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Resumo 

Este trabalho tem como ponto de partida experiências vivenciadas no decorrer do estágio 

no domínio da sanidade animal, particularmente a sanidade aquática e a sanidade das espécies 

pecuárias, relatando os procedimentos efetuados. 

 A primeira parte é uma reflexão sobre problemas e desafios no domínio da sanidade 

animal. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica exaustiva para enquadrar o animal na história 

da medicina, para abordar os desafios atuais resultantes da interação Homem-Animal e para 

referir a missão das organizações no contexto da saúde pública. Salienta-se a importância das 

equipas multidisciplinares e dos esforços conjuntos por parte das organizações internacionais 

para dar resposta aos desafios atuais, e também aos vindouros, numa tentativa de viabilizar a 

sustentabilidade e a segurança a nível mundial. Destaca-se ainda que a concentração de 

pessoas nos grandes centros urbanos é uma das principais razões para o distanciamento do 

mundo rural assistindo-se, consequentemente, ao fortalecimento de convicções alimentares sem 

integração de qualquer fonte proteica animal. Por isso, será necessária uma compreensão mais 

aprofundada e estruturada das dinâmicas sociais e ecológicas para permitir uma interação mais 

racional e harmoniosa (e menos radical) entre o Homem e as diferentes espécies. 

 A segunda parte descreve os trabalhos desenvolvidos, nomeadamente a certificação 

sanitária, a identificação de animais, a realização de testes de pré-movimentação, assim como a 

componente laboratorial associada aos animais aquáticos e à pesquisa de Campylobacter spp. 

em 34 amostras fecais recolhidas em espécies pecuárias. 

 Dado o seu carácter exploratório, o estágio foi desafiante e muito enriquecedor a nível 

profissional e pessoal, na medida em que permitiu o encontro com contextos de trabalho muito 

diversos. Foi também possível vivenciar que alguns destes contextos não são ainda inteiramente 

recetivos ao trabalho e responsabilidades dos médicos veterinários, dificultando a aplicação de 

medidas de campo de grande importância tanto para a saúde animal como para a saúde pública. 
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1. Introdução 

Este trabalho aborda o tema “Sanidade Animal: Reflexões sobre a sua importância e 

experiência de campo em peixes e bovinos” no âmbito do estágio curricular do Mestrado 

Integrado de Medicina Veterinária do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 

Universidade do Porto. O estágio decorreu entre 16 de setembro de 2019 e 3 de janeiro de 2020. 

O tema, explorado inicialmente pela perceção da função dos animais no desenvolvimento da 

medicina, analisa os desafios resultantes da interação Homem-Animal e o papel das 

organizações internacionais neste domínio. Por fim, apresenta duas grandes vertentes da 

sanidade animal: a sanidade das espécies aquáticas e a sanidade pecuária, bem como a sua 

relação com a saúde pública.  

A sanidade animal é um ramo da saúde que se foca essencialmente na deteção precoce 

de doenças através da implementação de programas de deteção precoce, erradicação e 

vigilância dos animais. Assim, este trabalho enquadra não só a certificação sanitária como 

ferramenta essencial para a segurança alimentar e barreira à disseminação de potenciais 

agentes, mas também os serviços oficiais, sob o comando da Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV), que aplicam no campo os programas de vigilância e de erradicação relativos 

às doenças animais transmissíveis. 

Os animais acompanham o Homem há milhares de anos: estima-se que os cães tenham 

sido domesticados há 16 000 anos, as ovelhas e cabras há 11 000 e os bovinos há 6 000. Aliás, 

em algumas culturas, o gado possui um papel fundamental, como acontece na tribo Dinka1. Os 

animais podem constituir uma fonte de alimento, fazer companhia e ser um símbolo religioso ou 

de estrato social (Teletchea, 2019). A domesticação aproximou o Homem dos animais, 

contribuindo para a transmissão de agentes entre eles. Este contexto de proximidade e 

interdependência entre o Homem e o Animal ajudou a construir a história da saúde pública 

veterinária (Johnson, 1998). 

No século XVII, a quarentena e o isolamento das pessoas doentes com o intuito de evitar 

a propagação de doenças infeciosas começou a ser uma prática de senso comum. No século 

XIX, a crescente concentração de pessoas em grandes centros urbanos criou condições 

ecológicas favoráveis à emergência e disseminação de agentes infectocontagiosos (Larsen, 

2017; Remington et al., 1988). Assim, em meados do século XIX, reconheceu-se o papel 

fundamental da higiene como principal estratégia para conter e prevenir a propagação das 

                                                
1 Os Dinkas são uma tribo monoteísta e transumante do Sudão do Sul que esteve envolvida numa guerra 

civil que durou cerca de dez anos. Esta tribo existe desde o séc. X e dedica-se à pecuária, pesca e 

agricultura. A pecuária está muito enraizada na cultura desta tribo, pois quando os rapazes transitam para 

a vida adulta, o seu nome é alterado para “ox-” adicionando mais uma característica do seu bovino 

preferido (Redekop, 2007). 
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doenças, iniciando-se a implementação de várias medidas nas cidades europeias, 

nomeadamente sistemas de saneamento, abastecimento com água potável, pavimentação de 

ruas e remoção de resíduos, que viriam a ter um reflexo imediato na redução das doenças. 

Também por esta altura na Europa ocorreu um dos principais avanços na saúde pública com a 

revolução da bacteriologia, através das descobertas de Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), 

Louis Pasteur (1822-1895), Ferdinand Cohn (1828-1898), Robert Koch (1843-1910) e Joseph 

Lister (1827-1912) (Larsen, 2017; Tulchinsky, 2009). Contudo, referências que remontam a 400 

anos a.C. atribuem às civilizações orientais e muçulmana os primeiros sistemas de esgotos e de 

água potável, indicando que estariam mais avançadas comparativamente à Europa (Piterman & 

Greco, 2005). 

A saúde pública veterinária impõe-se mais tarde através de um conceito amplo e 

orientado por algumas entidades de controlo, incluindo domínios como as zoonoses, a segurança 

alimentar e os resíduos de fármacos, entre outros (Pappaioanou, 2004). Em 1975, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em conjunto com a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO), definiu a saúde pública veterinária como “uma componente das 

atividades de saúde pública dedicada à aplicação de competências, conhecimentos e recursos 

veterinários com o objetivo de proteger e melhorar a saúde humana”. Mais tarde, com o apoio 

da Organização Internacional para a Saúde Animal (OIE), esta definição foi alterada e redefinida 

como sendo “o somatório de todas as contribuições para o bem-estar físico, mental e social do 

Homem, através da compreensão e aplicação das ciências veterinárias” (OMS, 2002). É de 

realçar que a área da saúde veterinária foi sendo influenciada por dois fatores preponderantes: 

o desenvolvimento do conhecimento científico (sobre a origem e formas de controlo das 

patologias) e a crescente pressão social para o estabelecimento de medidas de controlo com a 

responsabilização de um corpo profissional para a sua execução competente (Mantovani et al., 

2002).  

Paralelamente ao desenvolvimento destas práticas de saúde preventiva, a medicina 

veterinária foi progredindo nos seus conhecimentos sobre a medicina curativa, garantindo um 

quadro assistencial e amplo à saúde animal. Curiosamente, na tradição ocidental a medicina 

humana iniciou-se na abordagem curativa e, somente a partir do século XIX, passou a dar maior 

enfoque às medidas preventivas (Alder & Easton, 2005; Van Herten & Meijboom, 2019). 

Da interação entre o Homem e o Animal nasce a necessidade implícita de reunir esforços, 

não só para identificar as ameaças à saúde pública, como desenvolver meios de deteção 

precoce, métodos eficazes de prevenção e de controlo e, ainda, aliar os apoios político e social. 

Evidentemente que as medicinas veterinária e humana deverão trabalhar em conjunto e serem 

integradas em equipas multidisciplinares, para dessa forma se aplicar o conceito “Um Mundo, 

Uma Saúde”. As organizações internacionais trabalham no sentido de promover a sintonia entre 

os países, em prol de um mundo mais sustentável, mais equilibrado e mais saudável.   
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2. Reflexões sobre a importância da sanidade animal 

2.1. A evolução da medicina veterinária 

Ao longo da história, os animais desempenharam um papel importante para o Homem 

(Figura 1), ajudando-o em contextos como a guerra, a agricultura, a ciência, o colonialismo e o 

desporto, entre outros.  

A primeira evidência da medicina veterinária é referenciada num documento do antigo 

Egito (datado entre 3000 a 2000 a.C.) que menciona terapias para a cólica, a falência orgânica 

e o sangramento em espécies pecuárias. Acredita-se que estes conhecimentos viriam a ser 

desenvolvidos pelos trabalhos de Hipócrates, Xenofonte e Aristóteles, formando a base do 

conhecimento médico até ao século XX. Os gregos iniciaram a sua compreensão da medicina 

pela definição dos quatro elementos fundamentais (fogo, água, ar e terra), sendo o seu equilíbrio 

essencial para um ser são, ou seja, sem doença. Pensa-se ainda que um dos primeiros relatos 

escritos da medicina veterinária tenha sido redigido pelo primeiro rei budista da Índia, Asoka, que 

constatou a existência de dois tipos de medicamentos: um direcionado para os humanos e outro 

para os animais (Bols & De porte, 2016; Samad & Ahmed, 2003). 

Contudo, a medicina veterinária começou efetivamente com o tratamento dos cavalos 

pela sua importância estratégica na supremacia dos exércitos nas inúmeras batalhas que 

pautaram a Idade Moderna na Europa. Em 1761, a primeira escola de veterinária foi fundada em 

Lyon por Claude Bourgelat, iniciando-se oficialmente a profissão de médico veterinário. Nos anos 

seguintes outras escolas de veterinária foram fundadas na Alemanha, Dinamarca, Áustria, 

Hungria e Suécia. Apesar do ensino ser inicialmente baseado nos equinos, as outras espécies 

foram gradualmente integradas, em primeiro as espécies pecuárias e só mais tarde os cães e os 

gatos (Degueurce, 2012). 

Figura 1 Cronologia de vários marcos históricos representativos da contribuição do animal. Adaptado de Health for 
Animals, 2014. 
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Adicionalmente, com a ajuda de grandes nomes da ciência, o papel do animal foi 

gradualmente enquadrado na história da medicina. Louis Pasteur, apesar de ser 

maioritariamente conhecido pelo processo de pasteurização (um passo germinal para o 

desenvolvimento da bacteriologia moderna), teve um contributo fundamental no estudo das 

doenças causadas por microrganismos, na produção de vacinas (e.g. para a raiva e para o 

carbúnculo hemático) e no desenvolvimento científico na área da imunologia (Fox & Bennett, 

2015; Steele, 2008). Também Robert Koch deu um contributo importante ao isolar pela primeira 

vez o agente causador do carbúnculo hemático (Bacillus anthracis) e, mais tarde, o agente da 

tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), estabelecendo a associação entre tuberculose 

humana e o consumo de carne bovina infetada pela bactéria da tuberculose (Johnson, 1998; Kirk 

& Worboys, 2011). Muitos outros cientistas lhes sucederam até que, em meados do século XIX, 

surgiu Rudolph Virchow, fundador da saúde pública na Alemanha, promovendo o saneamento e 

a higiene, salientando a necessidade de sistemas de esgoto e remoção de resíduos das cidades 

(Tulchinsky, 2009). 

No século XX, Calvin Schwabe criou o conceito de "Uma Medicina”, com o objetivo de 

aproximar as medicinas (humana e veterinária), reconhecendo que ambas as disciplinas podem 

contribuir para o desenvolvimento mútuo. Este conceito vem promover uma abordagem única 

para a medicina das zoonoses (Gyles, 2016). Contudo, outros autores acreditam que essa 

abordagem tenha tido origem no Egito antigo, com os sacerdotes que aplicavam sem distinção 

os seus conhecimentos “clínicos” tanto nos humanos como nos animais (Stewart et al., 2005; 

Woods et al., 2018). 

Posteriormente, o termo “Uma Medicina” foi alargado para “Uma Saúde” criado pela FAO, 

OIE e OMS, focando-se na saúde humana e na segurança alimentar. O conceito de “Uma Saúde” 

procura determinantes nos ecossistemas e na saúde animal com o objetivo de prevenir e 

controlar zoonoses. Este conceito apoia uma ação conjunta entre saúdes (animal e humana), 

excluindo as abordagens puramente antropocêntricas. Mais tarde, no fim do século XX, surgiu o 

“EcoHealth” com uma dimensão planetária, tendo por objetivo compreender e promover a saúde 

e bem-estar dos animais e do Homem, numa conjuntura de interações sociais e ecológicas 

complexas (Cassidy, 2016). 

Em 2008, foi criado o mais recente conceito “Um Mundo, Uma Saúde” através do trabalho 

conjunto das quatro organizações internacionais (FAO, OMS, OIE, Unicef) com o World Bank e 

United Nations System Influenza Coordination. Estas iniciativas interligam a saúde humana, a 

dos animais domésticos e selvagens e a resiliência dos ecossistemas, considerando que todos 

estes elementos estão ligados entre si e são interdependentes (FAO et al., 2008).  

A contribuição dos animais para o desenvolvimento da medicina humana e da formação 

médica foi - e continua a ser - valiosíssima, não somente enquanto modelo de estudo de 

patologias humanas, mas também na sua participação nos testes de segurança e eficácia de 
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tratamentos (Echeverri et al., 2018; Fox & Bennett, 2015). A aprendizagem com os animais, não 

se limitando ao contexto laboratorial, vem possibilitar também a observação, comparação, 

análise, inspeção, clínica, entre outros ambientes que aprofundam a compreensão dos 

organismos vivos (Swearengen, 2018). Contudo, os animais constituem um veículo de 

numerosas ameaças à saúde pública, podendo transmitir aos humanos diversas doenças 

através de bactérias, vírus ou parasitas (Quadro 1) (Amri et al., 2020). Curiosamente, pelo menos 

75% dos agentes patogénicos humanos têm origem animal ou nos seus derivados (OIE, 2020). 

 

Quadro 1. Exemplos de doenças zoonóticas. Adaptado de Bordier et al., 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Os desafios do século XXI 

A globalização, o crescimento exponencial da população humana, as alterações 

climáticas e os avanços tecnológicos são alguns dos acontecimentos atuais que exigem a 

restruturação de medidas na gestão da saúde pública a nível mundial.  

Existem algumas problemáticas que requerem atenção e ação imediata pela medicina 

veterinária, elencando-se três neste trabalho: (i) as zoonoses (tanto emergentes como 

reemergentes), nas quais os veterinários se encontram na linha da frente na deteção, 

diagnóstico, resposta e erradicação; (ii) as resistências aos antimicrobianos resultantes do uso 

dos antibióticos nas espécies pecuárias e nos animais de companhia, pelas consequências 

dramáticas no tratamento de infeções em animais e humanos; (iii) a segurança alimentar, onde 

poderão ter origem as doenças, como já observado com a BSE (Encefalopatia Espongiforme 

Bovina). 

Os agentes patogénicos, o ambiente e o próprio hospedeiro não são entidades estáticas, 

pelo que vão sofrendo alterações, tornando este fenómeno imprevisível e dinâmico (Van Baarlen 

et al., 2007) (Figura 2). Segundo a OMS, as doenças infeciosas estão a surgir e a disseminar-se 

muito rapidamente pelo globo, mais rápido do que em qualquer outro momento da história. Note-

se que em 2015 viajaram aproximadamente 1,2 milhões de passageiros em companhias aéreas 

(Meslé et al., 2019) e atualmente existem cerca de quarenta doenças que eram desconhecidas 

pela geração anterior (OMS, 2006). O aparecimento de uma pneumonia por uma nova estirpe 

Bacterioses Viroses Parasitoses 

Carbúnculo hemático Influenza aviária Giardia 

Brucelose Coronavírus Leishmaniose 

Campilobacteriose Vírus Nipah Teníase/Cisticercose 

Leptospirose Raiva Toxoplasmose 

Febre Q Hantavírus Triquinose 

Salmonelose Enterovírus Criptosporidiose 

Listeriose Hepatite E Fasciolose 
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de Coronavírus confirma as premissas anteriores, uma vez que o primeiro caso identificado foi 

em Wuhan (China) no dia 31 de janeiro de 2020 e poucos dias após ocorreram casos no Japão, 

Tailândia e Coreia do Sul. Em apenas um mês alcançou o estatuto de emergência global de 

saúde pública, declarado pela OMS, afetando centenas de pessoas em todo o mundo (OMS, 

2020; Wu et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Doenças emergentes e reemergentes no mundo (Amri et al., 2020). 

As doenças são classificadas como emergentes quando não existe um registo prévio 

desta em humanos ou quando é descoberto o respetivo agente patogénico, independentemente 

da ocorrência anterior. Alguns exemplos destas doenças são: a SIDA, o Ébola, a Gripe Aviária, 

o vírus NIPAH e a Síndrome Respiratório Agudo Grave (SARS) (National Institutes of Health (US) 

& Biological Sciences Curriculum Study, 2007; OMS, 2013; Stewart et al., 2005). Por exemplo, o 

vírus NIPAH protagonizou recentemente a atenção das autoridades internacionais. O primeiro 

surto ocorreu em 1998-1999 na Malásia. Desde então ocorreram mais surtos, principalmente no 

Bangladesh e Índia. O mais recente foi registado em 2018 na Índia (província de Kerala), tendo 

levado à implementação de medidas, tais como lavagem de mãos e o não contacto com os 

morcegos (OMS, 2018). Curiosamente, o primeiro surto, em que os porcos funcionaram como 

hospedeiros intermediários, e o surto relativo ao matadouro de equinos, de 2014, nas Filipinas, 

foram os que envolveram hospedeiros intermediários (Banerjee et al., 2019). 

Já as doenças reemergentes são patologias que historicamente provocaram importantes 

impactos na saúde pública numa região ou num determinado país e que entretanto acabaram 

por desaparecer, mas que estão novamente a causar impacto significativo na população, como 

é o caso da tuberculose, brucelose, malária, cólera e febre amarela (National Institutes of Health 

(US) & Biological Sciences Curriculum Study, 2007; OMS, 2013). Por exemplo, o Reino Unido, 

em resposta ao aumento preocupante da incidência da tuberculose, implementou um Serviço 

Nacional de Identificação molecular das diferentes estirpes do agente da tuberculose. Este 
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esforço facilitou a deteção precoce de novos casos, a aplicação de ações direcionadas para a 

saúde pública e a prevenção da transmissão, o que poderá ser utilizado como exemplo para os 

restantes Estados-membros. Segundo este estudo, em 14% dos casos a transmissão do agente 

era facilitada pela identificação e/ou triagem inadequadas dos primeiros casos e em 9% pela falta 

de comunicação dos casos pelas equipas de vigilância, sendo que na maioria (63%) nem sequer 

tinha sido identificada a causa subjacente (Hamblion et al., 2019). A brucelose é outro exemplo 

de sucesso na redução da incidência na sequência de medidas de prevenção de transmissão 

(e.g. pasteurização do leite e seus derivados), tantos nos países desenvolvidos como nos países 

em desenvolvimento. Contudo, ainda existem nichos onde a incidência continua alta, sobretudo 

em áreas rurais em que o tratamento térmico do leite e a confeção dos alimentos não são 

efetuados adequadamente. Curiosamente, esta zoonose tem tendência a aumentar devido ao 

surgimento da nova ideologia que promove o consumo de leite e produtos lácteos crus, 

nomeadamente gelados e queijos. Desta forma, é enfatizada a necessidade de sensibilizar as 

pessoas quanto aos riscos e medidas de prevenção desta infeção de origem alimentar (Dadar et 

al., 2019). A cólera foi outro caso em que medidas, como o saneamento básico e o fornecimento 

de água potável, foram cruciais para prevenir a contaminação fecal da água e dos alimentos por 

Vibrio cholerae (Davies et al., 2017). 

O surgimento das doenças infeciosas está associada a múltiplos fatores ambientais, 

sociais e individuais. Nos fatores ambientais estão incluídas a evolução microbiana (em resposta 

ao uso de antibióticos e outros biocidas, bem como ao desenvolvimento de medidas de higiene 

e processos tecnológicos para a sua inativação) e as alterações climáticas e dos ecossistemas. 

Estas alterações climáticas causam um impacto importante quanto à distribuição e dispersão das 

doenças (e respetivos vetores), bem patente no alargamento das áreas com malária, dengue e 

leishmaniose (Kholoud et al., 2018; Nabi & Qader, 2009; Rocklöv & Tozan, 2019). Os fatores 

sociais abrangem o aumento do comércio e o crescente número de viagens internacionais, a 

inconsistência ou descoordenação na aplicação de medidas de controlo e erradicação, o 

desenvolvimento industrial e tecnológico, a pobreza e a desigualdade social, a guerra, a fome e 

a falta de vontade política para combater a corrupção, o não cumprimento das leis e a falta de 

sistemas de saúde preparados e equipados segundo as necessidades do país, entre outras. Já 

nos fatores individuais está a suscetibilidade do hospedeiro a infeções, onde se encaixa o 

comportamento, a imunossupressão e o contexto social (Amri et al., 2020; OIE, 2015). 

Não sendo doenças infeciosas, o cancro, as doenças cardiovasculares e mentais e a 

resistência aos antimicrobianos são um problema tão atual e relevante como as doenças acima 

referidas, gerando uma preocupação e atenção crescentes nas organizações internacionais 

(Mantovani et al., 2002; OMS, 2013).  

A crescente resistência antimicrobiana constitui uma séria ameaça à saúde pública e à 

saúde dos ecossistemas, devido não só à emergência, disseminação e persistência destes 



8 

microrganismos multirresistentes, mas também pelas deficientes condições de higiene e de 

saneamento observadas em alguns contextos, que potenciam a libertação de antibióticos não 

metabolizados (ou os seus resíduos) para o meio ambiente. Esta problemática poderá ser 

controlada pelo uso mais racional de antibióticos, desenvolvimento de probióticos para estabilizar 

a microbiota intestinal, uso de bacteriófagos para controlar determinadas infeções, sensibilização 

e educação da população em geral sobre as vias de contágio entre pessoas e animais e pela 

promoção de boas práticas nas cadeias alimentares. Estima-se que o uso de antibióticos nas 

espécies pecuárias aumente 67% em 2030 nos países com maior população. Este será um bom 

exemplo em que os veterinários e os médicos têm de reunir esforços para evitar uma tragédia 

global (Aslam et al., 2018). 

No setor da segurança alimentar, a convergência de animais e pessoas a partilhar 

espaços e a falha nas medidas de controlo criam ambientes favoráveis à ocorrência de surtos. 

Nomeadamente o comércio de alimentos contaminados potencializa a ocorrência de surtos, pelo 

que a segurança na cadeia alimentar não deve ser descuidada, garantindo o controlo face às 

contaminações microbiana, química e toxicológica (OMS, 2013). Por exemplo, com o 

reconhecimento da associação de uma nova Encefalopatia Espongiforme transmissível no 

Homem - a variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vDCJ) - à ingestão de tecidos de origem 

bovina infetados com BSE, Portugal criou legislação de forma a responder rapidamente a esta 

ameaça com importância pública. Assim, no nosso país, desde 1994, todos os Materiais de Risco 

Especificado (SRM) são removidos obrigatoriamente nos matadouros a todos os bovinos, sendo 

proibida a incorporação de proteínas de origem animal na alimentação das espécies pecuárias 

(Reg. (CE) nº.999/2001).  

Ainda no âmbito da segurança alimentar surgem situações paradoxais: (i) a exigência 

mundial de maior quantidade de proteína de origem animal (estimando-se que em 2050 esta 

exigência duplique (Henchion et al., 2017)); (ii) a emergência de novas ideologias alimentares, 

nomeadamente as que não incluem fonte proteica animal, cria elevada pressão social na 

produção pecuária (Aliyi et al., 2015). Quanto ao primeiro ponto, a medicina veterinária é 

responsável pela promoção do bem-estar animal, pela implementação da sanidade animal e pela 

sensibilização relativa à segurança alimentar, de modo a possibilitar uma produção pecuária com 

maior nível de saúde animal e, por consequência, mais harmoniosa socialmente. Quanto ao 

segundo ponto, é de salientar o distanciamento social das áreas rurais que, incentivando as 

novas ideologias alimentares (como o vegetarianismo e inclusive o veganismo), acaba por ter 

um impacto significativo no setor. A reforçar este distanciamento, é o comércio que esconde o 

animal por detrás da embalagem, promovendo a dissociação do animal vivo com o produto 

embalado e removendo cuidadosamente quaisquer vestígios de sangue, vasos ou gordura ou 

partes que identifiquem o animal (e.g. cabeça). De facto, a maior parte da proteína consumida 

na dieta ocidental provém dos animais, sobretudo, na forma de carne, produtos lácteos e ovos. 
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Adicionalmente, muitos produtos não alimentares (têxteis, produtos cosméticos) possuem 

constituintes derivados de animais, tornando-se quase impossível viver sem o recurso aos seus 

subprodutos. Neste sentido, o aproveitamento da maior parte da carcaça para variados fins reduz 

drasticamente a acumulação de resíduos no ambiente, preservando os recursos (Swabe, 1999). 

As doenças emergentes e reemergentes, a resistência aos antimicrobianos e a segurança 

alimentar desafiam a ciência e as políticas já criadas para a segurança global, controlo e 

vigilância das patologias (OMS, 2013). Efetivamente, as descobertas científicas aliadas à saúde 

pública vêm revolucionar as políticas aplicadas nacional e internacionalmente.  

De facto, as organizações internacionais, como a FAO, OMS e OIE, já estão 

sensibilizadas para estas questões e procuram promover a ciência, a partilha do conhecimento 

entre os Estados-membros, tal como a implementação de medidas para a promoção da saúde 

pública. Só através de um trabalho conjunto, de uma colaboração de várias entidades e de uma 

partilha de competências se conseguirá realmente dar respostas aos desafios atuais e futuros. 

O Codex Alimentarius é um bom exemplo de um esforço conjunto por parte das organizações 

internacionais, sendo um conceito criado pela OMS e FAO e concebido para proteger a saúde 

do consumidor, criar normas alimentares internacionais e promover práticas justas no comércio 

de alimentos. Desta forma, procura garantir a segurança alimentar, qualidade e higiene dos 

alimentos e a rastreabilidade dos produtos (FAO & OMS, 2003; Johnson, 1998). 

Importa assim manter o investimento no desenvolvimento científico e tecnológico, bem 

como no estabelecimento de novas colaborações multidisciplinares com o objetivo de 

compreender os fenómenos ecológicos e sociais que estão na base dos problemas já 

mencionados. Importa também implementar programas de literacia alimentar nos grandes 

centros urbanos, de forma a melhorar a perceção, não só da origem dos produtos 

comercializados, mas também de todo o processo produtivo, desde a criação dos animais até à 

mesa dos consumidores.  

Ainda é de salientar a importância em criar equipas inovadoras com o objetivo de reunir 

recursos para uma parceria global no controlo de zoonoses, de doenças transfronteiriças e 

patologias tropicais negligenciadas. Estas novas parcerias servem os países em 

desenvolvimento e os países desenvolvidos, já que controlariam o aparecimento e reduziriam o 

risco de introdução das doenças no mundo (Belay et al., 2017; Zinsstag et al., 2011). 

 

2.3. A missão das Entidades de Controlo 

As principais organizações internacionais responsáveis pela saúde pública, sanidade 

animal, segurança alimentar e sustentabilidade são a FAO, a OMS e a OIE. Em Portugal essas 

responsabilidades encontram-se distribuídas por diversas entidades: DGAV, ASAE (Autoridade 

de Segurança Alimentar e Económica) e APA (Agência Portuguesa do Ambiente). Todas elas 
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recolhem informação, interpretam dados, divulgam as novas descobertas e promovem ações e 

medidas para que as áreas a que se dedicam sejam melhoradas, não só a nível económico, mas 

também a nível social.  

A FAO é uma organização internacional que tem como objetivos erradicar a fome, a 

insegurança alimentar e a desnutrição; reduzir a pobreza rural, promover os sistemas agrícolas, 

de forma inclusiva e eficiente; aumentar a resiliência dos meios de subsistência face a 

catástrofes; fomentar globalmente o progresso económico e social; gerir e utilizar de forma 

sustentável os recursos naturais e genéticos, em benefício de todas gerações, presentes e 

futuras (FAO, 2020a). Relativamente ao universo da pesca e da aquacultura, a FAO promove o 

conhecimento e a circulação de informação entre os países-membros para garantir a 

sustentabilidade destas atividades. Ainda reconhece que o setor da aquacultura tem uma 

contribuição crescente no suprimento de alimentos, na segurança alimentar e no crescimento 

económico global. Para reforçar o apoio nestes setores, a FAO criou o Código de Conduta para 

uma Pesca Responsável, facultando assistência técnica, e também a Comissão de Pescas 

(COFI), que se dedica a questões internacionais da pesca e aquacultura (FAO, 2020b). 

A OMS tem como missão investigar e promover a divulgação do conhecimento científico 

atualizado e assim permitir a formulação de medidas e ações mais eficazes, com vista a melhoria 

da saúde pública mundial. 

Já a OIE promove a transparência, a informação científica, a solidariedade internacional, 

a segurança alimentar, a promoção de serviços veterinários, a disponibilidade alimentar e o bem-

estar animal. Esta é a organização mais centrada na saúde pública veterinária, competindo-lhe 

(i) estabelecer critérios para a definição de uma lista específica de doenças de declaração 

obrigatória, (ii) criar um Código Sanitário para os Animais Terrestres e outro para os Animais 

Aquáticos e (iii) definir códigos de boas práticas relativos à proteção do bem-estar animal, com 

base nas cinco liberdades de um animal (estabelecidas em 1965 e que estão ainda hoje bem 

presentes na literatura), entre outras questões importantíssimas como contributo para um mundo 

melhor. 

A DGAV é uma entidade competente nacional que tem como missão “a definição, 

execução e avaliação das políticas de segurança alimentar, de proteção animal e de sanidade 

animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções de autoridade sanitária 

veterinária e fitossanitária nacional, de autoridade nacional para os medicamentos veterinários e 

de autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar” (Decreto-Lei n.º 

18/2014). Já a ASAE tem o intuito de fiscalizar e fazer cumprir a legislação que regula as 

atividades económicas, nos setores alimentares e não alimentares, bem como a comunicação e 

a avaliação dos possíveis riscos na cadeia alimentar (ASAE, 2020). Por último, a APA tem como 

missão a proteção e valorização do ambiente, assim como a gestão das políticas de ambiente e 

de desenvolvimento sustentável (APA, 2020). 
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3. Experiência de campo 

3.1. Sanidade aquática 

Devido à situação geografia do país, durante a história de Portugal a pesca foi sempre 

uma atividade de grande importância económica e social. Apesar das condições difíceis de 

trabalho dos pescadores, existe uma tradição marítima enraizada no país e que será um dos 

motivos para que a dieta habitual dos portugueses contemple o consumo diário de pescado. 

Portugal é o país com maior consumo de pescado por habitante a nível europeu (cerca de 61,5 

kg per capita) e o terceiro a nível mundial, sendo a Islândia e o Japão os primeiros países 

(Almeida et al., 2015; FAO, 2016). Esta cultura alimentar favoreceu a implementação das 

aquaculturas, embora a fraca aceitação, o alto preço do produto e a dificuldade na construção 

de aquaculturas tenham limitado a expansão deste setor.  

Numa aquacultura são muitos os fatores que influenciam o estado de saúde dos animais 

e dos quais dependem todo o bem-estar, a produção e a rendibilidade. Os principais fatores 

podem ser divididos em duas categorias: fatores intrínsecos (ligados ao hospedeiro) e fatores 

extrínsecos (associados ao agente patogénico e ao ambiente). Desta forma, os fatores 

intrínsecos incluem o genótipo do indivíduo (a suscetibilidade deste a determinados agentes) e 

o fenótipo, nomeadamente a espécie, a idade, a morfologia e o estado imunitário e nutricional 

dos peixes. Por sua vez, os fatores extrínsecos contemplam os agentes biológicos (vírus, 

bactérias, fungos ou parasitas) e respetivas características (infeciosidade, patogenicidade, 

variabilidade genética, período de latência e de incubação, entre outras), os agentes químicos 

(toxinas, fármacos, poluentes) e os agentes ambientais, como a temperatura, humidade, 

salinidade, densidade populacional, qualidade da água, níveis de oxigénio, sistema de produção, 

etc. (Iwama et al., 2006; Melnyk-Lamont et al., 2014; Schreck & Tort, 2016). Todos estes 

parâmetros podem provocar desequilíbrios no metabolismo do animal e podem potencialmente 

provocar doença, expressando-se através de diversos sinais clínicos, como natação errática, 

anorexia, opacidade das escamas ou do tegumento, erosão das barbatanas ou do tegumento e 

lesões na córnea, entre outros (Tort, 2011). 

Dada a importância crescente deste setor, impõe-se maiores preocupações tanto a nível 

de bem-estar animal como da segurança alimentar e sustentabilidade da indústria num mundo 

com cada vez mais fragilidades e exigências. 
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3.1.1. Certificação sanitária 

A certificação sanitária presta uma garantia formal relativamente à segurança alimentar, 

rastreabilidade e biossegurança dos produtos. 

A União Europeia, através da Decisão 2004/454/CE, estabelece as condições sanitárias 

e os requisitos de certificação aplicáveis às importações de peixes vivos, ovos e gâmetas 

destinados à aquacultura, aos respetivos produtos destinados ao consumo humano e aos 

exemplares utilizados no repovoamento das populações selvagens. No âmbito desta legislação, 

as patologias mencionadas como requisitos específicos para a certificação sanitária são: 

septicémia hemorrágica viral (SHV), necrose hematopoética infecciosa (NHI), virémia primaveril 

da carpa (VPC), renibacteriose (BKD), necrose pancreática infecciosa (NPI) e Gyrodactylus 

salaris. Mais tarde, a Diretiva 2006/88/CE veio estabelecer que os animais provenientes da 

aquacultura destinados à colocação no mercado fossem sujeitos a certificação sanitária antes 

de serem introduzidos num Estado-membro, numa zona ou num compartimento indemne ou sob 

um programa de vigilância ou de erradicação. 

Desta forma, Espanha, como Estado-membro, não é exceção, sendo a certificação 

sanitária obrigatória quando há venda de lotes de uma aquacultura para outra ou quando há 

transferência de animais dentro da mesma empresa mas para infraestruturas diferentes, por 

exemplo, quando se transferem animais da maternidade para a pré-engorda ou da pré-engorda 

para engorda, que poderão ser vendidos para uma outra empresa ou apenas para uma 

aquacultura num local/infraestrutura diferente na mesma. Este procedimento é semelhante a 

Portugal. Segundo o Artigo 21.º do Regulamento (CE) 1069/2009, o certificado sanitário é exigido 

consoante o nível de risco para a saúde pública e animal decorrente de produtos derivados. 

Nesta matéria, a OIE definiu o Código Sanitário para os Animais Aquáticos, onde são 

feitas algumas recomendações relativamente à elaboração da certificação sanitária para estas 

espécies. De acordo com este Código Sanitário, os certificados devem seguir um conjunto de 

princípios, tais como: (i) serem concebidos de modo a minimizar a possibilidade de fraude, 

usando uma identificação única, a assinatura do certificador, o carimbo da Autoridade 

Competente e a numeração das páginas associado ao seu número total; (ii) serem redigidos com 

linguagem simples e de fácil compreensão, sem comprometer o significado legal; (iii) possuírem 

identificação adequada dos animais aquáticos e produtos derivados, exceto em situações em 

que isso é impossível (por exemplo, ovos de peixe), entre outros (OIE, 2019). 
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3.1.2. Componente laboratorial (da receção das amostras à emissão do resultado) 

De uma forma geral, o laboratório deve ser contactado antes do envio das amostras, para 

que haja material e condições necessárias à receção das mesmas e para que a empresa saiba 

a quantidade necessária de amostras que deve enviar, de modo a validar os resultados. 

Idealmente, os peixes deverão chegar ao laboratório vivos (sendo admissível que tenham 

morrido/sido abatidos há menos de 2 horas), dentro de sacos plásticos com água da aquacultura 

e com arejamento. Estes sacos poderão ser acomodados em caixas de esferovite em contacto 

com gelo ou, alternativamente, dentro de arcas térmicas (Meyers, 2000). 

As amostras deverão ser acompanhadas com um documento de identificação, incluindo 

as seguintes informações: identificação da empresa, do lote e da espécie de peixe; tipo de 

amostra (e.g. peixe, larva, órgãos ou placas de cultura com material a analisar); história clinica 

da empresa (e.g. problemas recentes, taxa de mortalidade observada, evolução do problema; 

sinais clínicos constatados); terapêutica instituída; número de peixes enviados; peso médio de 

cada animal; idade do lote; data de envio de amostras; e, por último, o procedimento requisitado: 

bacteriologia, virologia, certificado sanitário, sequenciação, PCR, ou outro. 

 No laboratório, o primeiro passo consiste no abate e posterior realização do exame 

externo a cada animal por lote, observando o seu estado geral (condição corporal, tamanho 

proporcional ou não com a idade) e verificação de eventuais lesões nas barbatanas, cavidade 

oral, brânquias ou tegumento. Caso existam, procede-se à raspagem da lesão com uma ansa 

de inoculação e semeia-se numa placa. 

 O próximo passo implica a realização de uma biópsia do segundo anel branquial e um 

raspado medial da barbatana peitoral. Com o auxílio de um bisturi e de um microscópio investiga-

se na barbatana peitoral a eventual presença de ectoparasitas e microrganismos; e nas 

brânquias observa-se o grau de inflamação (sobretudo a existência de inflamação aguda), bem 

como a eventual presença de microrganismos. 

 Tendo em conta a finalidade do exame bacteriológico, procede-se à inoculação nos meios 

de cultura com rim anterior e outros órgãos (no caso da certificação sanitária apenas é necessário 

o rim; no caso de animais com patologia evidente em outros órgãos, recolhem-se os órgãos 

alterados, além do fígado e rim anterior, tendo em consideração a suspeita clínica). 

Após o tempo estipulado pelo laboratório, os meios são observados e, no caso de crescimento 

bacteriano, é efetuada uma série de provas bioquímicas, entre outros testes, com o objetivo de 

identificar a bactéria e assim emitir um parecer (Figura 3).  
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Figura 3. Sequência dos procedimentos realizados no exame bacteriológico de rotina, por exemplo, na certificação 
sanitária. 

 

3.1.3. Trabalho desenvolvido  

O estágio iniciou-se no CIIMAR, no laboratório NUTRIMU, em julho de 2019. Este 

laboratório trabalha no domínio da nutrição e imunologia de peixes e possui uma equipa 

multidisciplinar de investigadores com graduações diversas: bioquímica, biologia molecular, 

biologia marinha, veterinária e ciências do meio aquático. Todas estas áreas se complementam, 

reunindo esforços no sentido da inovação e apoio à indústria da aquacultura. 

Durante a estadia no CIIMAR, foi possível acompanhar o médico veterinário Paulo Santos 

nas suas atividades focadas na avaliação do sistema imunológico dos peixes. Foram efetuadas 

contagens diferenciais e identificadas células sanguíneas, nomeadamente eritrócitos, 

trombócitos, monócitos, neutrófilos e linfócitos, em esfregaços de sangue de linguados, robalos, 

trutas e douradas. Para permitir a sua visualização microscópica, as preparações foram coradas 

com eosina-hematoxilina (Merck). Para a identificação precisa dos neutrófilos, as preparações 

foram também coradas através do método de Kaplow (1965), mediante diluição prévia em água 

destilada, de forma a não escurecer demasiado o esfregaço. A presença de enzimas plasmáticas 

como a peroxidase e lisozima foi avaliada com o recurso à espectrofotometria através de dois 

protocolos distintos implementados no laboratório. Surgiu ainda a oportunidade da participar na 

realização de uma amostragem na aquacultura RiaSearch no âmbito do projeto GAIN, onde se 

analisaram cerca de duzentas douradas com intuito de avaliar o impacto do regime alimentar 

nesta espécie. Recolheram-se amostras de sangue, pele, músculo, rim anterior, fígado e 

segmentos anterior e posterior do intestino. 

Receção das amostras

• Documento de identificação

• Amostras devidamente acondicionadas

Exame geral

• Observação do tegumento, da cavidade oral, das brânquias e das barbatanas.

Biópsia das brânquias e raspagem medial da barbatana peitoral

• Verificação presença de ectoparasitas e estado das brânquias

Inoculação meios  de cultura com rim anterior (e/ou mais órgãos)

Preparação de provas bioquímicas e outros testes necessários

 

Emissão do parecer 
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Neste contacto com os peixes, sobretudo com a área da imunologia, esteve bem patente 

a influência do estado imunitário do animal na expressão de patologia e a relevância da dieta 

dos peixes na sua capacidade de resposta aos agentes externos. Nas aquaculturas, a avaliação 

da imunocompetência poderá ser um dos parâmetros a monitorizar no âmbito da avaliação 

clínica de rotina (Shoemaker et al., 2015). 

Posteriormente, o estágio no laboratório de bacteriologia do Instituto de Aquacultura da 

Universidade de Santiago de Compostela (USC) decorreu ao longo de dois meses. Este 

laboratório oferece vários serviços à comunidade, nomeadamente a certificação sanitária, a 

deteção e identificação de agentes patogénicos, análises bacteriológicas a águas de consumo, 

a elaboração de autovacinas, testes ELISA e PCR e a avaliação da sensibilidade dos isolados 

bacterianos a alguns antibióticos. 

Relativamente à certificação sanitária, o laboratório atesta que determinado lote de peixes 

poderá estar “livre de”: Vibrio anguillarum (vibriose), Aeromonas salmonicida (furunculose), 

Renibacterium salmoninarum (Doença renal bacteriana), Yersinia ruckeri (doença da boca 

vermelha), Photobacterium damselae subsp. piscicida (fotobacteriose), Mycobacterium sp. 

(micobacteriose), Pseudomonas anguilliseptica, Tenacibaculum maritimum (flexibacteriose), 

Tenacibaculum soleae (flexibacteriose), Tenacibaculum discolor (flexibacteriose) e Edwarsiella 

tarda (Edwarsieliose). Certifica também a ausência de parasitas externos, como Gyrodactilus 

salaris (girodactilose), Ichthyobodo necatrix e Philasterides dicentrarchi (escuticociliatose). Nem 

todas estas patologias são de declaração obrigatória (e.g. micobacteriose, fotobacteriose, 

flexibacteriose e edwarsieliose), porém, na medida em que são altamente infeciosas e podem 

provocar mortalidade e morbilidade elevadas nas aquaculturas, a sua deteção reveste-se de um 

interesse particular para a aquacultura. 

 Tendo em conta que os animais apresentados para certificação sanitária, normalmente, 

não exibem qualquer alteração no exame geral (ou seja, brânquias normais, ausência de 

ectoparasitas e de lesões externas ou internas), procede-se apenas à inoculação dos meios com 

o rim anterior. Neste laboratório, as amostras são semeadas com recurso a uma ansa de 

inoculação nos meios Flexibacter maritimus Medium (Condalab) (FMM), Trypticasein Soy Agar 

suplementado com 1% de cloreto de sódio (Condalab) (TSA-1), Thiosulfate Citrate Bile Salts 

Sucrose Agar (Oxoid) (TCBS) e Trypticasein Soy Broth suplementado com 1% de cloreto de 

sódio (Condalab) (TSB-1). É de salientar que, no caso de se suspeitar de bactérias filamentosas, 

o meio TSB-1 é substituído por FMM líquido. Após dez dias de incubação a 25 ºC, os meios são 

observados e, se não existir nenhum crescimento bacteriano, é emitido um certificado sanitário 

com um parecer positivo. No caso de se observar crescimento em qualquer um dos meios, 

identifica-se a espécie bacteriana. Para tal, procede-se à determinação da morfologia, 

presença/ausência de mobilidade e um conjunto de provas bioquímicas sumariadas no Quadro 

2 (Faddin, 1993; Holt, 2000). Para além destas provas, executam-se outros testes, como a 
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suscetibilidade ao agente vibriostático 150 µg (129/150 ou 0/129, Oxoid), o crescimento a 

diferentes temperaturas (4 e 37 ºC) e salinidades (0, 3, 5, 8 e 10%), bem como a realização de 

testes de sensibilidade à amoxilina 25 µg (Biorad), enrofloxacina 5 µg (Biorad), florfenicol 30 µg 

(Paramedical), nitrofurantoína 300 µg (Biorad), oxitetraciclina 30 µg (Liofilchem), ubequina 30 µg 

(Biorad) e sulfametaxazole/trimetropime 25 µg (Biorad). Em algumas situações, pode ser ainda 

necessário recorrer a exames complementares, como as galerias de Índice de Perfil Analítico-

API (Biomérieux), provas sorológicas, reação em cadeia da polimerase (PCR), entre outros. 

Consoante a estirpe bacteriana, o parecer poderá ser positivo ou negativo. As Figuras 4 a 10, do 

Anexo I, ilustram algumas das provas acima referidas. 

 

Quadro 2. Provas bioquímicas (Faddin, 1993; Holt, 2000) realizadas para identificação de isolados bacterianos 
obtidos na rotina analítica experimentada durante o estágio. 

 

Provas Bioquímicas Interpretação do resultado 

Gram 
Através da capacidade do hidróxido de potássio a 3% (KOH) dissolver a 
membrana citoplasmática externa, a formação de uma solução viscosa 
indica a presença de bactérias Gram-negativo. 

Oxidase 
Após a adição do reagente de Kovacks em solução salina a 0,85%, a 
presença de oxidase é detetada pelo aparecimento de uma cor azul/roxa. 

Catalase 
A existência desta enzima é evidenciada pelo surgimento de bolhas que 
indicam a libertação de oxigénio após a adição de peróxido de hidrogénio a 
3%. 

Descarboxilação da 
arginina, lisina e ornitina 

A mudança de cor do meio para roxo indica a capacidade enzimática do 
organismo para descarboxilar os aminoácidos. 

Oxidação/Fermentação 
O processo de obtenção de energia é avaliado através da mudança de cor 
do meio. O aparecimento da cor verde ou amarela indicam um processo 
oxidativo e fermentativo, respetivamente. 

Indol 
A formação de um anel vermelho na superfície do meio indica que a estirpe 
tem capacidade de degradar o triptofano, produzindo indol. 

Voges-Proskauer 
A capacidade de fermentar a glicose com a produção de acetilmetilcarbinol 
é evidenciada pela formação de um anel vermelho à superfície. 

Nitratos 
A cor vermelha evidencia a presença de nitritos no meio resultantes da 
redução de nitratos. 

Esculina em meio com 
bílis 

A cor negra a castanha ao redor da colónia indica hidrólise da esculina. 

Liquefação da gelatina 
Após a adição de cloreto de mercúrio, há formação de um halo transparente 
à volta da colónia, indicando a liquefação da gelatina. 

Amilase Após a adição de lugol, forma-se um halo transparente em redor da colónia. 

Lipase 
Determina a capacidade da estirpe de produzir lípase, aparecendo um halo 
com pigmentos castanhos em redor da colónia. 

 

Outra tarefa realizada foi o isolamento e identificação de estirpes bacterianas. Os 

procedimentos efetuados são iguais aos praticados na certificação sanitária aquando da deteção 

de crescimento bacteriano. No Quadro 3 encontram-se as estirpes ou os géneros identificados, 

nas espécies de peixes onde foram isoladas, a proveniência dos exemplares e o número de 

amostras. A Figura 11, do Anexo I, apresenta o aspeto típico das colónias de Aeromonas 
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salmonicida isolada de uma truta arco-íris selvagem (Oncorhynchys mykiss). Na Figura 12, do 

mesmo anexo, estão representadas lesões muito sugestivas de infeção por Saprolegnia spp. em 

truta arco-íris selvagem. 

 

Quadro 3. Isolados bacterianos obtidos durante o estágio no laboratório de bacteriologia do Instituto de Aquacultura 
(Todas as amostras são relativas a espécimes diferentes; alguns eram originários da mesma aquacultura). 

 

Também foi executado o ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) com o objetivo de 

testar a eficácia de vacinas. Neste âmbito, o Instituto de Aquacultura realizou ensaios para vários 

tipos de vacinas contra Photobacterium damselae piscicida em linguados. Verificou-se que a 

vacina que conferiu maior proteção (mais título de anticorpos) foi a que continha a bactéria 

inativada associada a um adjuvante. 

A realização de testes de sensibilidade a alguns antibióticos (anteriormente mencionados) 

também é uma atividade de rotina, requisitada normalmente em paralelo com a pesquisa e 

identificação dos agentes patogénicos e com a certificação sanitária. Adicionalmente, a análise 

Identificação dos isolados Animal Proveniência N.º de amostras 

Aeromonas hidrophyla 
Truta arco-íris 

(Oncorhynchys mykiss) 
Selvagem 1 

Aeromonas salmonicida 
Truta arco-íris 

(Oncorhynchys mykiss) 
Selvagem 1 

Bacillus subtilis 
Dourada 

(Sparus aurata) 
Aquacultura 1 

Acinetobacter 
Dourada 

(Sparus aurata) 
Aquacultura 1 

Aeromonas 

Truta arco-íris 
(Oncorhynchys mykiss) 

Selvagem 2 

Zamburinha 
(Chlamys varia) 

Aquacultura 1 

Pseudomonas 
Zamburinha 

(Chlamys varia) 
Aquacultura 1 

Vibrio 
Zamburinha 

(Chlamys varia) 
Aquacultura 2 

Vibrio ou Photobacterium 
Rodovalho 

(Scophthalmus maximus) 
Aquacultura 2 

Lactococcus garviae 
Rodovalho 

(Scophthalmus maximus) 
Aquacultura 2 

Photobacterium damselae piscicida 
Dourada 

(Sparus aurata) 
Aquacultura 1 

Pseudomonas anguilliseptica 
Linguado 

(Solea senegalensis) 
Aquacultura 1 

Tenacibaculum lutimaris 
Larvas linguado 

(Solea senegalensis) 
Aquacultura 1 

Tenacibaculum maritimum 
Linguado 

(Solea senegalensis) 
Aquacultura 1 

Vibrio scophthalmi 

Rodovalho 
(Scophthalmus maximus) 

Aquacultura 2 

Larvas linguado Aquacultura 1 

Vibrio tapetis 
Zamburinha 

(Chlamys varia) 
Aquacultura 5 
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bacteriológica de águas de consumo humano (proveniente, por exemplo, de poços ou fontes 

públicas) é também requerida.  

Tive também a oportunidade de acompanhar o teste de uma autovacina para 

Photobacterium damselae piscicida em linguados. O procedimento é o seguinte: a partir de um 

pré-inóculo da bactéria isolada, prepara-se um meio TSA com 1% de cloreto de sódio, numa 

quantidade suficiente para a aquacultura, onde se acrescenta o pré-inóculo a 25 ºC após 24 h 

em agitação. Passadas 48 h, adiciona-se formaldeído (Merck) a 0,3% para o preparado anterior 

(com o objetivo de inativar as bactérias). Após aproximadamente 4 h de agitação a uma 

temperatura de 25 ºC e com a adição de um adjuvante, a preparação está pronta a ser utilizada 

como autovacina. Caso a recolha pela empresa não seja imediata, a preparação conserva-se a 

4 ºC e só se adiciona o adjuvante antes de enviar para a empresa. Previamente, testa-se sempre 

a toxicidade do produto numa pequena amostra de peixes da mesma espécie e inoculação do 

produto em TSA-1 com contagem de Unidades Formadoras de Colónias (UFC), de forma a 

garantir a segurança da autovacina.  

Por último, a realização de protocolos de extração de DNA, purificação de DNA, 

quantificação de DNA e PCR também podem ser realizados com dois objetivos: a) sequenciação 

da bactéria isolada dos peixes; b) deteção de um agente patogénico específico, por exemplo, 

Photobacterium damselae piscicida nas amostras enviadas.  

Esta parte do estágio foi marcada pela particularidade do mundo aquático, onde foi 

possível adquirir uma maior sensibilidade para as patologias que afetam os peixes, relacionando-

os com a exibição de sinais clínicos e infeção por uma variedade de agentes patogénicos. Por 

exemplo, a “doença do rodopio” ou a “doença da cauda negra” é uma patologia em que nada se 

assemelha às dos mamíferos, que é causada pelo Myxobolus cerebralis e caracteriza-se pelo 

escurecimento da cauda e pelo movimento rodopiante dos animais. Foram desenvolvidas 

competências laboratoriais, nomeadamente na inoculação de tubos com meio líquido e meios 

sólidos (estes últimos, por esgotamento e picagem profunda), na interpretação e análise crítica 

face aos resultados e nas técnicas de trabalho “à chama”. Para além disso, foi possível dissecar 

algumas espécies de peixes, como os rodovalhos e as trutas, aprofundando as competências de 

dissecação e a aprendizagem sobre a localização anatómica de vários órgãos. 

A permanência no laboratório de bacteriologia do Instituto de Aquacultura coincidiu com 

um período de fraca casuística, justificando o reduzido número de amostras apresentado no 

Quadro 3. Na área da aquacultura, o médico veterinário ainda não é considerado imprescindível, 

sendo só solicitado em situações muito graves. Em alguns casos, os responsáveis das 

aquaculturas recorrem ao uso dos antibióticos para fazer face à situação, sendo uma solução 

mais fácil e rápida, mas com consequências negativas a longo prazo. Assim, urge a necessidade 

da maior sensibilização e consciencialização para o uso regrado dos antibióticos, nomeadamente 

no que concerne à definição da dosagem e seleção dos princípios ativos. Porém, à semelhança 
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do que acontece com os animais de produção, as aquaculturas também carecem de um apoio 

técnico mais capacitado para responder às exigências da indústria, nomeadamente nas questões 

de bem-estar animal e segurança alimentar, onde o médico veterinário tem uma 

responsabilidade importante.  

 

3.2. Sanidade das espécies pecuárias 

A sanidade das espécies pecuárias foca-se sobretudo na deteção precoce de doenças 

através da implementação de programas de erradicação e de vigilância aos animais por parte 

dos Serviços Oficiais. É uma área muito importante, pois é a partir dela que o país reconhece a 

situação epidemiológica das várias regiões e tenta aplicar medidas proporcionais aos riscos para 

a saúde animal e humana, bem como para o bem-estar dos animais, proteção do ambiente e 

proteção da economia. A ação destas equipas promove também a sensibilização na adequação 

de atitudes mais sustentáveis e mais responsáveis nas diferentes explorações. 

 

3.2.1. Serviços oficiais- OPP 

As organizações de produtores pecuários (OPP) são as entidades que, através de um 

acordo de cooperação com a DGAV, aplicam programas de erradicação, realizam a vigilância 

das doenças dos animais e realizam ações de controlo para a prevenção de doenças que 

constam no Programa Nacional de Saúde Animal (PNSA). Têm também como objetivo classificar 

as explorações e áreas geográficas de intervenção (DGAV, 2020). 

As OPP executam um rastreio sistemático e periódico aos animais presentes nas 

explorações numa área pré-estabelecida, podendo ainda realizar ações profiláticas e sanitárias. 

Estas equipas são formadas por Médicos Veterinários Coordenadores (MVC), que 

organizam e realizam a profilaxia médica e elaboram o Programa Sanitário Anual, bem como por 

Médicos Veterinários Executores (MVE), a quem compete realizar a profilaxia sanitária (DGAV, 

2020). 

Os programas de erradicação em vigor para os grandes ruminantes são destinados à 

tuberculose, brucelose e leucose enzoótica bovina, enquanto para os pequenos ruminantes o 

programa abrange a brucelose e a língua azul. A periodicidade das ações e o protocolo seguido 

dependem do estatuto sanitário da exploração. Para o despiste das patologias mencionadas 

anteriormente é efetuado o teste da intradermotuberculinização comparada (tuberculose) ou a 

recolha de sangue para posteriores provas serológicas (no que diz respeito às restantes doenças 

de erradicação) (DGAV, 2020). 

Para além destas funções, as equipas também procedem à identificação dos animais 

(abordados na seção seguinte) e executam guias de circulação de bovinos, entre outras 

atividades (DGAV, 2020).  
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3.2.2. Testes de pré-movimentação 

A execução dos testes de pré-movimentação é da responsabilidade do Médico 

Veterinário pertencente à OPP, sendo uma das funções realizadas em campo. O Quadro 4 

sumaria as circunstâncias de realização dos testes de pré-movimentação.  

 

Quadro 4. Quadro-resumo das condições de pré-movimentação. 

 

Estes testes devem ser efetuados quando um animal se destina a uma exploração de 

reprodução indemne ou oficialmente indemne ou quando os animais são deslocados para 

explorações de engorda, em que se deve executar o teste da intradermotuberculinização 

comparada (ou teste da tuberculose) negativo nos últimos 42 dias se tiver idade compreendida 

entre as 6 semanas e os 12 meses; se tiver mais de 12 meses requer um teste da tuberculose e 

da brucelose (teste Rosa Bengala e de Fixação de Complemento) negativo nos últimos 30 dias 

antes de movimentação (DGAV, 2019). 

Também é necessário executar este teste de pré-movimentação quando os animais vão 

para explorações de engorda não indemnes: entre 6 semanas e 6 meses de idade necessitam 

de um teste da tuberculose negativo nos últimos 42 dias; idade superior a 6 meses requer um 

teste de tuberculose e brucelose negativo 30 dias antes da movimentação (DGAV, 2019). 

Os bovinos que participam em eventos ocasionais, concursos ou exposições locais, 

municipais ou intermunicipais devem possuir um teste de tuberculose negativo nos últimos 90 

dias (idade entre 6 semanas e 12 meses) e um teste de brucelose negativo nos últimos 90 dias 

(se idade superior a 12 meses) (DGAV, 2019). 

Destino Idade Prazo  
(dias) 

Testes  
Tuberculose (T); Brucelose (B) 

Explorações de reprodução 
indemnes ou oficialmente 

indemnes 

6 semanas a 12 meses 42 T 

> 12 meses 30 T e B 

Explorações de engorda 
classificadas 

6 semanas a 12 meses 42 T 

> 12 meses 30 T e B 

Explorações de engorda não 
indemnes 

6 semanas a 6 meses 42 T 

> 6 meses 30 T e B 

Eventos, concursos, 
exposições 

6 semanas a 12 meses 90 T 

> 12 meses 90 T e B 

Centros de agrupamento ou 
entrepostos 

6 semanas a 12 meses 42 T 

> 12 meses 30 T e B 

Exploração em vida, com 
trânsito intracomunitário 

6 semanas a 12 meses 30 T 

> 12 meses 30 T e B 
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Quando há movimento de bovinos para centros de agrupamento ou entrepostos é 

necessário também um teste de pré-movimentação, onde animais entre as 6 semanas e os 12 

meses apenas precisam de um teste de tuberculose negativo 42 dias antes da movimentação e 

os animais com idade superior a 12 meses requerem um teste de tuberculose e de brucelose 

negativos 30 dias antes da deslocação (DGAV, 2019). 

Por último, se o bovino for para uma exploração em vida para um país membro, através 

de um percurso intracomunitário, precisa de um teste de tuberculose negativo nos últimos 30 

dias (se idade compreendida entre as 6 semanas e os 12 meses) ou um teste de tuberculose e 

brucelose negativos nos últimos 30 dias (se idade superior a 12 meses de idade) (DGAV, 2019). 

 

3.2.3. Identificação das espécies pecuárias 

A identificação dos animais é uma ferramenta crucial, na medida em que permite 

conhecer as características genéticas do animal, bem como o acompanhamento de todos os 

procedimentos sanitários a que foi submetido, assegurando não só a rastreabilidade como 

também a certificação dos produtos dele derivados.  

Segundo o estipulado no n.º 1 do Art.º 1º do Decreto-Lei n.º 142/2006, “o Sistema 

Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA) estabelece as regras para a identificação, 

registo e circulação dos animais das espécies bovinas, ovina, caprina e suína, bem como dos 

equídeos (…)”.  

De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 32/2017, a identificação dos bovinos deve 

incluir a identificação individual, o passaporte e o registo de existências deve estar contemplado 

na base de dados nacional informatizada. A identificação individual refere-se à aplicação de pelo 

menos dois dos meios de identificação, sendo eles a marca auricular convencional (uma marca 

em cada orelha com igual código), o identificador eletrónico sob a forma de marca auricular 

eletrónica, o identificador eletrónico sob a forma de bolo ruminal e o identificador eletrónico sob 

a forma de transpondedor injectável. Esta identificação deve ser aplicada no prazo de vinte dias 

após a data de nascimento do bovino ou antes da saída do mesmo da exploração, e no caso de 

aplicação do identificador sob a forma de bolo ruminal, este pode ser aplicado até os sessenta 

dias após o nascimento do animal. Eventualmente, pode ser autorizada a colocação das 

identificações em vitelos até aos 6 meses de idade quando este é separado da mãe ou antes da 

saída da exploração, desde que: as vacas aleitantes estejam em regime extensivo ou ao ar livre, 

o local de permanência dos animais não permita fácil manipulação, o comportamento 

apresentado seja agressivo, se observe a fraca socialização do animal e que haja uma clara 

associação do vitelo à mãe e ao número que lhe tenha sido atribuído. Tanto a marca auricular 

como a eletrónica, sempre que se tornem ilegíveis ou se tenham perdido devem ser aplicadas o 

mais rapidamente possível e comunicada a ocorrência à DGAV e sempre antes da saída do 

animal da exploração, para que a rastreabilidade esteja assegurada. No caso dos bovinos 
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oriundos de um outro Estado-membro deve-se manter a sua marca auricular, enquanto nos 

bovinos oriundos de um país terceiro deve ser aplicada uma identificação na exploração de 

destino (com duas marcas auriculares) no máximo vinte dias após o controlo no posto de 

inspeção fronteiriço (PIF), exceto se esse animal se destine ao abate no prazo máximo de vinte 

dias. 

Relativamente à identificação dos pequenos ruminantes, todos os ovinos e caprinos 

nascidos após o mês de julho de 2005 devem ser identificados com uma marca auricular e meios 

de identificação eletrónica. Para a sua movimentação é necessária uma guia de circulação e um 

registo na rede de existência e deslocações (RED) mantido em cada exploração ou centro de 

agrupamento e contemplado na base de dados nacional informatizada. Em termos de 

identificação, deve ser aplicada uma marca auricular (apenas no pavilhão auricular esquerdo) e 

com ou uma marca auricular no pavilhão direito ou com identificação eletrónica (esta última 

obrigatória no caso de animais de raça pura). Esta identificação deve ser realizada até aos 6 

meses de idade ou antes de sair da exploração de origem, exceto se forem criados em 

exploração extensiva ou ao ar livre (prazo máximo de 9 meses). No caso de o destino do ovino 

ou do caprino seja o abate antes dos 12 meses de idade e que não sejam para comercialização 

(nem para os Estados-membros nem para os países terceiros) apenas é obrigatória a marca 

auricular no pavilhão auricular esquerdo. À semelhança do que acontece com os bovinos, os 

pequenos ruminantes sempre que percam ou se torne ilegível a sua identificação (marca 

auricular ou eletrónica) a ocorrência deve ser comunicar à DGAV e os dispositivos identificativos 

devem ser substituídos com a maior brevidade (Decreto-Lei nº 32/2017, 23 de março, Anexo II).  

No caso dos suínos, a identificação é realizada através de uma marca auricular ou de 

uma tatuagem no pavilhão auricular direito, até ao desmame ou antes de sair da exploração. 

Para além desta identificação, ainda pode ser aplicada uma marca no dorso ou anca ou até uma 

identificação eletrónica. No caso dos suínos provenientes de trocas comercias (intracomunitárias 

ou de países terceiros) devem ser marcados no prazo de quarentena e oito horas após a sua 

chegada à exploração de destino (Decreto-Lei nº 32/2017, 23 de março, Anexo III). 

Por fim, os equídeos são identificados por uma marcação (a fogo, frio, azoto liquido, 

tatuagem, marca auricular ou identificação eletrónica) e por um documento de identificação até 

aos 6 meses de idade (Decreto-Lei nº 142/2006, 27 de julho, Anexo IV). 
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3.2.4. Trabalho desenvolvido 

A segunda metade do estágio decorreu na Cooperativa Agrícola Arcos de Valdevez e 

Ponte da Barca e no laboratório de Microbiologia e Tecnologia Alimentar do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar. 

A Cooperativa abrange 51 freguesias do concelho de Arcos de Valdevez e 25 de Ponte 

da Barca. Esta região, extensa e já bem inserida no Parque Natural da Peneda Gerês, é marcada 

por pequenas produções pecuárias de cariz familiar e em regime extensivo, onde predominam 

as raças bovinas Cachena, Barrosã e Minhota. Nesta estadia, foi possível acompanhar as 

brigadas da OPP no desempenho das suas funções de sanidade animal, tais como, identificação 

de animais, testes de pré-movimentação, recolha de sangue e teste de 

intradermotuberculinização nos efetivos pecuários da região. Também surgiu a oportunidade de 

explorar as plataformas Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA) e Sistema 

de Informação do Plano de Aprovação e Controlo dos Estabelecimentos (SIPACE), permitindo a 

observação das suas funcionalidades com pormenor. 

Para complementar o trabalho de sanidade animal, foi desenvolvida uma pesquisa sobre 

a presença da bactéria Campylobacter spp. em material fecal de espécies pecuárias. Segundo 

a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA), este agente zoonótico é o 

responsável pelo maior número de casos reportados de gastroenterite a nível europeu desde 

2005, representando em 2018 quase 70% de todos os casos (Quadro 5); na sua origem 

maioritariamente relacionados com o consumo de leite e de carne de frango (EFSA, 2019).  

Importa salientar que o Regulamento n.º 625/2017 exige o controlo em todas as etapas 

da cadeia alimentar, para além do controlo sanitário tradicional; isto é, são sujeitos a controlos 

oficiais os animais e as mercadorias em qualquer fase da cadeia, as substâncias, os materiais 

ou outros objetos que possam influenciar esta cadeia alimentar, bem como os operadores quanto 

às suas atividades. Esta legislação reforça a ideia de que toda a cadeia alimentar deve ser 

controlada, sendo o Campylobacter spp. um enorme desafio face à relação maioritariamente 

simbiótica que tende a estabelecer com as diferentes espécies pecuárias. 
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Quadro 5 Número de casos reportados de treze zoonoses a nível europeu. Adaptado de EFSA, 2019. 

Zoonoses Número de casos reportados 

Campilobacteriose 246 571 

Salmonelose 91 857 

Infeção por STEC 8 161 

Yersiniose 6 699 

Listeriose 2 549 

Febre do Nilo Ocidental 1 548 

Equinococose 793 

Febre Q 789 

Brucelose 358 

Tularemia 300 

Tuberculose (por M. bovis) 170 

Triquinelose 66 

Raiva 1 

 

Esta espécie bacteriana Gram-negativo caracteriza-se pela sua microaerofilia, morfologia 

variável (desde bacilos curvos, em espiral ou com forma sigmóide) e temperatura de crescimento 

ótimo de 42 ºC. Tem-se vindo a isolar Campylobacter spp. em aves de capoeira, bovinos, ovinos 

e suínos. Em humanos causam gastroenterites com diarreia aquosa (Wanger et al., 2017). 

Devido às características peculiares, este agente requer maiores cuidados tanto a nível 

da recolha das amostras como no isolamento laboratorial. A recolha de material fecal é marcada 

pela obtenção rápida de fezes tanto diretamente na ampola retal como do chão, caso o animal 

tenha acabado de defecar. As amostras devem ser conservadas com geradores de ambientes 

microaerofílicos (CampyGen) (Oxoid), a uma temperatura entre 15 e 25 °C e por um tempo não 

superior a 6 h antes de serem processadas. Durante a análise laboratorial, evidenciou-se a 

necessidade de trabalhar rápido as amostras, não só na colocação das mesmas em meio de 

enriquecimento para posterior colocação em jarras com geradores de ambiente de microaerofília, 

como também durante a visualização ao microscópio para identificação do microrganismo. O 

armazenamento e a conservação das amostras exigem constantemente um ambiente 

microaerofílico.  

O universo amostral foi constituído por bovinos, sendo sete de raça Cachena, dez 

cruzados de raça Cachena com Barrosã, um de raça Barrosã, quinze de raça Holstein-Frísea e 

um porco de raça Celta, num total de 34 animais. As amostras foram recolhidas em Gondoriz, 

Carracolva, Vila Boa (Arcos de Valdevez), Britelo (Ponte da Barca) e Correlhã (Ponte de Lima).  

Para isolar o agente, foram executados dois protocolos, 1 e 2 (Anexo II), e posterior 

análise laboratorial. O protocolo 1 baseia-se no método de microfiltração e o protocolo 2 tem 

como base o isolamento direto após enriquecimento de 30 h em caldo Bolton (Oxoid). A 
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implementação do protocolo 1 não se mostrou eficiente no isolamento da bactéria, 

provavelmente pelo curto período de incubação inicial. Assim, os melhores resultados foram 

obtidos através do protocolo 2.  

Após o crescimento de colónias nos meios, procedeu-se à realização do teste da oxidase, 

à observação da mobilidade e da morfologia. Por fim, testou-se o crescimento em aerobiose. Os 

isolados oxidase-positiva, com mobilidade muito evidente (movimentos tipo “saca-rolhas” e muito 

rápidos), morfologia típica (forma de vibrio comprido e enrolado) e que não crescem em 

aerobiose são compatíveis com Campylobacter spp.  

Macroscopicamente foram detetadas colónias com aspetos muito diversos (como os 

apresentados na Figura 13-Anexo II): colónias de coloração roxo intenso, bem delimitadas e 

pequenas (Colónia B da Figura 14-Anexo II), colónias carmim intenso com 

ponteados/precipitados no núcleo e halo grande, colónias de carmim claro no centro e carmim 

intenso ao redor (Colónia A da Figura 14, Anexo II), colónias pequenas de carmim intensos. As 

primeiras e as segundas colónias mencionadas são típicas de Campylobacter spp. 

De uma forma geral, os animais testados estavam assintomáticos, exceto uma Holstein-

Frísea que apresentava as fezes mais líquidas (que mais tarde se revelou como negativa para 

Campylobacter spp.). Ainda assim, foram obtidas cinco amostras muito sugestivas do 

Campylobacter spp. extraídas de uma fêmea adulta (4 anos) de raça Cachena de Gondoriz, uma 

fêmea adulta (2 anos) de raça Cachena de Vila Boa, um vitelo de raça Barrosã de 5 meses de 

Carracolva uma fêmea adulta (14 anos) cruzada de Cachena e Barrosã e um porco adulto (cerca 

de 5 anos) de raça Celta de Britelo. Estas cinco amostras serão enviadas para o INSA (Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge) para melhor serem estudadas. 

O número de amostras reduzido não permitiu retirar conclusões sobre a incidência de 

campilobacteriose nos efetivos testados, apesar de poder confirmar a presença deste 

microrganismo nesta região. Pelo facto desta pesquisa ter um cariz mais exploratório do que 

sistemático, a sequenciação dos resultados positivos, não só para determinação da espécie de 

Campylobacter spp., como também para a confirmação dos resultados positivos, não foi 

realizada.  
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4. Conclusões 

O contacto com os animais desenvolveu - e continua a desenvolver - capacidades sociais 

e cognitivas do Homem, facilitando o crescimento tecnológico e científico. Contudo, é fácil 

ignorarmos a clara dependência do Homem face aos animais. Atualmente, a maioria dos 

cidadãos vive em centros urbanos, distanciados do mundo rural onde os animais nascem e são 

criados. Sem este contacto, os cidadãos apenas conhecem os géneros alimentícios que o 

comércio proporciona, no momento em que são expostos para venda ou quando são servidos 

num restaurante, reforçando o desconhecimento da vital dependência do Homem em relação 

aos animais. 

Atualmente, existe uma crescente preocupação relativamente ao bem-estar animal e às 

questões ambientais, sendo visível através do aumento da integração de dietas sem recurso a 

fonte proteica animal. A proibição de carne de vaca na Universidade de Coimbra é um exemplo 

desta revolução alimentar que promove desequilíbrios alimentares e sociais. Paralelamente e 

devido ao aumento populacional, há uma exigência crescente de proteína animal, instigando a 

intensificação da produção e consequentemente a necessidade emergente da ação do médico 

veterinário na promoção de bem-estar e saúde animal. 

Da interação Homem e animal surgem desafios como as zoonoses, a resistência a 

antimicrobianos e a segurança alimentar que fomentam a necessidade de controlar e vigiar esta 

relação num contexto de saúde pública.  

A saúde pública é uma área global: várias entidades agem com o intuito de a melhorar e 

de a tornar mais percetível para a sociedade. Organizações como a FAO, OIE e OMS cooperam 

entre si, promovendo ações de sensibilização, facilitando a comunicação global. Em Portugal, a 

DGAV, a ASAE e a APA apresentam alguns mecanismos que protegem a saúde pública. Ainda 

assim, é necessário intensificar os esforços internacionais e nacionais no sentido de criar 

barreiras mais eficientes para a segurança alimentar, num mundo que se quer sem fronteiras.  

O controlo do comércio livre representa uma das áreas de maior articulação entre as 

várias entidades de controlo. Estas atuam de forma conjunta para não comprometer nem a 

produção/sustentabilidade nem a segurança alimentar e consequentemente a saúde pública. 

Com a preocupação social no seu auge e os meios de comunicação sensacionalistas, as 

ferramentas de controlo e alerta devem estar bem definidas e totalmente operacionais, de modo 

a serem evitadas situações realmente preocupantes.  

É neste contexto frágil da sanidade animal que este trabalho se revela fundamental. Para 

além de apresentar os desafios futuros, reconhece a debilidade atual de ambas as produções. 

No caso da produção pecuária, esta debilidade revela-se ao nível do aparecimento de novas 

ideologias alimentares onde não se incluem os animais como fonte proteica. Por outro lado, na 

aquacultura, a fraqueza advém de uma indústria em crescimento exponencial aliado a um 

preconceito social grande em relação à proveniência do pescado. Em Portugal, a expressão da 
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indústria da aquacultura é pouco significativa, devido, em grande parte, a barreiras burocráticas 

e falta de incentivos governamentais. 

Relativamente ao trabalho desenvolvido em campo, o facto de percorrer contextos muito 

diferentes (englobando os grandes animais, animais aquáticos e componente laboratorial), 

permitiu um maior enriquecimento, concedendo uma perceção ampla da ação do médico 

veterinário.  

O acompanhamento das atividades realizadas no CIIMAR e no laboratório de 

bacteriologia do Instituto de Aquacultura revestiram-se de grande importância pela maior 

aproximação ao meio aquático, nomeadamente às patologias, aos agentes patogénicos e aos 

sinais clínicos. 

O acompanhamento das brigadas da OPP foi enriquecedor na medida em que foi possível 

vivenciar a exigência do trabalho agrícola e pecuário e a dificuldade em alcançar alguns lugares 

remotos. A sensibilização dos produtores também foi um desafio, não só pela linguagem 

utilizada, mas também pela especificidade do contexto, o que dificulta a ação do médico 

veterinário quanto aos procedimentos a aplicar. A leitura dos sinais exibidos pelo animal mostrou-

se fundamental neste estágio, sendo crucial para antecipar algumas reações, melhorar a 

abordagem clínica, promover o bem-estar animal e até para garantir a segurança. A componente 

laboratorial, ilustrada pela pesquisa da bactéria Campylobacter spp. (uma zoonose de impacto 

atual), reforçou a importância da articulação entre os produtores e o médico veterinário no 

controlo de zoonoses. 

Estas experiências, ainda que possam parecer díspares, complementam a formação ao 

integrar diferentes espécies, metodologias e abordagens no âmbito da medicina veterinária.  

Importante salientar que, apesar de constituírem uma fonte de acesso a diversos agentes 

patogénicos, os animais são fundamentais e insubstituíveis para a sociedade, como na ciência, 

na alimentação, na companhia e no desporto. Por isso, a compreensão mais aprofundada e mais 

estruturada vai permitir uma interação mais racional e harmoniosa com as diferentes espécies. 
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6. Anexos 

6.1 Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Teste à sensibilidade a amoxilina, 
florfenicol, nitrofurantoína e agente vibriostático. 

Figura 4. Provas bioquímicas de rotina (1- Voges-Proskauer (VP); 2- nitratos; 
3- indol; 4 - oxidação/fermentação (O/F); 5- ornitina; 6- lisina; 7- arginina). 
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Figura 7. Teste de esculina com 1% 
de cloreto de sódio (resultado 

positivo). 

Figura 6. Teste de amilase com 1% de 
cloreto de sódio (resultado positivo). 

Figura 10. Galeria API 20 E com resultado correspondente a Photobacterium damselae piscicida. 

Figura 9. Teste de crescimento a uma 
salinidade de 3% (resultado positivo). 

Figura 8. Crescimento de colónia e 
mudança de cor do meio TCBS (isolado 

com Vibrio scopthalmi). 
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6.2 Anexo II 

Protocolo 1 (microfiltração) 

1. Recolher de material fecal (com tamanho aproximado a uma ervilha) em tubo de Falcon com 10 

ml de meio Bolton; 

2. Homogeneizar a suspensão no vórtex (10 segundos); 

3. Repousar a preparação durante 30 minutos a 41,5 ºC; 

4. Homogeneizar a suspensão no vórtex (10 segundos); 

5. Colocar filtro em placas de petri com Chromagar Campy (Chromagar) e Tryptone Soy Agar 

(Biokar Diagnostics) (TSA); 

6. Verter 200 µl de suspensão no filtro de 45 µm (sem transbordar); 

7. Incubar durante duas horas dentro da jarra com gerador de microaerofilia e a temperatura de 

41,5 ºC; 

8. Retirar o filtro das placas de Petri; 

9. Com recurso a espalhadores, distribuir homogeneamente a suspensão imediatamente; 

10. Incubar 48 horas a 41,5 ºC nas jarras com gerador de microaerofilia; 

11. Homogeneizar a suspensão no vórtex (10 segundos); 

12. Análise laboratorial. 

Figura 11. Colónias típicas de 
Aeromonas salmonicida a “olho nu”. 

Figura 12. Exemplar de truta arco-íris com lesões muito sugestivas de infeção por 
Saprolegnia spp. 
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Protocolo 2 (isolamento direto após enriquecimento) 
1. Recolher de material fecal (com tamanho aproximado a uma ervilha) em tubo de Falcon com 10 

ml de meio Bolton; 

2. Homogeneizar a suspensão no vórtex (10 segundos); 

3. Incubar durante 48 horas, a 41,5 ºC em ambiente microaerofilico (com gerador desse ambiente); 

4. Homogeneizar a suspensão no vórtex (10 segundos); 

5. Espalhar 200 µl de suspensão diretamente no meio Chromagar Campy; 

6. Incubar durante 30 horas, a 41,5 ºC em ambiente microaerofilico; 

7. Homogeneizar a suspensão no vórtex (10 segundos); 

8. Análise laboratorial. 

 

 

 

 

Figura 13. Placa com meio Chromagar 
Campy observada a "olho nu", apresentando 

colónias pequenas redondas e de roxo 
intenso (muito sugestivas de Campylobacter 

spp.) 

Figura 14. Colónias observadas com o 
auxílio da lupa. Colónia A de cor carmim 
intenso, com o centro claro (colónia não 

típica). Colónia B de cor roxo intenso com 
precipitado central (colónia típica). 
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