprinos de leite. E ainda, qual o efeito, em termos de 

custos inerentes à exploração. 

 Para a execução deste trabalho, considerou-se o período de estágio na exploração 

iniciado em fevereiro de 2019, e finalizado em julho do mesmo ano realizando-se recolhas de 

dados no decorrer desses 6 meses e no decorrer de 2 alturas distintas de partos (com maior 

recolha de dados): fevereiro-março, maio-junho de 2019. 

Este estágio teve como objetivos específicos conhecer e saber identificar as 

principais doenças que podem afetar um efetivo caprino leiteiro. Para isso foi utilizado todo o 

efetivo da exploração. 

7.8. Material e métodos 

Neste trabalho foram analisados dados recolhidos na totalidade do efetivo caprino da 

exploração e, para a execução do mesmo foi necessário a utilização de uma balança digital e 

de um balde. 

De uma forma sucinta, o trabalho compreendeu as seguintes fases: 1) diagnóstico 

de mortalidade; 2) avaliação e caracterização dos animais mortos (sexo; número de lactações 

da mãe; peso; idade; número de partos; intervalo do parto à morte); 3) pesagem dos animais 

mortos (apenas cabritos, uma vez que animais adultos era de difícil execução); 4) avaliação 

das possíveis causas de morte; 5) comunicação ao médico veterinário ou ao engenheiro da 

exploração para, posteriormente, adquirir diagnósticos; 6) avaliação dos diagnósticos 

possíveis obtidos (como por exemplo o Anexo I); 7) determinação dos custos intrínsecos à 

exploração. 

Para tal, teve-se em consideração todo o efetivo presente na exploração no início do 

estágio (452 animais, dos quais 417 eram animais adultos e 35 cabritos) e todos os cabritos 

nascidos nas duas épocas de partos contidas nos seis meses de totalidade do estágio (414 

cabritos). Ou seja, na totalidade foi avaliado uma amostra de 866 animais. 
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Os dados obtidos ao longo dos seis meses, produziram uma base de dados com 87 

pontos de observação para os cabritos e 22 pontos de observação para animais adultos. Esta 

base de dados foi submetida a análise segundo o modelo JMP 14.0 (SAS Institute Inc., 2018). 

 

8. Resultados e Discussão 

8.1. Cabritos 

A partir da análise efetuada, verificou-se que dos 414 cabritos nascidos (nas duas 

épocas de partos) foram analisados 87 cabritos (cabritos mortos), em que 56 foram fêmeas 

(64%) e os restantes 31, foram machos (36%) (Tabela 13). 

Tabela 13 - Mortalidade em termos de género 

Gênero Contagem Probabilidade 

F 56 0,64 

M 31 0,36 

Total 87 1,00 

 

O número de lactações da mãe remetente a uma amostra de 86 cabritos mortos (uma 

vez que um dos cabritos teve de ser descartado desta análise – número de lactação da mãe 

desconhecido) apresenta uma média de 3,43 lactações e uma mediana de 4, com um desvio 

padrão de 1,11 e respetivo erro de 0,12. Através da utilização do teste Shapiro-Wilk o valor 

obtido foi de 0,53, representando um alto nível de significância (P<0,001) Tabela 14. 

Tabela 14 - Média, mediana e desvio padrão relativamente ao número de lactações 

Média 3,43 

Desvio Padrão 1,11 

Erro Desvio Padrão 0,12 

Mediana 4 

Média 95 % superior 3,67 

Média 95% inferior 3,19 

Nível de significância < 0,0001 

N 86 
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Ainda referente ao número de lactações da mãe verificou-se que 16,3% do número 

total de cabritos provinha de lactações de primeira ordem, 8,1% de terceira ordem e 75,6% 

de quarta ordem, sendo esta a mais expressiva, como se pode verificar na Figura 8. 

 

Figura 8 - Número de lactações (probabilidade) 

No que diz respeito ao peso dos cabritos mortos, referente a uma amostra de 87 

cabritos, apresenta uma média de 2,76 kg e uma mediana de 2,1 kg, com um desvio padrão 

de 2,51 e respetivo erro de 0,27. Através da utilização do teste Shapiro-Wilk o valor obtido foi 

de 0,45, o que por sua vez indica um elevado nível de significância (P<0,001) Tabela 15. 

Tabela 15 - Média, mediana e desvio padrão relativamente ao peso dos cabritos mortos 

Média 2,76 

Desvio Padrão 2,51 

Erro Desvio Padrão 0,27 

Mediana 2,1 

Média 95 % superior 3,29 

Média 95% inferior 2,22 

Nível de significância < 0,0001 

N 87 

 

Ainda relativo ao peso dos cabritos mortos verificou-se que a maior parte, ou seja 

50,6 % do número total de cabritos apresentavam peso médio à sua morte entre 2-3 kg, 33,3 

% entre 0-2 kg e 15,9 % entre 3-16 kg, como podemos observar na Figura 9. 
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Figura 9 - Peso do cabrito morto (probabilidade) 

Por outro lado, relativamente à idade do cabrito morto e pertencente à mesma 

amostra que na análise anterior (87), apresenta uma média de 7,6 dias e uma mediana de 1, 

com um desvio padrão de 18,17 e respetivo erro de 1,95. Através da utilização do teste 

Shapiro-Wilk o valor obtido foi de 0,39, verificando assim um alto nível de significância 

(P<0,001) Tabela 16. 

Tabela 16 - Média, mediana e desvio padrão relativamente à idade do cabrito morto 

Média 7,60 

Desvio Padrão 18,17 

Erro Desvio Padrão 1,95 

Mediana 1 

Média 95 % superior 11,47 

Média 95 % inferior 3,73 

Nível de significância < 0,0001 

N 87 

 

Alusivo, ainda, à idade dos cabritos mortos verificou-se que a maior parte, ou seja 

71,3 % do número total de cabritos apresentavam idade média à sua morte entre 0-5 dias e 

os restantes acima desta, como se pode comprovar pela Figura 10. 
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Figura 10 - Idade do cabrito morto (probabilidade) 

De seguida, podemos observar na Tabela 17 as principais causas de morte desta 

amostra de animais. Verificamos que dos 87 cabritos mortos, 26 morreram à nascença (29%), 

18 à fome (21%), 12 com doença desconhecida (14%), 8 com diarreia (9%), 7 devido a falta 

de instinto maternal (8%), 5 de outras causas (6%), 5 com pasteurela (6%), 5 prematuros (6%) 

e 1 com doença do sistema nervoso (1%). Estes dados vêm comprovar o que todos os autores 

referidos no ponto 4.3 (nomeadamente Correa et al. 2011; Costa, 2002; Mendonça, 2012) 

enumeraram como as principais causas de morte em animais: recém-nascidos, na fase de 

cria e em recria. 

Tabela 17 - Principais causas de morte dos cabritos 

 

 

CAUSAS DE MORTE CONTAGEM PROBABILIDADE 

À Nascença 26 0,29 

Diarreia 8 0,09 

Doença desconhecida 12 0,14 

Doença do sistema nervoso 1 0,01 

Falta de instinto maternal 7 0,08 

Fome 18 0,21 

Outras causas 5 0,06 

Pasteurella (Pneumonia) 5 0,06 

Prematuro 5 0,06 

Total 87 1,00 
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Relativamente ao peso na altura da sua morte, verificamos que as fêmeas 

apresentam pesos maiores do que os machos (Figura 11). Em média as fêmeas apresentam 

2,78 kg e os machos 2,71 kg (Tabela 18).  

 

Figura 11 - Relação Peso do cabrito morto vs género 

Tabela 18 - Média e erro padrão da relação do peso com o género (cabritos) 

Gênero  Média  Erro padrão 

F  2,78a  0,34 

M  2,71a  0,45 

 

 

No que respeita à idade da morte dos cabritos, constatamos que as fêmeas atingem 

idades superiores às dos machos (Figura 12). Em média as fêmeas apresentam 8,55 dias e 

os machos 5,87 dias (Tabela 19).  

Nota: Médias ladeadas com letras iguais não diferem entre si. 

 



43 

 

 

Figura 12 - Relação da idade vs género (cabritos) 

Tabela 19 - Média e erro padrão da relação da idade com o género 

Gênero Média Erro padrão 

F 8,55a 2,44 

M 5,87a 3,27 

 

No que concerne ao número de lactações da mãe, verificamos que os cabritos 

provenientes de lactações de primeira ordem apresentam pesos à sua morte superiores aos 

provenientes de lactações de terceira e quarta ordem (Figura 13). Em média os cabritos de 

primeira ordem apresentam 4,45 kg, os de terceira 2,21 kg e os de quarta 2,26 kg (Tabela 20). 

 

Figura 13 – Relação do peso do cabrito morto vs nº Lactações da mãe 

Nota: Médias ladeadas com letras iguais não diferem entre si. 

 

 

Nota: a ≠ b; P < 0,05 

 

 

Nota: a ≠ b; P < 0,05 

 

 

< 0,05 

em entre si. 
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Tabela 20 - Média e erro padrão da relação do peso do cabrito morto com o nº de lactações 

Nº de Lactações  Média  Erro padrão 

1  4,45a  0,53 

3  2,21b  0,75 

4  2,26b  0,25 

 

Quanto à relação entre o número de lactações da mãe e a idade do cabrito morto, 

observamos que os cabritos oriundos de lactações de primeira ordem apresentam idades à 

sua morte superiores aos provenientes de lactações de terceira e quarta ordem (Figura 14). 

Em média os cabritos de primeira ordem apresentam 19,93 dias, os de terceira 4 dias e os de 

quarta 4,06 dias (Tabela 21). 

 

Figura 14 - Relação da idade vs nº lactações da mãe 

Tabela 21 - Média e erro padrão da relação da idade do cabrito morto com o nº de lactações 

Nº de Lactações  Média  Erro padrão 

1  19,93a  4,00 

3  4,00ab  5,65 

4  4,06b  1,85 

 

 

Nota: a ≠ b; P < 0,05 

 

 

ta: a ≠ b; P < 0,05 

 

Nota: a ≠ b; P < 0,05 
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Posto isto, através da utilização do teste t Student o valor obtido de t foi de 1,99 e o 

de α de 0,05, o que nos permitiu assim observar que esta diferença não é significativa quando 

comparada à ordem de lactação 3 e à ordem 4. Por outro lado, confrontando as ordens 3 ou 

4 com a ordem 1 averiguamos que existem diferenças significativas ao nível do da idade, à 

morte do cabrito. 

Quanto à interação das variáveis: peso do cabrito morto (kg), sexo e número de 

lactação, verificamos que as fêmeas provenientes de primeira lactação morrem com pesos 

superiores quando comparadas com as fêmeas provenientes de terceira e quarta lactação. 

Podemos também observar que os machos oriundos de terceira lactação também produzem 

pesos superiores aos machos provenientes de primeira e quarta lactação (Figura 15). 

Contudo, as fêmeas provenientes de primeira lactação têm em média 5,27 kg e os machos 

provenientes de terceira 2,55 kg (Tabela 22). 

 

Figura 15 - Interação do peso do cabrito morto com o género e com o nº lactações da mãe 
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Tabela 22 - Média e erro padrão da Interação entre o peso, sexo e número de lactação 

Sexo/ Nº lactação Média Erro padrão 

F,1 5,27a 0,62 

F,3 2,08b 0,87 

F,4 2,26b 0,31 

M,1 2,40ab 0,98 

M,3 2,55ab 1,38 

M,4 2,26b 0,40 

 

Através da utilização do teste t Student o valor obtido de t foi de 1,99 e o de α de 

0,05, o que permitiu analisar que não existe uma diferença significativa das fêmeas 

provenientes de primeira lactação em relação aos machos de primeira e terceira lactação. 

Porém, em relação às fêmeas oriundas de terceira e quarta lactação e machos de quarta 

lactação existe diferenças significativas. 

Na interação das variáveis: idade do cabrito morto (kg), sexo e número de lactação, 

constatamos que as fêmeas provenientes de primeira lactação morrem com idades superiores 

quando confrontadas com todas as outras fêmeas e também com todos os machos (Figura 

16). As fêmeas provenientes de primeira lactação têm em média 26,9 dias (Tabela 23). 

 

Figura 16 - Interação da idade com o género e com o nº lactações da mãe 

Nota: a ≠ b; P < 0,05 
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Tabela 23 - Média e erro padrão da Interação entre a idade, sexo e número de lactação 

Sexo/ Nº lactação Média Erro padrão 

F,1 26,90a 4,59 

F,3 4,60b 6,49 

F,4 4,56b 2,26 

M,1 2,50b 7,25 

M,3 2,50b 10,25 

M,4 3,21b 2,96 

 

Aquando da utilização do teste t Student o valor obtido de t foi de 1,99 e o de α de 

0,05, o que permitiu verificar que existe uma diferença significativa das fêmeas provenientes 

de primeira lactação em relação a todas as outras fêmeas e todos os machos. 

Em termos de relação entre peso do cabrito morto e causa da sua morte, reparamos 

que os cabritos com Pasteurella e os cabritos com Doença do sistema nervoso morrem com 

pesos superiores aos das outras doenças (Figura 17). Facto este, que pode ser comprovado 

segundo o que Dassanayake et al. 2010; Medeiros et al. 1998; e Scott, 2011 mencionam, 

quando afirmam que estas doenças podem estar presentes nos animais e só se manifestarem 

ao fim de algum tempo. Em média os cabritos com Pasteurella apresentam 11,36 kg e os com 

doença do sistema nervoso 6,10 kg (Tabela 24). 

Nota: a ≠ b; P < 0,05 
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Figura 17 - Relação do peso do cabrito morto vs causa da morte 

Tabela 24 - Média e erro padrão da relação do peso do cabrito morto com as causas de morte 

Causa de Morte Média Erro padrão 

À Nascença 2,03c 0,25 

Diarreia 2,41c 0,45 

Doença desconhecida 2,27c 0,37 

Doença do sistema nervoso 6,10b 1,28 

Falta de instinto maternal 2,33c 0,48 

Fome 2,20c 0,30 

Outras causas 2,70c 0,57 

Pasteurella (Pneumonia) 11,36a 0,57 

Prematuro 1,66c 0,57 

 

De acordo com o observado na Tabela 24 é possível objetar que há diferenças 

significativas no peso entre animais com Pasteurella e com doença do sistema nervoso e 

entre estas duas quando comparadas com as outras doenças. No entanto, de entre as outras 

doenças não se observam diferenças significativas entre elas. 

 

 

Nota: a ≠ b ≠ c; P < 0,05 
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Na relação entre a idade do cabrito morto e causa da sua morte, observamos que os 

cabritos com Pasteurella e os cabritos com Doença do sistema nervoso morrem com idades 

superiores aos das outras doenças (Figura 18), o que também vai de encontro com o que 

Dassanayake et al. 2010; Medeiros et al. 1998; e Scott, 2011 afirmam. Os cabritos com 

Pasteurella morrem em média com 73,20 dias e os com doença do sistema nervoso com 

30,00 dias (Tabela 25). 

 

Figura 18 - Relação da idade vs causa da morte (cabritos) 

Tabela 25 - Média e erro padrão da relação da idade com as causas de morte 

Causas de morte Média Erro padrão 

À Nascença 1,00e 1,43 

Diarreia 8,75c 2,57 

Doença desconhecida 1,83d, e 2,10 

Doença do sistema nervoso 30,00b 7,27 

Falta de instinto maternal 1,00d, e 2,75 

Fome 7,00c, d 1,71 

Outras causas 1,60c, d, e 3,25 

Pasteurella (Pneumonia) 73,20a 3,25 

Prematuro 1,20c, d, e 3,25 

 
Nota: a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ e; P < 0,05 
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Atendendo ainda à idade, é possível verificar na que há diferenças significativas entre 

animais com Pasteurella e com doença do sistema nervoso e entre estas duas quando 

comparadas com as outras doenças. Em oposição, nas outras doenças não se observam 

diferenças significativas entre elas.  

 

8.2. Cabras e Chibos 

Quanto à idade da morte das cabras e dos chibos, verificamos que as fêmeas morrem 

com idades superiores às dos machos (Figura 19). Em média as fêmeas apresentam 2,67 

anos e os machos 1,83 anos, aquando da sua morte (Tabela 26). 

 

Figura 19 - Relação da idade vs género (cabras e chibos) 

Tabela 26 - Média e erro padrão da relação da idade com o género (cabras e chibos) 

Gênero Média Erro padrão 

F 2,67a 0,16 

M 1,83a 0,40 

 

 

 

Nota: Médias ladeadas com letras iguais não diferem entre si. 
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Nos animais adultos, podemos também observar que aqueles que morrem devido a 

acidose, toxémia de gestação e meningite apresentam idades superiores aos que morrem 

devido às outras doenças (Figura 20). Os animais com acidose morrem em média com 3,25 

anos, toxémia de gestação com 3 anos e meningite com 3 anos (Tabela 27). 

 

Figura 20 - Relação da idade vs causa de morte (cabras e chibos) 

Tabela 27 - Média e erro padrão da relação da idade com as causas de morte (cabras e chibos) 

Causas de morte Média Erro padrão 

Acidose (Diarreia) 3,25a 0,44 

Doença desconhecida 2,75a 0,31 

Meningite 3,00a 0,44 

Outras causas 2,13a, b 0,31 

Pneumonia 1,75b 0,31 

Pneumonia crónica 2,75a, b 0,44 

Toxémia de gestação 3,00a 0,36 

 

Ainda assim, através da utilização do teste t Student o valor obtido de t foi de 2,14 e 

o de α de 0,05, o que permitiu analisar que existe uma diferença significativa. 

Nota: a ≠ b; P < 0,05 
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No que diz respeito ao número de partos relacionado com a causa da morte, 

verificamos que a maioria das fêmeas morrem com meningite, toxémia de gestação e com 

outras doenças desconhecidas ao fim do quarto parto (Figura 21). Esta maioria apresenta em 

termos médios número de partos igual a quatro (Tabela 28). Estes resultados, vão ao encontro 

do que Mendonça, 2012 afirmava, quando diz que em explorações de caprinos de leite existe 

maior probabilidade de distúrbios alimentares que posteriormente dão origem a balanços 

energéticos muito negativos na fase final da gestação. 

 

Figura 21 - Relação nº partos vs causa da morte 

Tabela 28 - Média e erro padrão da relação do nº de partos com as causas de morte 

Causas de morte Média mínima Erro padrão 

Acidose (Diarreia) 2,00a, b 0,83 

Doença desconhecida 4,00a 0,83 

Meningite 4,00a 0,83 

Outras causas 3,00a 0,68 

Pneumonia 0,75b 0,59 

Pneumonia crónica 3,50a 0,83 

Toxémia de gestação 4,00a 0,68 

 
Nota: a ≠ b; P < 0,05 
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Assim, permitiu-nos analisar que esta diferença é significativa no que diz respeito à 

Pneumonia relacionada com as outras doenças (exceto a acidose). Contudo, comparando 

todas as outras doenças averiguamos que não existem diferenças significativas entre elas. 

Quanto ao intervalo do parto à sua morte, observamos que as fêmeas com 

pneumonia, doença desconhecida, acidose e meningite atingem intervalos superiores quando 

comparadas com as outras doenças (Figura 22). Neste caso, os dados obtidos vão um pouco 

ao desencontro do que os autores referenciados no ponto 4.3 afirmam uma vez que, seria 

esperado obter intervalos do parto à morte inferior dado que os animais se encontram com as 

suas defesas em baixo. A pneumonia apresenta em termos médios intervalos de 43,75 dias, 

doença desconhecida de 26,00 dias, acidose de 21,00 dias e meningite de 15,50 dias (Tabela 

29) 

 

Figura 22 - Relação do intervalo do parto à morte vs causa da morte 
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Tabela 29 - Média e erro padrão da relação do intervalo do parto à morte com as causas de morte 

Causa de morte Média Erro padrão 

Acidose (Diarreia) 21,00a 30,66 

Doença desconhecida 26,00a 21,68 

Meningite 15,50a 21,68 

Outras causas 4,00a 17,70 

Pneumonia 43,75a 15,33 

Pneumonia crónica 7,00a 30,66 

Toxémia de gestação 7,00a 17,70 

 

Observou-se assim que esta diferença não é significativa no que se refere ao 

intervalo do parto à sua morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: a ≠ b; P < 0,05 
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9. Conclusão 

Com a realização deste trabalho concluiu-se que para um bom funcionamento de 

qualquer exploração pecuária, é necessário o conhecimento das condições normais dos 

animais uma vez que, mudanças fisiológicas e comportamentais afetam todo o organismo 

originando patologias que afetam negativamente a produção de leite ou de carne. 

Constatou-se também, que é essencial adotar um maneio sanitário preventivo para 

o leque de doenças principais que afetam a caprinicultura no país em geral, pois é bem mais 

económico e eficiente do que tentar erradicar qualquer problema já instalado nas explorações. 

Posto isto, pelos resultados obtidos ao longo do estágio, observou-se que de uma 

forma geral houve diferenças significativas quando analisadas todas as variáveis. Nos cabritos 

observamos que aqueles que apresentam Pasteurella e doença do sistema nervoso morrem 

com pesos e idades superiores aos das outras doenças. Nos animais adultos, verificamos que 

aqueles que morrem devido a acidose, toxémia de gestação e meningite apresentam idades 

superiores aos que morreram devido a outras doenças. Por outro lado, no que diz respeito ao 

número de partos, verificamos que a maioria das fêmeas morrem com meningite, toxémia de 

gestação e com outras doenças desconhecidas ao fim do quarto parto. E por último, quanto 

ao intervalo do parto à sua morte, analisamos que as fêmeas com pneumonia, doença 

desconhecida, acidose e meningite atingem intervalos superiores quando comparadas com 

as outras doenças.  

No entanto, apesar dos resultados deste trabalho, mais estudos devem ser 

realizados, no sentido de se averiguar com maior detalhe quais as práticas necessárias a 

implementar numa exploração a fim de garantir um bom maneio, e não afetar o bem estar 

retirando maior partido daquilo que os animais nos podem oferecer.  
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11. Anexos 

Anexo I - Boletim de análise de pulmões de cabrito 

 


