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RESUMO   

O presente relatório refere-se ao estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária da Universidade do Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS-

UP), cuja parte prática foi realizada na área de inspecção sanitária, no Matadouro da Ilha 

Terceira (MIT) -- Açores --, no período compreendido entre 1 de Outubro de 2009 e 20 de 

Janeiro de 2010. 

A orientadora de estágio foi a Dra. Eduarda Neves, médica veterinária a desempenhar 

funções no corpo docente do ICBAS, e a co-orientadora foi a Dra. Ana Luísa Homem, médica 

veterinária oficial no Matadouro da Ilha Terceira. 

Este estágio teve como principais objectivos a sedimentação dos conhecimentos teórico-

práticos adquiridos ao longo do curso e a integração na actividade profissional através do 

contacto com a realidade do trabalho, permitindo assim novas visões sobre a abordagem da 

inspecção sanitária e uma melhor preparação para o futuro. 

Ao longo do texto, para além das actividades desenvolvidas pelo corpo de inspecção 

sanitária, são expressas a vertente técnico-científica e a realidade vivida e sentida neste 

matadouro e no seu enquadramento na agro-pecuária açoriana – um dos principais motores da 

economia do arquipélago. 

O carcinoma das células escamosas ocular recebeu particular destaque, sendo feita uma 

breve revisão bibliográfica desta patologia. Num total de 4812 bovinos abatidos, 65 foram 

positivos. Procurou-se compreender as suas causas no contexto do maneio tradicional das 

explorações pecuárias da ilha. E foi, ainda, possível verificar uma concentração dos casos 

encontrados, entre os 80 e os 119 meses de idade. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

DGV – Direcção Geral de Veterinária 

EEB - Encefalopatia Espongiforme Bovina 

EET - Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis 

ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point 

IAMA - Instituto Alimentação e Mercados Agrícolas 

ICBAS-UP – Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar - Universidade do Porto 

IGP – Indicação Geográfica Protegida 

IRCA - Informação Relativa à Cadeia Alimentar 

MIT – Matadouro da Ilha Terceira 

MRE – Matérias de Risco Especifico 

OIE – Organização Mundial de Saúde Animal 

PNPR - Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos 

SDAT - Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira 

SNIRA - Sistema Nacional de Identificação e Registo Animal 

UTS - Unidade de Tratamento de Subprodutos 

Gl. - Glândula 

Nº - Número 

Peq. Ruminantes - Pequenos Ruminantes 

% - Percentagem 
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