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Resumo 

 

A Medicina de Abrigo corresponde à medicina das populações de cães e gatos 

alojados em canis/gatis e que visa a redução do risco de disseminação de infeções que 

lhes possam provocar doença ou morte. Neste contexto a colaboração entre o Médico 

Veterinário e os funcionários é essencial, de modo a proporcionar um ambiente saudável, 

livre de stresse que promova o bem-estar físico, psicológico e comportamental aos 

animais aí alojados. Deste modo, e com o aumento do número de animais abandonados, 

devido a múltiplas razões socioeconómicas e culturais, os centros de recolha oficial, 

antigos canis municipais, passaram a estar sobrelotados. Com este incremento 

populacional e com o reduzido número de tratadores munidos de conhecimentos básicos 

de maneio animal, verificou-se o acentuar de problemas de saúde muitas vezes 

associados à negligência por parte de quem trata dos animais diariamente. Assim, o 

objetivo desta dissertação, realizada na conclusão do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é o de desenvolver um 

curso com conhecimentos básicos de maneio, com vista à promoção do bem-estar 

animal e à identificação atempada de doenças e que seja consequentemente facilitador 

da instalação de estratégias de medicina preventiva. Para tal foi realizado um estudo 

observacional, realizado durante quatro meses, no serviço Médico-Veterinário de um 

Centro de Recolha Oficial (CRO) Municipal. O estudo visou avaliar as lacunas de 

conhecimento dos tratadores dos animais adstritos aos CRO, por forma a detetar a falta 

de conhecimento, relativa a parâmetros básicos sobre o maneio de animais, que pode 

facilitar a instalação de doenças e conduzir a tratamentos médico-veterinários infrutíferos 

e mesmo à propagação de zoonoses. Verificou-se neste estudo que a maioria dos 

tratadores (5 em 7) teve uma classificação de grau Mau. Isto sustenta os resultados das 

repercussões nos animais, devidas ao mau maneio dos animais. Deste modo, é 

imperativo que existam programas de formação profissional, por forma a dotar estes 

tratadores de conhecimentos, que permitam o correto maneio dos animais em CRO.  

Palavras-chave: Medicina de abrigo, funcionários, maneio, formação 
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Abstract 

Shelter Medicine is a medicine for small animals, that promote the reduction of the 

risk of spreading disease, infection or death. Its principles depend on collaboration 

between a veterinarian and staff to provide a stress-free, healthy environment that 

promotes physical, psychological and behavioural welfare for those animals. With the 

increasing abandonment of animals due to various socioeconomic and cultural reasons, 

the lost municipal municipalities are overcrowded. With this increase in population and the 

lack of animal-savvy keepers, there have been health problems and lack of animal welfare 

through negligence by the daily care keepers of animals. This dissertation was completed 

at the end of the Integrated Master in Veterinary Medicine of the University of Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) with the objective of developing a course with basic 

knowledge of good management, that aims at animal welfare and consequently a 

preventive medicine, allowing the identification of simple pathologies. In this study, we will 

describe the observational epidemiological study conducted during four months at the 

Veterinary Service in a shelter. In this study was evaluated the lack of knowledge of care 

keepers of animals, that promote the appearance of animal diseases. The results showed 

that the majority of care keepers had a Bad classification. These results allowed to justify 

the detected animal repercussions, caused by negligence of care keepers of those 

animals. These results sustain the idea of the necessity of programs that give professional 

formation in this area, in order to update the knowledge of care keepers of animals.  

Keywords: shelter medicine, staff, management, training 
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1.1 Motivação 

Em Portugal, em poucas décadas, assistimos a uma mudança drástica na forma 

como a sociedade encara o papel dos animais domésticos, na sua nova dimensão de 

membros integrados das famílias que os acolhem. Neste novo enquadramento os 

animais de companhia passaram a desempenhar um papel fundamental para o ser 

humano, contribuindo muitas vezes para a estabilidade emocional necessária ao seu 

equilíbrio psicológico. Reciprocamente, os tutores têm vindo progressivamente a 

preocupar-se mais com o bem-estar dos seus animais de companhia.  

O aumento da procura de animais de estimação está intimamente ligado ao seu 

abandono, que pode ocorrer na via pública, ou através do seu depósito direto em Centros 

de Recolha Oficial (CRO). 

Aspetos socioeconómicos, culturais e o desconhecimento acerca de 

hábitos/comportamentos dos animais por parte dos tutores, cria por vezes uma 

incompatibilidade interespécie, o que aliado à manifestação por parte dos animais de 

comportamentos inadequados, ao surgimento inesperado de ninhadas ou à falta de 

condição para a sua criação, tem contribuído para um incremento do abandono dos 

animais de companhia e consequente aumento da população de animais errantes.  

A presença de animais errantes, não supervisionados, constitui um problema de 

saúde pública, considerando que muitos vagueiam pelas cidades sem vacinação e/ou 

desparasitação, podendo contrair e transmitir doenças, algumas das quais zoonoses.  

O abandono conduz a outro problema que é o incremento do número de animais 

albergados em CRO ou em Organizações Não Governamentais (ONG) de proteção 

animal vulgo associações de defesa dos direitos dos animais, de entre outros, que lhes 

proporcionam cuidado, proteção e abrigo provisório, até que estes sejam adotados, o que 

pode nunca vir a acontecer ou demorar semanas ou mesmo anos.  

Este aumento populacional traduz-se num excesso de animais por alojamento, o que 

dificulta o seu maneio e motiva um aumento do stresse e consequentemente a instalação 

de conflitos entre os animais aí alojados. Perante este fato, os cuidados de maneio têm 

de ser redobrados para que os animais tenham o mínimo exigível de condições de bem-

estar. 

É nos CRO onde podemos encontrar o maior número de animais com condicionantes 

físicos e/ou psicológicos, como gestantes, parturientes ou mesmo doentes como vítimas 

de atropelamento, envenenamento, agressão ou outros maus tratos, os quais se 

enquadram na categoria de crimes públicos e semipúblicos, principalmente devido ao 
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trato deficiente durante o tempo que deambularam abandonados nas vias públicas ou 

que estiveram a cargo de detentores negligentes.  

O reconhecimento dos animais como sujeitos de direito, torna-nos agentes legítimos 

de defesa dos animais junto de associações e de agentes públicos.  

Com esta nova realidade torna-se imperativo que todos os profissionais que 

desempenham funções nesta área tais como técnicos municipais, voluntários de ONG, 

tratadores, treinadores e criadores, entre outros, tenham a formação necessária ao 

desempenho das suas funções. 

Acresce que recentemente se realizou em Portugal o primeiro fórum sobre medicina 

de abrigo com o objetivo de apurar quais as maiores dificuldades dos MVM na gestão das 

atividades de um CRO. Nas conclusões do evento destacaram-se dois pontos, os 

problemas com os binários excesso populacional/insuficiência das instalações e falta de 

formação/prestação de um incorreto maneio por parte dos tratadores. 

Assim, surgiu a necessidade de compilar e fornecer um programa de formação 

credenciado aos funcionários adstritos a esta área de trabalho para que estes estejam 

habilitados à realização das tarefas diárias de maneio animal e possam reportar 

eficazmente, eventuais problemas detetados, ao Médico Veterinário Municipal (MVM), de 

modo a que este possa desencadear as ações consequentes tidas como necessárias. 

  

 

1.2 Objetivos 

 

A carência de mão-de-obra especializada para o fornecimento dos melhores 

cuidados aos animais institucionalizados e a constatação de que os tratadores 

necessitam de uma formação mais adequada, reforçou o propósito de realizar um estudo 

observacional relativo ao desempenho dos tratadores nos CRO. 

Com esta avaliação pretendemos apurar o nível de conhecimento, relativo a 

parâmetros básicos sobre o maneio de animais e incrementar nos técnicos municipais a 

perceção das bases científicas subjacentes ao desempenho optimizado das suas tarefas 

diárias, promovendo a prestação por parte destes profissionais de um bom maneio assim 

como o reporte precoce ao Médico Veterinário Municipal (MVM) dos problemas detetados 

para que este a jusante possa desencadear as ações consequentes tidas como 
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necessárias, evitando a instalação e propagação de doenças e consequentes 

tratamentos médico-veterinários. 

Assim, o estudo e a apresentação futura de um plano integrado e credenciado de 

formação destes profissionais justificam a aposta neste tema para a realização desta 

dissertação. 

 

1.2.1 Objetivos específicos  

Os objetivos específicos deste estudo são enumerados de seguida: 

• Avaliar o desempenho de cada tratador e atribuir-lhe um grau numa escala de 

avaliação previamente definida; 

• Detetar as lacunas nos diferentes parâmetros básicos relativos ao maneio dos 

animais; 

• Avaliar as repercussões, nos animais, dessas lacunas; 
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2.1 A relação entre o homem e os animais  

A relação entre o homem e os animais teve início na era pré-histórica, tendo como 

evidências os registos deixados pelos povos antigos, através de pinturas rupestres em 

paredes e tetos de cavernas, que ilustram o seu quotidiano. A interação neste período foi 

marcada pela necessidade de sobrevivência de ambas as partes, sendo que o homem 

aprendeu a domesticar o animal para seu auxílio (Fuchs, 1987). 

Segundo Fuchs, 1987, o vínculo entre o homem e o cão surgiu neste mesmo período 

através da relação deste com os lobos, os quais eram utilizados como auxiliares na caça, 

e como elementos que forneciam proteção e conforto nomeadamente durante as baixas 

temperaturas, quando o indivíduo utilizava o pelo quente do lobo para se aquecer, 

recompensando-o com os restos de alimento que sobravam de uma refeição. Com esta 

situação, os lobos instintivamente perceberam que junto do Homem teriam acesso ao 

alimento e, desde então, passaram a partilhar o mesmo território. Nesta dinâmica, os 

filhotes dos lobos, que iam nascendo nesse território, passaram a ter um comportamento 

diferente dos seus ancestrais, criando um vínculo de dependência e afetividade em 

relação ao homem e vice-versa (Aur, 2017). 

Ao longo do tempo, o vínculo homem-animal teve vários significados. O vínculo 

homem-animal na mitologia grega representava uma figura de manifestação cultural, 

sendo que os animais eram considerados seres com inteligência, sabedoria e 

conhecimento. A antiga civilização egípcia considerava os animais como a representação 

de seres sagrados, capazes de realizar milagres, sendo estes adorados em templos 

(Dotti, 2005).  

Mais tarde, na idade moderna, o homem começou a utilizar os animais como 

guardiões das suas moradias, como auxiliares de locomoção de que é exemplo o cavalo 

e como força vital nos serviços pesados, nomeadamente nas tarefas agrícolas onde 

puxavam arados e carroças (Berzins, 2000).  

De acordo com Fuchs, 1987, o convívio com os animais proporciona inúmeros 

benefícios para a saúde física e psíquica dos seres humanos, o que se pode traduzir por 

um incremento de longevidade, como seja o incremento da sua imunidade, a redução do 

risco de doenças cardíacas, o auxílio no controle das emoções, para além de lhes 

proporcionar companhia amenizando a solidão e de lhes incrementar a sensação de 

bem-estar acalmando-os e relaxando-os, o que é causado pelo libertar de endorfinas e 

pela elevação dos níveis de serotonina e dopamina. (Odendaal, 2000). 
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Ao longo dos anos, os animais ganharam espaço e proporcionaram afeto no meio 

familiar, sendo no setor de saúde, utilizados em estratégias terapêuticas como a Terapia 

Assistida por Animais (TAA) que surgiu em Inglaterra nos anos noventa do século XX 

para o tratamento de doentes com transtornos psicológicos (Dotti, 2005).  

Segundo Dotti, 2005, esta terapia tem sido eficaz para a melhoria de problemas de 

locomoção e de distúrbios de comportamento e consiste na inserção de animais de 

estimação no quotidiano de pacientes em tratamento, com o objetivo destes facilitarem a 

obtenção de melhorias nas atividades físicas, emocionais e sociais daqueles. Com base 

nas premissas da terapia TAA, desenvolveu-se a Atividade Assistida por Animais (AAA) 

que consiste em proporcionar aos doentes visitas periódicas de um animal de modo a 

que este se constitua num elemento facilitador dos processos de distracção e recreação.  

O convívio de crianças com animais de estimação oferece benefícios e ensinamentos 

vários sobre as temáticas da vida e da morte. Estes ensinamentos facilitam o desenvolver 

de relações acolhedoras, solidárias e responsáveis, e ajudam-nas a lidar mais facilmente 

com mudanças de convívio social, permitindo uma melhor adaptação das crianças a 

diferentes contextos sociais. (Tatibana & Da Costa-Val, 2009) 

2.2 O Abandono de animais domésticos  

Atualmente os animais são considerados membros de pleno direito das famílias e são 

tratados com afeto e carinho. No entanto, em alguns casos, quando os animais de 

estimação não se comportam como o esperado pelos seus tutores e causam problemas, 

estes acabam por os abandonar (Lombardi, 2013).  

Muitas vezes, pessoas que adotaram um animal devolvem-o ou abandonam-o na rua, 

ocorrendo essa devolução ou abandono por vários motivos desde uma decisão 

precipitada ao fato de surgirem alguns problemas na adaptação do animal ao novo meio 

ambiente. (Monteiro, 2018; Rocco, 2002) 

Por exemplo, e de acordo com Santana, 2001, milhares de gatas abandonadas 

reproduzem-se a cada três meses incrementando o número de animais no meio urbano, 

o que dificulta o controlo da população destas colónias.  

Esta superpopulação descontrolada e as condições desfavoráveis a que são 

submetidos abrem portas para agressões, atropelamentos, envenenamentos, poluição 

ambiental e transmissão de zoonoses. 
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2.3 O Bem-estar animal 

 O bem-estar animal visa satisfazer as necessidades básicas de cada animal, 

nutrição, conforto, saúde física e psicológica e comportamento (D. Broom & Molento, 

2004). Para isso é necessário que o tutor tenha tempo livre e enlevo com o seu animal de 

estimação, possibilitando a construção de laços afetivos duradouros (Da Costa, Gato, & 

Rodrigues, 2017).  

Estando o poder público apenas vocacionado para o desenvolvimento de ações de 

controlo das zoonoses, para evitar que os seres humanos sejam infetados as ONG, 

instituições sem fins lucrativos, destacam-se por atuarem em prol dos animais que 

passam por dificuldades as entidades, tornando-se uma réstia de esperança para o 

restabelecimento da dignidade dos animais errantes, atendendo às suas necessidades 

contribuindo assim para que possam ter uma melhor qualidade de vida, (Júnior, 2011). 

 

2.4 A Senciência 

O Homo sapiens sapiens, intelectualmente invejável, sempre subestimou e ignorou 

as habilidades cognitivas das outras espécies animais. Todavia, a abscissa que separa 

os seres humanos dos demais animais não parece ser tão grande. A ciência vem 

constatando que os animais são seres sencientes que apresentam estados subjetivos 

próximos do pensamento, ou seja, possuem a capacidade de sentir dor ou stresse e 

emoções como medo e ansiedade. 

Com isso, a sociedade reconhece a importância da aplicação de medidas que 

possam minimizar o stresse e a angústia dos animais proporcionando-lhes bem-estar e 

respeitando o seu comportamento de modo a que as suas necessidades sejam 

atendidas, se não no todo, pelo menos em parte (Santana, 2001).  

 

2.3.1 As Cinco Liberdades 

 Em 1965, o Comitê Brambell, formado por diversos investigadores e profissionais da 

agricultura e pecuária do Reino Unido, apresentou pela primeira vez o conceito e 

estabeleceu um conjunto de “estados” ideais chamados de as “cinco liberdades”, com o 

objetivo de criar melhores padrões de bem-estar para animais. Esses conceitos foram 

aperfeiçoados pelo Farm Animal Welfare Council – FAWC, Inglaterra, e até hoje têm sido 

uma referência mundial para o estudo e avaliação do bem-estar animal (Council, 2009).  
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As “Cinco Liberdades” são o meio pelo qual se faz a identificação dos elementos que 

determinam a perceção do bem-estar dos animais pelo próprio animal, tanto os de 

produção como os de companhia e silvestres, e vão definir quais as condições 

necessárias para promover esse estado (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - As Cinco Liberdades para o bem-estar animal (adaptado de (Council, 2009)) 

Liberdades Descrição 

Livre de fome e sede O animal deve ter livre acesso a comida e água 

de qualidade, em quantidade e na frequência 

ideal. 

Livre de dor e doença Providenciar medicina preventiva, diagnóstico e 

tratamento. Engloba tudo que estiver relacionado 

com a saúde física do animal, como dores, 

ferimentos e doenças. 

Livre de desconforto Providenciar abrigo e um ambiente confortável 

com acesso a uma área para descanso. 

Livre de medo e de stresse Os animais devem estar livres de qualquer 

sentimento negativo para se evitar que sofram. 

Livre para expressar o seu comportamento 

natural 

Ter um espaço que possibilite os comportamentos 

naturais do animal bem como o convívio com 

outros exemplares da mesma espécie. 

 

 2.4 A Medicina de Abrigo 

A Medicina de Abrigo é um ramo da Medicina Veterinária que compreende a 

aplicação de conhecimentos médicos a uma população de animais institucionalizados, 

focando-se no bem-estar da população em contrapartida ao do indivíduo singular (L Miller 

& Hurley, 2009). Esta foca-se na gestão de um CRO, com base em conhecimentos que 

suportem o maneio de doenças infeciosas, o controlo de possíveis zoonoses e através da 

observação do comportamento animal a diminuição do stresse dos mesmos e a 

promoção do seu bem-estar físico e psicológico. 
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Na Medicina de Abrigo, o médico veterinário deve aplicar conhecimentos de áreas 

tão vastas como medicina preventiva, saúde pública, epidemiologia, etologia, anatomia 

patológica e mesmo conceção de instalações. Os médicos veterinários de CRO devem 

ser inovadores e possuir conhecimentos e capacidades para adaptar protocolos de 

medicina tradicional, indo ao encontro dos requisitos específicos dos abrigos (Hurley, 

2008). 

Tradicionalmente, este ramo da Medicina Veterinária teve maior desenvolvimento nos 

Estados Unidos da América (EUA), sendo que foi neste país que surgiram as primeiras 

bases literárias nesta matéria, nos anos 80 (Newbury et al., 2010). Da colaboração entre 

as diferentes associações que gerem abrigos nos EUA, foram desenvolvidos os conceitos 

base, princípios gerais, protocolos e procedimentos, que uniformizaram o que hoje se 

considera ser a Medicina de Abrigo. 

Em 2004, sob a forma de um acordo entre as principais instituições de acolhimento 

de animais sem abrigo (conhecido como o The Assilomar Accord), definiu-se alguma da 

terminologia base e de estudo analítico. Posteriormente, em 2008, o trabalho conjunto 

dos membros da Association of Shelter Veterinarians (ASV) resultou na publicação das 

primeiras linhas de orientação para a uniformização da prática da Medicina de Abrigo, 

com o objetivo de auxiliar profissionais médico veterinários em exercício de funções em 

abrigos para animais, fornecendo informações que permitam a qualquer abrigo 

salvaguardar as necessidades físicas, mentais e comportamentais dos animais ao seu 

cuidado (Newbury et al., 2010). 

Na Europa, a Medicina de Abrigo, como ciência, é um conceito “recente”, tendo 

Maggie Roberts (Diretora dos Serviços Veterinários da Associação The Cats Protection, 

Grã-Bretanha) reconhecido o atraso desta no contexto Europeu (Elizabeth Villiers, 2016). 

Os primeiros desenvolvimentos científicos na Europa ocorreram através da British Small 

Animal Veterinarian Association (BSAVA), que introduziu a Medicina de Abrigo no seu 

plano de formação, assim como, aquando da publicação do Manual of Shelter Medicine, 

em 2016 (Elizabeth Villiers, 2016). 

2.2 Centro de Recolha Oficial 

Os Centros de Recolha Oficial de Animais são, historicamente, os abrigos de animais 

mais bem estabelecidos em Portugal, tendo sido projetados como canis/gatis municipais 

no final do século XIX, como parte do plano de estratégia de controlo epidemiológico da 

raiva no país (Briosa & Maia, 2010). A sua implementação legal em municípios foi 

prevista, pela primeira vez, através do Decreto-Lei nº 317/85, de 2 de agosto, que previa 
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a captura de cães e gatos errantes e seu alojamento, como medida de luta e vigilância 

epidemiológica. O termo “centro de recolha” é definido pela primeira vez no Decreto-Lei 

276/2001, de 17 de outubro, como “qualquer alojamento oficial, onde o animal é 

hospedado por um período determinado pela autoridade competente, nomeadamente os 

canis e gatis municipais”. 

Os objetivos dos CRO são primordialmente de cariz sanitário, vigilância de zoonoses 

e controlo de propagação de outras doenças, bem-estar animal e segurança das 

populações. Ao CRO compete o alojamento de animais errantes ou vadios encontrados 

na via pública, o isolamento sanitário de indivíduos por suspeita de raiva e/ou de serem 

agressores de pessoas e outros animais, a recolha de cães ou gatos por falta de 

condições de bem-estar, resultante de queixas ou por ordem de despejo, e o abrigo de 

animais entregues voluntariamente pelo seu detentor por justa causa, se assim for 

determinado no Regulamento de Funcionamento do CRO do município. O CRO deve 

ainda garantir os parâmetros mínimos de bem-estar animal, promover e divulgar 

campanhas de adoção e assegurar que o transporte dos animais se realiza em condições 

dignas de bem-estar (Briosa & Maia, 2010). 

Desta forma, é imperativo que os trabalhadores dos CRO tenham formação 

adequada, por forma a realizar as tarefas de limpeza e maneio dos animais. 

Consequentemente, a execução de todas estas tarefas permite assegurar as condições 

de bem-estar e o bom estado hígio sanitário e clínico dos animais.  

 

2.3 As Funções do Médico Veterinário Municipal 

O MVM constitui-se como o elemento direto de ligação entre a Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV) e a população, sendo requisitado para atuar em 

representação da DGAV nas suas diversas responsabilidades legais (Newbury et al., 

2010). 

O MVM tem diversas funções atribuídas, tais como a vacinação antirrábica e a 

identificação eletrónica de animais de companhia, em regime de campanha, o tratamento 

médico-cirúrgico de animais com vista à sua posterior adoção, assim como a occisão 

médica assistida.  

Outras ações desenvolvidas no CRO passaram pela colaboração com as autoridades 

locais, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional 

Republicana (GNR) e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), para a 
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observação técnica de animais agressivos, identificação de cães suspeitos de 

cruzamento de raças potencialmente perigosas ou vítimas de maus tratos. As atividades 

desenvolvidas no gabinete do MVM incluíam o apoio técnico-informativo aos munícipes, 

por forma a executar a apreciação de requerimentos eletrónicos dirigidos ao 

departamento, que variavam desde queixas de ruído de vizinhança, maus tratos e 

abandono de animais em via pública, e pedidos de fiscalização a espaços comerciais ou 

apreciação da possibilidade de canil caseiro para autorização de aumento do número de 

animais passível de ser detido por fogo.  

Ademais, faz parte da rotina do MVM a visita a residências quando motivada por 

queixas formalizada no Serviço Municipal, para averiguar acerca das condições de 

alojamento de animais, do seu estatuto sanitário e do seu comportamento, assim como 

do controlo populacional de gatos, através de CED.  

Nas instalações do CRO e para a população de animais domésticos da população 

externa ao CRO, uma vez por semana, efetua-se a vacinação antirrábica, a realização de 

outros protocolos de vacinação, a desparasitação interna e externa e a identificação 

eletrónica. 

2.4 A Rotina de um Centro de Recolha Oficial 

A rotina dos tratadores dos CRO baseia-se na limpeza das boxes, passeio dos 

animais, alimentação e controlo do abeberamento, no período da manhã. No período da 

tarde, é efetuada a realização de trabalho externo, como recolha das transportadoras de 

captura, recolha de animais errantes e de cadáveres e devolução dos gatos das 

campanhas de captura, esterilização e devolução (CED) (Cote, 2014; Dowling, 2003). 

Ademais, o CRO cumpre um papel de extrema importância, devido ao controlo de 

surtos de crescimento em zonas rurais, que tenham tradição de produção agro-pecuária, 

o que justifica que o SMVM seja também um dos serviços municipais mais solicitados 

pela população (Barnard, Pedernera, Velarde, & Dalla Villa, 2014). 

2.5 A problemática nos Centros de Recolha Oficial 

Segundo Rodrigues (2017), estima-se que, por ano, cerca de 20.000 cães dêem 

entrada em CRO em Portugal, mesmo com as várias medidas que têm sido aplicadas a 

nível de CED e esterilizações massivas de cães. Uma das principais medidas que 

contribuiu para este facto consiste na implementação da Lei nº. 27/2016, de 23 de 

agosto, que proibiu o abate de animais saudáveis a partir de setembro de 2018. Desta 
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forma, a aplicação desta lei vem alterar de forma substancial a forma como muitos CRO 

funcionam. 

Concomitantemente, com o novo estatuto jurídico do animal, que os define como 

seres vivos dotados de sensibilidade (Lei nº. 8/2017 de 3 de março, 2017) é notória a 

preocupação para com os animais nos dias de hoje, justificando-se assim a importância 

de melhorar a qualidade de vida dos animais alojados nos CRO.  

Ademais, Broom & Molento (1991) definem o bem-estar de um animal como o estado 

do animal em relação às suas tentativas de se adaptar ao ambiente em que se encontra. 

Por seu lado, a legislação nacional (Decreto-Lei nº. 315/2003, de 17 de dezembro) define 

bem-estar animal como o seu estado de equilíbrio fisiológico e etológico. Este pode 

basear-se em cinco liberdades, sendo elas: livre de desconforto, livre de fome e sede, 

livre de dor ou doença, livre de medo e livre para expressar o seu comportamento natural 

(McCausland, 2014). Deste modo, e segundo o Artigo 8º do Decreto-Lei nº. 315/2003, de 

17 de outubro, os animais alojados em CRO devem dispor do espaço adequado às suas 

necessidades fisiológicas e etológicas, devendo o mesmo permitir a prática de exercício 

físico adequado.  

Contudo, os animais estão normalmente confinados a um espaço fechado nos canis 

municipais, tornando-se crucial o bom maneio e a deteção atempada de problemas com 

estes animais por parte dos tratadores, tanto os inerentes ao indivíduo, bem como ao 

excesso populacional associado (McCausland, 2014). Para isso temos de ter funcionários 

devidamente instruídos e preparados para que consigam avaliar e reportar devidamente 

eventuais problemas que surjam no dia-a-dia dos animais alojados. 
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3.1 Tipo de Estudo 

O estudo epidemiológico pode ter um caráter experimental, i.e., em que existe a 

manipulação de uma determinada variável em estudo. Contrariamente, em estudos 

observacionais, a variável dependente é medida sem que o responsável pelo estudo 

controle um ou mais dos aspetos do assunto (Fortin, 2009). 

Os principais elementos de uma experiência são as unidades experimentais como 

por exemplo, pessoas, animais, pacientes, os fatores, associada a uma variável-resposta. 

Em esquema, pode-se imaginar uma experiência como um conjunto de diferentes 

tratamentos aplicados pelo investigador a cada unidade experimental do sistema em 

estudo, após o que se mede a resposta (Fortin, 2009). 

É essencial que o planeamento e análise o estudo experimental siga alguns passos, 

como: 

• Identificar e definir o problema; 

• Escolher os fatores;  

• Selecionar a variável-resposta; 

• Escolher o plano experimental; 

• Realizar a experiência; 

• Analisar os resultados;  

• Elaborar conclusões e/ou recomendações. 

Deste modo, caracterizamos o presente estudo como de tipo observacional, tendo o 

mesmo sido realizado num período de quatro meses, de setembro a dezembro de 2019, 

com uma carga horária de dez horas diárias. O estudo realizado é também descritivo e 

correlacional, já que, prevê a descrição das características da população com base no 

processamento e análise entre as demais variáveis selecionadas, ou seja, permite 

descrever as tarefas dos tratadores e correlacioná-las com a problemática dos CRO. A 

recolha de dados neste estudo consiste numa recolha longitudinal, pois é realizada num 

período de quatro meses, todos os dias, ou seja, num período longo (Fortin, 2009).  
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3.2 Instalações do Centro de Recolha Oficial 

O estudo que aqui se descreve decorre de um estágio curricular realizado no Serviço 

Médico Veterinário de um CRO, sob a orientação do MVM ali em funções.  

Licenciado como CRO de Animais de Companhia, é constituído por gabinetes 

técnicos, sala de banhos e tosquias, posto de vacinação anti-rábica, gabinete de 

atendimento ao público, vestiários, cozinha, arquivo, enfermaria, sala de cirurgia 

destinada a campanhas de esterilização e sala de recobro, sala para armazenamento de 

cadáveres, zonas de arrumos de material limpo, zonas de armazenamento de ração, 

zona de armazenamento de material e produtos para desinfeção, 44 boxes para 

alojamento de cães divididos por áreas sanitárias (incluindo 7 boxes de isolamento 

sanitário e 6 celas semicirculares para sequestros sanitários, 10 gatis individuais ou 

duplos e 1 gatil comunitário) e um parque de recreio para os cães. 

3.3 População e Amostra 

A população deste estudo consiste em tratadores de CRO, de ambos os sexos, que 

trabalhem no CRO, no qual foi realizado o estágio curricular. Ademais, o critério de 

seleção será o consentimento informado por parte do tratador para participar no presente 

estudo.  

A amostra recolhida consistiu em sete elementos, dos quais três são mulheres, com 

idades compreendidas entre os 30 anos e os 55 anos e com escolaridade básica. Todos 

os elementos, aquando do ingresso no CRO como tratadores, não tinham qualquer 

formação na área. Todos eles desempenharam no Município previamente funções em 

áreas muito diferentes das quais exercem agora, como lixeiros/cantoneiros, motoristas, 

etc. (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Descrição da amostra em estudo. 

Tratador Sexo Idade Profissão 

T1 - J Masculino 55 anos Lixeiro 

T2 – M Masculino 53 anos Lixeiro 

T3 – C Masculino 39 anos Lixeiro 

T4 – A Masculino 43 anos Lixeiro 

T5 – L Feminino 42 anos Lixeira 

T6 – R Feminino 30 anos Empregada de limpeza 

T7 – B Feminino 32 anos Empregada de limpeza 

 

3.5 Instrumento de recolha de dados 

A observação das funções desempenhadas pelos tratadores foi realizada diariamente 

sem qualquer intervenção por parte dos três observadores, cabendo a cada um dos 

observadores apenas o registo das funções desempenhadas pelos tratadores. No final do 

mês foram comparadas as avaliações dos três observadores, tendo estas sido registadas 

num único quadro visto coincidirem. 

Os pontos de observação e avaliação incidiram sobre o fornecimento de alimentação, 

a manutenção da higiene, a deteção de alterações de comportamento e do estado de 

saúde dos animais como as respeitantes à sua condição corporal, presença de doenças 

cutâneas, características das fezes e presença nas mesmas de parasitas e/ou sangue, 

etc.  

Para a avaliação dos tratadores utilizou-se uma escala de avaliação, construída com 

base no Decreto-Lei n.º 82/2019, que estabelece as regras de identificação dos animais 

de companhia, (Tabela 3) que classifica o desempenho dos tratadores em quatro 

patamares, denominados por: Muito Bom, Bom, Razoável e Mau. Cada patamar inclui 

vários parâmetros que são considerados como fundamentais para o bem-estar de um 

animal.  

Assim, o primeiro patamar, Muito Bom, inclui parâmetros como lavagem, desinfeção 

e secagem das estruturas da boxe, observação da cama do animal, assim como 

observação do animal em relação à sua condição corporal, presença de doenças 
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cutâneas, características das fezes e presença, ou não, de parasitas/sangue e outras 

características no animal consideradas como anómalas. 

No segundo patamar, Bom, existe uma grande semelhança com o primeiro patamar, 

mas sem a realização da secagem. 

No terceiro patamar, Razoável, o tratador apenas executa a lavagem e observação 

do animal. 

No quarto patamar, Mau, o tratador apenas executa a lavagem do animal, excluindo-

se de realizar qualquer outra tarefa mencionada anteriormente. 
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Tabela 3 - Escala de avaliação dos tratadores do CRO. 

Classificação Tarefas executadas Tarefas em falta 

Muito Bom (MB) • Lavagem 

• Desinfeção 

• Secagem 

• Observação da cama 

• Observação do animal 

• Sem tarefas em falta 

Bom (B) • Lavagem 

• Desinfeção 

• Observação da cama 

• Observação do animal 

• Secagem 

Razoável (R) • Lavagem 

• Observação do animal 

• Desinfeção 

• Secagem 

• Observação da cama 

Mau (M) • Lavagem • Desinfeção 

• Secagem 

• Observação da cama 

• Observação do animal 

 

3.6 Recolha de dados 

A forma da recolha baseia-se na observação estruturada das características 

consideradas fundamentais para um bom maneio, já mencionadas. 

Esta observação na sua totalidade foi realizada por três pessoas, para evitar 

avaliações erradas ou tendenciosas, embora os componentes a observar sejam bastante 

objetivos e de fácil observação. Deste modo, podemos considerar que foi tida em 

consideração a minimização de viés, que pode influenciar negativamente um estudo. 
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3.7 Tratamento dos dados 

A realização deste estudo observacional consistiu na observação das tarefas de 

maneio dos tratadores e a consequente categorização numa escala de parâmetros. Os 

parâmetros foram pontuados de forma decrescente, sendo que o primeiro patamar é o 

mais pontuado (Muito Bom), por considerar todos os itens importantes para um maneio 

equilibrado e essencial dos animais instalados no CRO. O programa informático utilizado 

para o tratamento dos dados foi o Microsoft Excel (Corporation)®. 
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4.1 A Rotina no Centro de Recolha Oficial 

Durante o processo de avaliação conseguiu-se observar as lacunas de conhecimento 

dos tratadores e as respetivas repercussões no animal (Gráfico 1), que consistiram em: 

• Diarreias alimentares – Os tratadores não medem a quantidade de ração nem a 

adequam ao animal; 

• Animais com baixa condição corporal – As diarreias alimentares implicam 

consequentemente uma alteração da condição corporal do animal, por perda de 

água e nutrientes; 

• Competição pelo alimento – Os tratadores colocam taças com excesso de ração 

muito próximas umas das outras, o que origina a competição pelo alimento. Uma 

vez que durante muito tempo há alimento disponível, isto culmina com os animais 

mais fortes a tentarem comer toda a ração disponível; 

• Problemas cutâneos – A falta de conhecimento quanto à higienização e ausência 

de secagem dos animais, repercute-se muitas vezes em problemas cutâneos; 

• Animais agredidos pelos que se encontram na mesma boxe; 

• Morbilidade de ninhadas – A falta de conhecimento quanto aos cuidados a ter com 

ninhadas, resulta na sua grande morbilidade. Por exemplo, os tratadores não têm 

conhecimento que um cachorro com frio, não irá alimentar-se, o que 

consequentemente resulta na sua morte; 
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Gráfico 1 – Número de animais afetados por diversas consequências possivelmente 

advindas da falta de conhecimentos por parte dos tratadores observados.   

 

Tal qual se vê no gráfico acima, verificaram-se grandes repercussões nos animais, 

pela falta de conhecimento no maneio dos animais. As diarreias alimentares são a 

principal repercussão, seguida de animais com condição corporal baixa.  

 

4.2 Avaliação dos tratadores 

A observação dos diversos tratadores dos animais albergados neste CRO permitiu 

verificar diversas lacunas de conhecimento, que foram observadas de forma sistemática 

e rotineira. Do mesmo modo, foi possível verificar as consequências das referidas 

lacunas na saúde e bem-estar dos animais. Descrevemos em anexo todas as 

observações efectuadas à actividades dos tratadores, que se traduziram numa 

classificação de Mau em cinco tratadores, de Razoável noutro e de Bom noutro ainda. 

À falta de conhecimentos associados às tarefas dos tratadores acresce a falta de 

motivação por partes destes mesmos trabalhadores. Outro fator importante de realçar da 

observação efetuada é a escassez de funcionários afetos a estas funções, relativamente 

à quantidade de solicitações e às necessidades do CRO.  
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Pormenorizando agora a observação efetuada ao longo dos quatro meses, a 

avaliação demonstra a falta de conhecimento das repercussões que um mau maneio 

pode ter a nível singular ou coletivo nos animais presentes.  

Outro fator importante é o total desconhecimento dos parâmetros a que se deve estar 

atento quando se é responsável pelo animal. Os tratadores, na sua maioria, faziam a 

lavagem das áreas, mas não executavam a sua secagem, permanecendo as mesmas 

molhadas. Também não tinham cuidado com a zona de descanso, mais especificamente 

com as camas e possíveis mantas existentes, pois estas encontravam-se na maioria das 

vezes húmidas ou molhadas. Um outro fator em falta foi a falha na observação do estado 

fisiológico e nutricional dos animais. 

Assim, verificou-se que estes trabalhadores não possuíam formação adequada. 

Estes apenas tinham formação, que foi sendo adquirida de forma empírica durante os 

seus anos de trabalho. Também se constatou que a maioria tinha sido deslocado a partir 

de outras áreas de actividade afetas ao município como sejam as de lixeiros/cantoneiros, 

não lhes tendo sido fornecida qualquer formação prévia para o cargo que iriam ocupar ou 

o devido apoio técnico para as dificuldades que viessem a enfrentar. 
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Em Portugal, a admissão de animais, que ultrapassa a capacidade de alojamento é a 

realidade atual dos CRO, resultando em sobrelotação, altas taxas de disseminação de 

doenças, elevada instabilidade emocional nos animais, e consequentemente, um 

aumento do número das eutanásias de animais com doenças nosocomiais (Portugal, 

2015). 

Os CRO dependem financeiramente dos municípios, ocorrendo em muitos deles 

restrições orçamentais que estagnam a melhoria dos serviços, apesar dos planos para 

aumentar a eficácia dos mesmos propostos por muitos MVM.  

Um dos aspectos para essa quebra de eficácia prende-se com o fato da escala de 

serviço não contemplar um horário completo de 24/24 horas o que conduz a que muitos 

protocolos terapêuticos tenham de ser alterados o que também é referido por outros 

autores como Arhant & Troxler, 2014.  

A falta de qualificação de funcionários é igualmente apontada como um dos 

problemas associados ao mau funcionamento dos CRO (Portugal, 2015). Contudo este 

estrangulamento põe em causa acordos assinados pelo Estado Português, 

nomeadamente o Decreto n.º 13/93 que diz respeito à Convenção Europeia para a 

Proteção dos Animais de Companhia. Neste decreto pode-se ler no ponto 3, alínea a) do 

artigo 8º que a pessoa responsável pelo tratamento dos animais de companhia deve 

possuir formação profissional e experiência suficiente parano exercício destas funções.  

Em consonância com o que já está reportado, também neste estudo se verificou que 

a maioria dos tratadores (5 em 7) teve uma classificação de Mau relativamente aos 

parâmetros avaliados neste trabalho. Isto sustenta os resultados das repercussões nos 

animais, decorrentes do mau maneio, que também são verificadas noutros estudos 

(Alvarado-Esquivel et al., 2015; Diesel, 2011; Lyle, Kapla, da Silva, & Maxwell, 2017; 

Scaramozzino, Carvelli, Lacoponi, & De Liberato, 2018; Souza, Lima, & Pinheiro, 2019; D. 

Wells & Hepper, 1998).  

Acrescido à falta de qualificação, temos outros fatores que influenciam negativamente 

o maneio dos animais institucionalizados, como sejam a sobrecarga de horas de trabalho, 

desinteresse, baixos salários, monotonia, falta de motivação e de vocação,.  

Recentemente com a alteração do estatuto do animal instituída pelo…, juntamente 

com a consciencialização crescente por parte da sociedade dos direitos dos animais, 

torna-se obrigatório que as pessoas que representam o estado nesta matéria, primem 

pelo desempenho eficaz e exemplar das suas atribuições. Para isso é inaceitável que 

pessoas sem formação específica desempenhem funções relacionadas com a promoção 
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do bem-estar animal nos mapas de pessoal das Câmaras Municipais, em contraponto 

com o que atualmente as sociedades demandam. 

Em suma, conclui-se com este estudo observacional que os CRO têm falta de 

técnicos informados e com sensibilidade para a realização das tarefas de maneio animal. 

Os CRO não podem continuar a ter técnicos operacionais no maneio de animais, pois 

esta situação conduz a uma negligência, que acarreta prejuízos para o bem-estar animal 

e o consequente recurso a atos médico-veterinários, que são dispensáveis, e que 

acarretam pesados custos. 

Assim, face aos resultados obtidos neste estudo e à evidência actual da realidade 

espelhada nos CRO, o objetivo posterior a esta dissertação é o de estruturar um curso 

configurante de grau equivalente ao 12º ano que vise a certificação e a creditação de 

indivíduos para o desempenho de determinadas funções na área do maneio animal em 

CRO, hotéis caninos e associações de animais.  

Assim, tencionamos que o curso passe a ser uma nova oferta educativa, 

assegurando a inclusão de todos no percurso escolar, em especial daqueles que revelam 

um trajeto escolar indicador de maior dificuldade de integração nas ofertas já existentes. 

O curso será estruturado dentro dos moldes dos cursos vocacionais, segundo o 

Ministério da Educação, tendo uma classificação de formação do nível IV do Quadro 

Nacional de Qualificações, para isso será submetido à DEGERT, Direção Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho, para a sua creditação, homologação e posterior 

integração no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). 

Este objetivo deve se ao facto de não existir nenhum curso técnico profissional na 

área animal no CNQ (Profissional). Esta solicitação é de maior interesse e foi o produto 

deste estudo observacional, que permitiu sustentar as motivações para a realização do 

mesmo. 
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ANEXO A 

7.1 Registo das classificações dos tratadores 

7.1.1 Tratador 1 – J 

 

Tabela 4 – Classificação do tratador 1 (J) durante o mês de setembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) M M M M M 

2ª semana (9 a 15) M M M M M 

3ª semana (16 a 22) M M M M M 

4ª semana (23 a 29) M M M M M 

5ª semana (30) M     

M – Classificação Mau.  

 

Tabela 5 - Classificação do tratador 1 (J) durante o mês de outubro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 6) M M M M M 

2ª semana (7 a 13) M M M M M 

3ª semana (14 a 20) M M M M M 

4ª semana (21 a 27) M M M M M 

5ª semana (28 a 31) M M M M  

M – Classificação Mau.  
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Tabela 6 - Classificação do tratador 1 (J) durante o mês de novembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 3) M M M M M 

2ª semana (4 a 10) M M M M M 

3ª semana (11 a 17) M M M M M 

4ª semana (18 a 24) M M M M M 

5ª semana (25 a 30) M M M M M 

M – Classificação Mau.  

 

Tabela 7 - Classificação do tratador 1 (J) durante o mês de dezembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) M M M M M 

2ª semana (9 a 15) M M M M M 

3ª semana (16 a 22) M M M M M 

4ª semana (23 a 29) M M M M M 

5ª semana (30 a 31) M M    

M – Classificação Mau. 
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7.1.2 Tratador 2 – M 

 

Tabela 8 - Classificação do tratador 2 (M) durante o mês de setembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) M M M M F 

2ª semana (9 a 15) M M M M F 

3ª semana (16 a 22) M M M M F 

4ª semana (23 a 29) M M M M F 

5ª semana (30) M     

M – Classificação Mau; F – Folga. 

 

Tabela 9 - Classificação do tratador 2 (M) durante o mês de outubro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 6) M F M M M 

2ª semana (7 a 13) M F M M M 

3ª semana (14 a 20) M M F M M 

4ª semana (21 a 27) M M F M M 

5ª semana (28 a 31) M M F M  

M – Classificação Mau; F – Folga. 
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Tabela 10 - Classificação do tratador 2 (M) durante o mês de novembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 3) M F M M M 

2ª semana (4 a 10) M F M M M 

3ª semana (11 a 17) M F M M M 

4ª semana (18 a 24) M F M M M 

5ª semana (25 a 30) M F M M M 

M – Classificação Mau; F – Folga. 

 

Tabela 11 - Classificação do tratador 2 (M) durante o mês de dezembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) F M M M M 

2ª semana (9 a 15) F M M M M 

3ª semana (16 a 22) F M M M M 

4ª semana (23 a 29) F M M M M 

5ª semana (30 a 31) F M    

M – Classificação Mau; F – Folga. 
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7.1.3 Tratador 3 – C 

 

Tabela 12 - Classificação do tratador 3 (C) durante o mês de setembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) M M M M M 

2ª semana (9 a 15) M M M M M 

3ª semana (16 a 22) M M M M M 

4ª semana (23 a 29) M M M M M 

5ª semana (30) M     

M – Classificação Mau. 

 

Tabela 13 - Classificação do tratador 3 (C) durante o mês de outubro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 6) M M M M M 

2ª semana (7 a 13) M M M M M 

3ª semana (14 a 20) M M M M M 

4ª semana (21 a 27) M M M M M 

5ª semana (28 a 31) M M M M  

M – Classificação Mau. 
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Tabela 14 - Classificação do tratador 3 (C) durante o mês de novembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 3) M M M M M 

2ª semana (4 a 10) M M M M M 

3ª semana (11 a 17) M M M M M 

4ª semana (18 a 24) M M M M M 

5ª semana (25 a 30) M M M M M 

M – Classificação Mau. 

 

Tabela 15 - Classificação do tratador 3 (C) durante o mês de dezembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) M M M M M 

2ª semana (9 a 15) M M M M M 

3ª semana (16 a 22) M M M M M 

4ª semana (23 a 29) M M M M M 

5ª semana (30 a 31) M M    

M – Classificação Mau. 
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7.1.4 Tratador 4 – A 

 

Tabela 16 - Classificação do tratador 4 (A) durante o mês de setembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) M M M M M 

2ª semana (9 a 15) M M M M M 

3ª semana (16 a 22) M M M M M 

4ª semana (23 a 29) M M M M M 

5ª semana (30) M     

M – Classificação Mau. 

 

Tabela 17 - Classificação do tratador 4 (A) durante o mês de outubro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 6) M M M M M 

2ª semana (7 a 13) M M M M M 

3ª semana (14 a 20) M M M M M 

4ª semana (21 a 27) M M M M M 

5ª semana (28 a 31) M M M M  

M – Classificação Mau. 
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Tabela 18 - Classificação do tratador 4 (A) durante o mês de novembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 3) M M M M M 

2ª semana (4 a 10) M M M M M 

3ª semana (11 a 17) M M M M M 

4ª semana (18 a 24) M M M M M 

5ª semana (25 a 30) M M M M M 

M – Classificação Mau. 

 

Tabela 19 - Classificação do tratador 4 (A) durante o mês de dezembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) M M M M M 

2ª semana (9 a 15) M M M M M 

3ª semana (16 a 22) M M M M M 

4ª semana (23 a 29) M M M M M 

5ª semana (30 a 31) M M    

M – Classificação Mau. 
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7.1.5 Tratador 5 – L 

 

Tabela 20 - Classificação do tratador 5 (L) durante o mês de setembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) R R R R B 

2ª semana (9 a 15) R R R R B 

3ª semana (16 a 22) R R R R B 

4ª semana (23 a 29) R R R R B 

5ª semana (30) R     

R – Classificação Razoável; B – Classificação Bom. 

 

Tabela 21 - Classificação do tratador 5 (L) durante o mês de outubro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 6) F R R R B 

2ª semana (7 a 13) F R R R B 

3ª semana (14 a 20) F R R R B 

4ª semana (21 a 27) F R R R B 

5ª semana (28 a 31) F R R R  

R – Classificação Razoável; B- Classificação Bom; F- Folga. 
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Tabela 22 - Classificação do tratador 5 (L) durante o mês de novembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 3) R R R R B 

2ª semana (4 a 10) R R R R B 

3ª semana (11 a 17) R R R R B 

4ª semana (18 a 24) R R R R B 

5ª semana (25 a 30) R R R R B 

R – Classificação Razoável; B – Classificação Bom. 

 

Tabela 23 - Classificação do tratador 5 (L) durante o mês de dezembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) R R R F B 

2ª semana (9 a 15) R R R F B 

3ª semana (16 a 22) R R R F B 

4ª semana (23 a 29) R R R F B 

5ª semana (30 a 31) R R    

R – Classificação Razoável; B – Classificação Bom; F – Folga. 
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7.1.6 Tratador 6 – R 

 

Tabela 24 - Classificação do tratador 6 (R) durante o mês de setembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) M M M M M 

2ª semana (9 a 15) M M M M M 

3ª semana (16 a 22) M M M M M 

4ª semana (23 a 29) M M M M M 

5ª semana (30) M     

M – Classificação Mau.  

 

Tabela 25 - Classificação do tratador 6 (R) durante o mês de outubro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 6) M M M M M 

2ª semana (7 a 13) M M M M M 

3ª semana (14 a 20) M M M M M 

4ª semana (21 a 27) M M M M M 

5ª semana (28 a 31) M M M M  

M – Classificação Mau.  
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Tabela 26 - Classificação do tratador 6 (R) durante o mês de novembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 3) M M M M M 

2ª semana (4 a 10) M M M M M 

3ª semana (11 a 17) M M M M M 

4ª semana (18 a 24) M M M M M 

5ª semana (25 a 30) M M M M M 

M – Classificação Mau.  

 

Tabela 27 - Classificação do tratador 6 (R) durante o mês de dezembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) M M M M M 

2ª semana (9 a 15) M M M M M 

3ª semana (16 a 22) M M M M M 

4ª semana (23 a 29) M M M M M 

5ª semana (30 a 31) M M    

M – Classificação Mau. 
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7.1.7 Tratador 7 – B 

 

Tabela 28 - Classificação do tratador 7 (B) durante o mês de setembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) B B B B B 

2ª semana (9 a 15) B B B B B 

3ª semana (16 a 22) B B B B B 

4ª semana (23 a 29) B B B B B 

5ª semana (30) B     

B – Classificação Bom.  

 

Tabela 29 - Classificação do tratador 7 (B) durante o mês de outubro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 6) B B B B B 

2ª semana (7 a 13) B B B B B 

3ª semana (14 a 20) B B B B B 

4ª semana (21 a 27) B B B B B 

5ª semana (28 a 31) B B B B  

B – Classificação Bom.  
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Tabela 30 - Classificação do tratador 7 (B) durante o mês de novembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 3) B B B B B 

2ª semana (4 a 10) B B B B B 

3ª semana (11 a 17) B B B B B 

4ª semana (18 a 24) B B B B B 

5ª semana (25 a 30) B B B B B 

B – Classificação Bom.  

 

Tabela 31 - Classificação do tratador 7 (B) durante o mês de dezembro. 

Semana/Dias 2ª- feira 3ª- feira 4ª- feira 5ª- feira 6ª- feira 

1ª semana (1 a 8) B F B B B 

2ª semana (9 a 15) B F B B B 

3ª semana (16 a 22) B F B B B 

4ª semana (23 a 29) B F B B B 

5ª semana (30 a 31) B F    

B – Classificação Bom; F– Folga. 

 

 


