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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
O adágio popular consubstancia uma realidade. Actualmente, nas sociedades 

ocidentais, a preocupação com os alimentos não se foca tanto na mera obtenção da 

quantidade de alimentos necessários à sobrevivência (que é tomada como garantida), 

tendo-se deslocado para a qualidade e segurança dos mesmos.  

A consciência da saúde como um processo dinâmico, multifactorial e 

interactivo, em que a pessoa e o meio têm um papel crucial leva à procura de atitudes 

proactivas, quer individualmente pelas pessoas, quer duma forma organizada pelos 

governos e instituições. 

Esta percepção é facilitada pelo facto de ser muito mais eficiente “prevenir que 

remediar”, em termos pessoais, sociais, laborais e económicos. 

Sabe-se que existe uma quantidade de nutrientes necessária ao harmonioso 

desenvolvimento dos seres vivos, variável consoante a espécie, idade, actividade e 

meio onde se encontram inseridos. O equilíbrio desses nutrientes (e não meramente a 

adequação calórica) é desde há muito estudado e muito já se aprendeu sobre a forma 

como um organismo equilibrado é naturalmente mais resistente à doença. 

Actualmente, podemo-nos começar a preocupar com a possibilidade de, 

concomitantemente com a ingestão duma quantidade nutricionalmente equilibrada de 

alimentos poderem ser introduzidas no organismo outras substâncias potencialmente 

deletérias. Assim, a identificação, vigilância e eliminação ou controlo desses factores 

é, cada vez mais, crucial, quer por uma preocupação dos consumidores, quer pelos 

decisores (que por sua vez, também são consumidores). A WHO/OMS define as 

doenças de origem alimentar como “as patologias de natureza infecciosa ou tóxica, 

causadas por agentes que entram no organismo através da comida ingerida como 

alimento”.  

Situações como o leite ou aves contaminados com dioxinas com intensa 

divulgação pelos media, levam a uma enorme e cada vez mais esclarecida 

preocupação dos consumidores com a segurança alimentar. A existência de grupos de 

risco cada vez maiores, pelo alargamento da esperança média de vida, pelo aumento 

da sobrevida de pessoas com problemas de imuno-supressão, além dos tradicionais, 

como os muito jovens ou as grávidas tornam o tema social e economicamente 

relevante (para além dos óbvios valores morais) (1) 

Numa fase inicial, apenas as zoonoses mais graves, começando pela 

tuberculose e posteriormente brucelose foram alvo de planos de erradicação 

específicos, demonstrando as preocupações em termos de Saúde Pública que, à 
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época, eram mais pertinentes e exequíveis. (2) Seguiram-se outras doenças, como a 

peripneumonia contagiosa dos bovinos e a leucose, cuja repercussão económica 

justificava a elaboração e aplicação de planos de erradicação específicos. (3), (4) 

O leite, pelas suas características especiais (rica e equilibrada composição, 

que o torna um meio de cultura perigosamente adequado para diversos 

microrganismos potencialmente patogénicos) é um alimento de consumo 

recomendado para todas as faixas etárias, sobretudo para as mais frágeis como os 

jovens, doentes e idosos, o que leva a que o sector leiteiro seja pioneiro na adopção 

de medida de segurança alimentar, regulamentando, fiscalizando e penalizando 

infracções. 

Embora, em termos de Saúde Pública, a análise sistemática do leite recolhido 

pela indústria, avaliando quer a qualidade microbiológica e a presença de resíduos de 

antibióticos, quer a sua composição (gordura, proteína, água, cinzas) impeça que o 

leite que não cumpra determinados requisitos entre no circuito alimentar humano1, o 

uso indevido de antibióticos pode ter consequências graves, transcendendo a mera 

penalização económica da exploração em causa. A contaminação dum 

tanque/cisterna/processo industrial leva quer a perdas económicas directas (pelo não 

pagamento desse leite ao produtor, ou pela contaminação e consequente rejeição 

duma divisão/cisterna), quer a custos mais subtis, como os que derivam da destruição 

por incineração do leite, recolha de material inútil (pessoal, gasolina, desgaste dos 

camiões, confirmação das análises), com a inviabilização de processos industriais, 

sobretudo os que envolvem fermentação (ex. queijo e yogurth) e mesmo eventual 

paragem e descontaminação de sistemas industriais.   

Tal encontra-se rigorosamente reconhecido e regulamentado, (Regulamento da 

Comissão CE/1662/2006, de 6 de Novembro (5)) o que não impede que por factores 

diversos, não aconteçam irregularidades.  

Dentro dos perigos químicos, focaremos a nossa atenção nos resíduos de 

antibióticos, os quais são relativamente fáceis de monitorizar e, no entanto, comportam 

riscos não negligenciáveis para a Saúde Pública, nomeadamente alergias (por ex. à 

penicilina) ou efeitos tóxicos, seja por efeito farmacológico directo, seja pela alteração 

da flora microbiana normal do intestino humano ou pela selecção de bactérias 

(zoonóticas ou não) resistentes a um ou mais antibióticos e com origem alimentar. No 

caso, podemos pensar numa ingestão continuada de leite contendo resíduos de 

antibióticos, o que é relativamente negligenciável ao nível das populações, face à 

                                                 
1  O Regulamento 1662/2006, de 6 de Novembro define o que deverá ser entendido 
como “leite”, já que nem tudo o que é branco e sai do úbere da vaca pode ser assim 
entendido. Existem características bem delimitadas de origem e composição. (5) 
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apertada e eficaz fiscalização existente, mas pode ser importante para pessoas que 

consumam leite por eles produzido, pela transmissão directa de estirpes microbianas 

resistentes a antibióticos dos animais ao homem. (6), ou eliminação para o ambiente, 

pelo produtor, de leite com resíduos.  

Centrando-nos no aparecimento de antibioresistências, podemos ter situações 

em que:  

a) O desenvolvimento de uma bactéria patogénica (zoonose), a qual por 

transmissão directa ou indirecta (ex alimentos) causa alterações ao estado hígido 

dos humanos 

b)  O desenvolvimento de uma bactéria per se não patogénica, mas que 

transfere genes para a resistência aos agentes antimicrobianos para agentes 

patogénicos que contaminem produtos de origem animal 

c) O antibiótico administrado aos animais ou seus metabolitos activos, 

presentes em produtos alimentares, pode criar uma pressão selectiva nas bactérias 

(patogénicas ou comensais) presentes no tracto gastro-intestinal, com o surgimento 

de estirpes resistentes. (7) 

Por exemplo, um estudo efectuado em vitelos avaliou a forma como a utilização 

de antimicrobianos, por via oral (neomicina e tetraciclina), usados de forma preventiva, 

contribuem para uma pressão selectiva que, em última análise, parece determinar o 

surgimento de estirpes de bactérias comensais resistentes, concretamente multi-

resistentes. Concluiram que esse era um factor de risco, para o aparecimento de 

antibioresistências, que determinava níveis de resistência, nomeadamente a 

antimicrobianos não usados na quinta onde decorreu o estudo, (também se concluiu 

que a administração de ceftiofur, terapeuticamente também o determinava, embora a 

eliminação de bactérias multi-resistentes parecesse ser mais transitória). (8) Muitos 

outros trabalhos e autores abordam o mesmo tema de outros ângulos, expressando o 

que é um tema muito actual. (9) (10) (11) (12) 

Neste momento, as preocupações alargam-se, passando a tradicional área da 

cadeia alimentar (13) ou contacto directo com animais, para o potencial risco para a 

Saúde Pública que água ou plantas contaminadas com agentes antimicrobianos 

possam constituir, quer directamente nos seres humanos, quer como meio de pressão 

selectiva para bactérias comensais ou patogénicas aí presentes. (14) (15) (16) (17) 

(18) (19) Tenta-se globalmente reduzir a necessidade da utilização de agentes 

antimicrobianos e controlar o seu uso indevido. Paralelamente, os estudos alargam-se 

quer às resistências aos produtos desinfectantes (20), quer a animais não domésticos 

(como o camarão) ou animais domésticos de companhia (como os canídeos), tentando 
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perceber qual o papel que poderão ter tratamentos ou contaminações desses animais 

no panorama global das antibioresistências e Saúde Pública. (21) (22) 

O aumento da resistência aos agentes antimicrobianos (e frequentemente 

fenómenos de multiresistência) traz dificuldades acrescidas no tratamento de 

infecções bacterianas, levando à inadequação dos tratamentos empíricos de ataque. 

Consequentemente, há um atraso no tratamento efectivo, acréscimo de custos 

(laboratoriais, uso de vários medicamentos, perda de produtividade do paciente: dias 

de trabalho, nos humanos, leite ou carne nos animais, recurso a ou prolongamento do 

tempo de hospitalização, isolamento do paciente, desinfecções adequadas à 

ocorrência, aumento da mortalidade, eventualmente sequelas permanentes e 

necessidade de recorrer a antibióticos de fim de linha, frequentemente mais caros e 

mais tóxicos, o que pode impedir mesmo o recurso aos mesmos em pessoas de 

baixos recursos económicos, em países subdesenvolvidos, ou com pacientes com 

lesões renais ou hepáticas, por ex.). (23) (24) (25) 

Não existem dados conclusivos, acerca do impacto efectivo em termos de Saúde 

Pública decorrente do uso de antimicrobianos em animais, sendo esse um tema 

controverso. (26) (27) (28) (29) (30) (31) 

 No entanto, havendo evidência que o microbismo animal e humano 

frequentemente se sobrepõem é no mínimo sensato que os decisores se interroguem 

acerca do tema e tomem medidas cautelares, até porque existem evidências de 

transmissão pontuais de bactérias zoonóticas resistentes a seres humanos. (28) É 

precisamente esse o âmbito actual da segurança microbiana dos alimentos, que não 

visa meramente o nível de contaminação microbiológica dos alimentos e o tipo e 

potencial zoonótico dos agentes presentes, mas as antibioresistências por eles 

exibidas. Isso obriga a indústria farmacêutica e outras comunidades científicas a 

estudarem a forma como o uso dum determinado agente antimicrobiano, para as 

condições previstas de utilização, vai determinar ou agravar situações de 

resistência(s) bacteriana(s) em bactérias de origem alimentar com origem no tracto 

gastro-intestinal de animais medicados.  (32) 

Grande ênfase tem sido dado nos últimos anos à possibilidade de aplicar os 

princípios do sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) à produção 

primária, a fim de garantir a qualidade dos produtos alimentares ao longo de toda a 

cadeia de produção, “from stable to table”. (1) (33) (34) (35)  

No contexto acima explicitado, e com a finalidade de melhorar a qualidade do 

leite entregue pelos produtores em matéria de resíduos de antibióticos, a Agros 

implementou, entre Janeiro de 2002 e Junho de 2003, um Programa de Auto-controlo 
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de Resíduos de Antibióticos na Exploração, dirigido a 132 explorações que 

recorrentemente apresentavam tanques com resíduos de antibióticos. 

 

1.2 - OBJECTIVOS DO TRABALHO 
 

1.2.1 - OBJECTIVO GERAL 

Pretendemos neste trabalho avaliar se houve melhoria no controlo de resíduos 

de antibióticos no leite entregue por produtores em risco, depois de lhes ter sido feita 

formação específica e de se ter implementado nas respectivas explorações um 

programa de auto-controlo de resíduos de antibióticos baseado em metodologia 

HACCP. 

 
1.2.2 – OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
Para concretização do objectivo geral, definiram-se três objectivos específicos, 

explicitados da seguinte forma: 

• Determinar se a implementação do programa levou a 

uma melhoria dos procedimentos na exploração; 

• Determinar se é possível prever com segurança a 

possibilidade de ocorrência de resíduos de antibióticos no leite, nos 

anos seguintes à implementação do programa, a partir da 

classificação da 3ª visita, bem como da classificação da auditoria; 

• Determinar se o intervalo de tempo entre entregas de 

leite com resíduos, das explorações incluídas no programa, se alterou 

após a implementação deste 

 

1.3 – ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Neste capítulo apresentamos uma breve justificação da importância do tema das 

antibioresistências, definimos os objectivos gerais e específicos deste trabalho e 

descrevemos a organização do documento.  

No Capítulo 2 fazemos uma breve introdução ao que se entende por “antibiótico”, 

principais grupos e mecanismos de acção, falamos da sua utilização em veterinária 

(aplicações e quantidades) e dos mecanismos de aquisição e transmissão de 

resistências. Seguidamente, descrevemos a evolução da preocupação com o alastrar 

dessas resistências e a sua possível transmissão à espécie humana, que levou à 

implementação de diversas estratégias, visando a monitorização e contenção das 

antibioresistências. Por último, descrevemos como se estruturou uma estratégia 
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comunitária para a gestão do risco constituído pela presença de resíduos de 

antibióticos nos alimentos.  

No Capítulo 3 (Material e Métodos) descrevemos a forma como se obtiveram e 

trataram os dados existentes para poderem ser trabalhados estatisticamente e 

mostramos como nos propomos alcançar os objectivos descritos. 

No Capítulo 4 mostramos os resultados obtidos, no Capítulo 5 apresentamos a 

discussão dos resultados e encerramos no Capítulo 6 com as conclusões. 
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CAPÍTULO 2 - ENQUADRAMENTO 
 
2.1 – O QUE SÃO ANTIBIÓTICOS 

Quando Alexander Flemming descobriu a penicilina, nos anos 20 do séc. XXI, 

iniciando a dita “era dos antibióticos” percebeu o seu potencial no tratamento de 

diversas infecções, mas não poderia imaginar as múltiplas utilizações, complicações 

ou questões económicas que daí adviriam.  

O termo antibiose (a vida impede vida) foi criado por Vuillemin em 1889 para 

designar o antagonismo entre seres vivos em geral, mas o termo antibiótico foi usado 

pela primeira vez em 1942 por Waksman, referindo-se a substâncias produzidas por 

microorganismos que antagonizam o crescimento ou a vida doutros microorganismos, 

em alta diluição. No entanto, a era da quimioterapia começou em 1935, com Domagk, 

com a introdução das sulfamidas em terapêutica. 

Os antibióticos são fármacos usados para reduzir ou eliminar micoorganismos 

patogénicos. Tradicionalmente, o termo antibiótico designa substâncias produzidas 

metabolicamente por microorganismos, com uma elevada toxicidade selectiva para as 

bactérias (e outros microorganismos, como fungos e protozoários). No entanto, 

existem antibióticos semi-sintéticos (por exemplo, por modificação de penicilinas ou 

cefalosporinas), ou antibióticos, que embora originalmente fossem obtidos a partir de 

produtos metabólicos de determinados microorganismos, actualmente são totalmente 

sintetizados (ex. cloranfenicol). Existem mesmo antibióticos que não ocorrem na 

natureza - sintéticos (ex análogos do cloranfenicol, como o tianfenicol). Como tal a 

distinção entre antibióticos, como tendo origem biológica e agentes 

quimioterapêuticos, como tendo origem sintética tende a esbater-se. 

Os antibióticos actuam sobre as bactérias através de diversos mecanismos de 

acção, os quais justificam a sua toxicidade selectiva, agindo a níveis precisos do 

metabolismo microbiano. 

Os antibióticos classificam-se em classes com base na sua origem biológica, 

estrutura química, mecanismo de acção, espectro e uso terapêutico. 

Quanto ao espectro de acção, diz-se que é estreito quando actuam 

selectivamente em determinados microorganismos, como os Staphylococcus ou 

Pseudomonas (ex penicilinas penicilase resistentes, como a oxacilina) ou de largo 

espectro, quando são eficazes contra uma variedade grande de microorganismos, 

como sucede com as tetraciclinas, cloranfenicol, aminopeniclinas, etc. 

Quanto ao modo de acção os antimicrobianos classificam-se em 

bacteriostáticos (quando há inibição do crescimento bacteriano, por incapacidade de 
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multiplicação, que desaparece com a remoção do antibiótico) e bactericidas (quando 

há uma lesão irreversível da célula que constitui o microorganismo-alvo). O resultado 

final acaba por ser a morte dos microorganismos. O efeito bactericida é importante nas 

primeiras 4 a 6 horas de infecção e em termos clínicos é relevante se, nesse período, 

morrerem mais de 99% das bactérias. De referir também que, o mesmo antibiótico, 

pode exibir os dois efeitos, dependendo das condições (concentração de antibiótico) e 

da bactéria em causa (densidade bacteriana, fase e taxa de crescimento do 

microorganismo, sobrevivência de mutantes). 

Quanto ao mecanismo de acção, a actividade inibitória dum antibiótico 

baseia-se numa reacção biosintética particular, originada por uma ligação específica, 

com inactivação dum substrato, que leva a uma paragem do crescimento ou mesmo à 

morte da célula afectada. O conhecimento do mecanismo de acção explica a 

especificidade ou inespecificidade, as quais se relacionam de perto com a tolerância 

ou toxicidade, já que em doses elevadas, todos os antibióticos interferem 

secundariamente noutros processos (para além do “seu” mecanismo de acção normal, 

que confere valor terapêutico ao composto). 

De acordo com o local em que actuam no metabolismo bacteriano podem ser 

divididos em 4 grupos principais: 

 

1 – Antibióticos que interferem com a síntese dos ácidos nucleicos 

2 - Antibióticos que interferem com a síntese das proteínas 

3 - Antibióticos que interferem com a síntese da parede celular 

4 - Antibióticos que interferem com a função da membrana citoplasmática 

 

Tabela 2.1 
Distribuição dos grupos de antibióticos por local de acção na célula bacteriana 

Síntese dos  
ácidos nucleicos

Síntese das 
 proteínas 

Síntese da 
parede celular 

Função da  
membrana citoplasmática

Sulfamidas Cloranfenicol Beta-lactâmicos Polimixinas 
Rifampicina Tetraciclinas Vancomicina Anfotericina B 
Quinolonas Macrólidos Bacitracina Nistatina 

Griseofulvina Lincosamidos Imidazóis   
Nitrofuranos Aminoglicosídeos     

 

Dentro de cada grupo e subgrupo existem antibióticos que actuam em 

diferentes etapas na cadeia metabólica, seja por competição com o substrato, por 

inibição de enzimas (PBP – penicillin binding proteins, por ex), indução de erros na 

síntese proteica, ligação à parede celular da bactéria, com aumento da sua 
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permeabilidade (lise celular directa ou aumento da sensibilidade a outros antibióticos), 

etc   

 

Beta-lactâmicos – benzilpenicilina (penicilina G), meticiclina, oxacilina 

(penicilase resistente), ampicilina e amoxicilina (aminopenicilinas), ácido clavulânico 

(inibidores das beta-lactamases), cefalosporinas (1ª, 2ª ou 3ª geração)  

Bactericidas (apenas para microrganismos em multiplicação). Pode ter efeito 

bacteriostático para determinados microorganismos em repouso (parece inibir 

reversivelmente enzimas necessárias à multiplicação celular). Utilizada sobretudo para 

tratamento de infecções por Gram positivos. 

Aminoglicosídeos – estreptomicina e dihidroestreptomicina, neomicina, 

kanamicina, gentamicina. 

Bactericidas, actuam no interior da célula. Necessitam energia e oxigénio para 

actuar. Sinergia com bactericidas. Inibem a síntese da parede celular, como os beta-

lactâmicos. Actuam mesmo com a célula em repouso. Largo espectro, sobretudo 

usados no tratamento de infecções por bacilos Gram negativos 

Tetraciclinas – tetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina. 

Bacteriostáticos, actuam ao nível dos ribossomas. Largo espectro. 

Cloranfenicol – e análogos, como o tianfenicol.  

Bacteriostáticos, actuam ao nível dos ribossomas. Activos contra bactérias 

aeróbias Gram positivas e anaeróbias Gram negativas. Largo espectro. 

Macrólidos – eritromicina, oleandomicina, espiramicina. 

Bacteriostáticos em doses terapêuticas, podem ser bactericidas em 

concentrações elevadas. Actuam ao nível dos ribossomas. Espectro estreito. 

Lincosamidos – lincomicina, clindamicina. 

Bacteriostáticos em doses terapêuticas, podem ser bactericidas em 

concentrações elevadas. Actuam ao nível dos ribossomas. Espectro estreito. 

Péptidos – Bacitracina (acção sobre Gram positivos), polimixinas (acção sobre 

Gram negativos). 

Bactericidas, actuando quer se a bactéria está em crescimento activo ou em 

repouso. Elevada nefrotoxicidade. 

Rifamicinas – rifamicina, rifampicina. 

Bactericidas para bactérias em crescimento. Largo espectro. 

Inibidores da síntese da parede bacteriana (não beta-lactâmicos) – 

vancomicina. 

Bactericida para bactérias em crescimento. Espectro estreito (actua somente 

em Gram positivos). 
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Agentes quimioterapêuticos –  

Sulfamidas: 

Bacteriostáticas para bactérias em crescimento, menos activas que os 

antibióticos, activas após um período de latência, inactivadas pelo soro, pus e tecidos 

necrosados. 

Actua por inibição da síntese do ácido fólico, que é essencial para a síntese de 

purinas e alguns amino-ácidos. Largo espectro. 

Nitrofuranos: 

Bacteriostáticos em doses baixas, bactericidas nas doses terapêuticas, para 

bactérias em crescimento e em repouso. Interferem com a síntese dos ácidos 

nucleicos e indirectamente, inibem a síntese proteica. Largo espectro. 

Quinolonas: 

Enrofloxacina. Bacteriostáticas e bactericidas (dependendo da concentração). 

Actuam por inibição da replicação do DNA (inibição da girase do DNA). Espectro varia 

com a quinolona considerada. 

Agentes anti-fúngicos – Anfotericina B, nistatina, griseofulvina. (36) 

 

2.2 – UTILIZAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS, EM PRODUÇÃO ANIMAL, EM 
PORTUGAL 

Os agentes antimicrobianos são utilizados em animais de produção quer para 

efeitos terapêuticos, quer como promotores de crescimento, para causar alterações na 

estrutura ou funcionamento de sistemas do animal, aumentando a sua produtividade. 

(32) 

O uso de antibióticos como promotores de crescimento teve início após o fim 

da II Guerra Mundial, quando resíduos de antibióticos produzidos para fins militares 

foram administrados a galinhas, tendo-se verificado que isso conduzia a melhores 

índices de conversão. Rapidamente o uso de doses subclínicas de antibióticos (cerca 

de 10 vezes inferiores às doses terapêuticas) se estendeu a outras espécies 

produtoras de carne, chegando mesmo a ser usado em vacas leiteiras, embora aí 

fosse rapidamente suspenso. Isto deveu-se inicialmente ao facto de, 

tecnologicamente, o leite com resíduos de antibióticos não permitir a confecção de 

queijo (factor económico), mas também por haver relatos de reacções alérgicas em 

humanos susceptíveis. (37) 

A administração de antimicrobianos em animais varia com a espécie, a doença 

visada, a formulação ou os objectivos pretendidos. Podem ser utilizados por curtos ou 

longos períodos, aplicados a 1 animal ou conjunto de animais. Terapeuticamente (para 

tratamento duma doença clínica), profilacticamente (para prevenir que uma doença 
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afecte um grupo de animais, normalmente usando a via oral e doses baixas) ou 

metafilacticamente (tratamento, utilizando doses terapêuticas, de um animal ou grupo 

de animais, quando a probabilidade de virem a contrair uma determinada(s) doença(s) 

é elevada). Com a entrada em vigor do regulamento 1831/2003/EC, a 1 de Janeiro de 

2006 foi banida a utilização de antibióticos como promotores de crescimento na 

comunidade europeia, (32), prevendo-se que até 2013 seja proibido  uso de 

coccidiostáticos como aditivos na alimentação animal. (38)  

A nível nacional, compete à Direcção Geral de Veterinária (DGV), por força do 

Dec.Lei 209/2006, que altera a Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP), atribuindo-lhe a função de “Proceder 

à avaliação, autorizar, controlar e inspeccionar a comercialização e a utilização dos 

medicamentos veterinários farmacológicos, imunológicos, pré-misturas 

medicamentosas, homeopáticos e as suas matérias-primas, bem como os produtos de 

uso veterinário”.  

A transferência de competências dos Medicamentos de Uso Veterinário do 

INFARMED para a DGV efectivou-se com a entrada em vigor a 01.03.2007 do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2007, de 27 de Fevereiro.  

Um relatório do INFARMED, elaborado no período de transição permite-nos 

saber, para o triénio 2004-2006 a: 

 

Gráfico 2.2.1 
Distribuição percentual de medicamentos veterinários autorizados (titulares de AIM), 

por grupo animal alvo 

 
 Se detalharmos por grupos farmacológicos, por quilograma de substância 

activa, temos: 
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Tabela 2.2.1 
Quantidade de antibióticos (em kg) comercializada para os diferentes grupos 

animais alvo durante o triénio 2004-2006, em Portugal 

 
Verificamos um decréscimo acentuado no uso de antimicrobianos, devido 

sobretudo à redução do seu uso em animais de produção. 

 

Gráfico 2.2.2 
Quantificação dos principais grupos farmacoterapêuticos durante o período 2004 – 

2006 

 
 

Este gráfico mostra uma redução significativa no uso de tetraciclinas ao longo 

do triénio em questão. As polimixinas, que em 2005 chegaram a estar abaixo das 40 

toneladas, sobem em 2006, eventualmente como opção terapêutica de substituição às 

tetraciclinas, já que os restantes antibióticos têm um consumo relativamente estável.  
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Gráfico 2.2.3 
Quantidade percentual de antibióticos comercializados, por via de administração 

 
As pré-misturas medicamentosas dominam, com 81%, seguindo-se a via 

parenteral, e a via oral, ambas com 8%. 

Outros grupos de relevância são os antiparasitários e os anti-inflamatórios não-

esteróides, com consumos por espécie e subgrupos conforme se discrimina: 

 
Tabela 2.2.2 

Quantidade de antiparasitários (em kg) comercializada para os diferentes grupos de 

animais alvo durante o triénio 2004-2006 

 
 

Gráfico 2.2.4 
Evolução da comercialização dos endoparasiticidas, ectoparasiticidas e 

endectocidas durante o triénio 2004-2006 

 



 28

 
Tabela 2.2.3 

Quantidade de anti-inflamatórios não esteróides (em kg) comercializada para os 

diferentes grupos animais alvo durante o triénio 2004-2006 

 
 

Gráfico 2.2.5 
Consumo anual, por grupo farmacológico, no triénio 2004-2006 

 

 
 

Globalmente, verifica-se que os antibióticos, têm uma tendência de redução de 

consumo acentuada, mas são, ainda consumidos de forma dominante sobre os 2 

outros grupos (desparasitantes e AINEs). 

(Tabelas e gráficos retirados do “Relatório do Departamento de Medicamentos 

Veterinários 2000 –2007”) (39) 

 

A tabela 2.2.4 contém os antibióticos disponíveis para administração em 

animais cujo leite se destina ao consumo humano, separados por grupos e via de 

administração (a qual, no caso dos intra-mamários, se subdivide conforme os produtos 

se destinam ao tratamento de mamites ou a terapia no momento de secagem)   
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Tabela 2.2.4 
Antibióticos disponíveis em 2007, para administração em bovinos leiteiros 

  
  
    

Aplicação Intra-mamária
  

GRUPO SUB-GRUPO Príncipio Activo Injectáveis Tratamento Secagem
Penicilina 3 2 1 
Ampicilina 3     
Amoxicilina 6     

Penetamato 2     

Cloxacilina     2 

Penicilinas 
  
  
  
  
  TOTAL 14 2 3 

Cefalexina 1     
Cefquinoma 1 1 1 

Ceftiofur 3     
Cefoperazona   1   

Cefazolina   1 1 
Cefalónio     1 

  
  
  

Beta-lactâmicos 
Cefalosporinas 

  
  
  
  
  
  TOTAL 5 3 3 

Oxitetetraciclina 8     
Doxiciclina 1     Tetraciclinas  

  
  
  TOTAL 9   

Espiramicina 2     
Tilosina 1     Macrólidos  

  
  
  TOTAL 3   

Enrofloxacina 2     
Danofloxacina 1     

  
  
  Marbofloxacina 1     

Quinolonas  

  TOTAL 4   
Sulfamidas        

Aminosidina 1     
Gentamicina   1   
Kanamicina 1   

Aminoglicosídeos    
  
  TOTAL 2 1  

Pirlimicina   1   Lincosaminas 
  

  
  TOTAL  1  

Trimetoprim/Sulfa 5 1  
Penicilina+Estreptomicina 8 1  

Ampicilina+Colistina 1   
Amoxicilina+Colistina 1   

Penicilina+Estreptomicina+Framicetina  1  
Amoxicilina+Ác.Clavulânico 1 1  

Amoxicilina+Ác.Clavulânico+Prednisolona  1  
Cloxacilina+Ampicilina  2 3 

Framicetina+Estreptomicina+Prednisolona  1  
Cloxacilina+Colistina   1 

Penicilina+Penetamato+Framicetina   1 
Lincomicina+Neomicina 1 1  

 
 
 
 

Ass. Antibióticos  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  TOTAL 17 8 5 

(40) (41) 
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2.3 – RESPOSTA DA BACTÉRIA – RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS 

Pouco depois da descoberta da penicilina, os cientistas aperceberam-se que 

existiam estirpes resistentes. Umas naturalmente resistentes, reconhecidas como 

estando fora do espectro de acção do antibiótico, outras que adquiriam a capacidade 

de sobreviver e multiplicar-se mesmo na presença do composto. Isso estimulou a 

procura de novos compostos com propriedades antimicrobianas, para contornar essa 

situação. Constatou-se, que em média, dois anos após o aparecimento de um novo 

composto, surgiam estirpes resistentes. É importante notar que, desde o fim dos anos 

80, o número de novos compostos que entram no mercado tem tido tendência para se 

reduzir e normalmente pertencem a classes de antibióticos já conhecidas. (42) 

Actualmente, existem autores que se começam a preocupar com o surgimento 

de bactérias resistentes a todos os agentes antimicrobianos disponíveis (pandrug-

resistant). (43) 

De acordo com a definição avançada pelo NCCLS, bactérias resistentes são 

aquelas que “não são inibidas pelas concentrações sistémicas habituais do agente, 

utilizando protocolos de dosagem habituais”. Existe um conceito intermédio, de 

susceptibilidade reduzida, o qual provavelmente é causado pelos mesmos 

mecanismos que determinam uma resistência franca aos antibióticos.  

A actividade inibitória de um antibiótico mede-se em termos de MIC (minimum 

inhibitory concentration), na prática medindo a zona de inibição de crescimento em 

redor de um disco impregnado de antibiótico. Os resultados podem ser expressos de 

forma semi-quantitativa (valor do disco de inibição, em milímetros) ou qualitativa 

(sensível, intermédia ou resistente). 

A resistência microbiana ocorre através de diversos mecanismos: tipicamente, 

ou há inactivação da droga ou alteração dos receptores-alvo, sendo factores 

propiciatórios a quantidade de antibiótico estar abaixo de determinados limites, não 

atingir a concentração eficaz ou ser facilmente eliminado (efluxo). Esse mecanismo de 

aquisição de resistências pode ser eficaz em simultâneo para vários compostos, 

dando origem a bactérias multi-resistentes2, as quais por sua vez podem disseminar 

                                                 
2 Existem fenómenos de resistência cruzada, em que bactérias resistentes a 

um antimicrobiano de uma determinada classe são resistentes a todos os outros da 
mesma classe, por um único mecanismo bioquímico, o que normalmente é devido a 
terem todos o mesmo tipo de acção sobre elas, mas também existem fenómenos de 
co-resistência, em que uma bactéria adquire resistência em simultâneo dois ou mais 
antibióticos, de classes distintas e distintos modos de acção. [44] O mecanismo da 
resistência cruzada pode ocorrer por sobreposição de alvos, como no caso das 
lincosamidas, macrolidos e estreptograminas (MLS), que são quimicamente muito 
diferentes, mas em que a metilação duma única adenina no RNA ribossomal confere 
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essa multi-resistência a outras espécies e mesmo géneros de bactérias, sendo a 

extensão dessa resistência fortemente influenciada pelos mesmos factores que 

determinam a acção do composto e seu sucesso, para além da interacção entre o 

agente antimicrobiano e uma bactéria em particular, e que pode nem ser a visada 

quando do início da medicação. (32) (44) (não raro, a resistência a um antibiótico 

baseia-se em vários mecanismos ocorrendo em simultâneo na mesma bactéria). (42) 

A transmissão de genes para a resistência a um ou vários antibióticos pode 

dar-se verticalmente (todas as bactérias ligadas ao mesmo clone) ou horizontalmente, 

pela troca de genes resistentes, usando partículas de DNA móvel (plasmideos, 

bacteriófagos, transposões, integrões). Essa troca horizontal pode ocorrer dentro e 

entre espécies, mas também entre géneros distintos, utilizando 

recombinases/integrases, e também ocorre na ausência de antibióticos. Demonstrou-

se que, um plasmídeo portador de um gene para a resistência à estreptomicina 

identificado em alguns isolados de P. multocida foi passado a 1 estirpe de E. coli, que 

por seu turno se tornou resistente à estreptomicina. De igual modo, comprovou-se que 

a resistência à tetraciclina em Campylobacter era transmitida através de plasmídeos, 

que podiam transmitir-se intra e interespécies de Campylobacter. (15) (32) (45) 

As práticas médicas e agrícolas dos últimos 50 anos promoveram o 

desenvolvimento de resistências aos antibióticos e disseminação desses 

microorganismos resistentes quer na população humana, quer nos animais. (44) A 

vulgarização do uso de promotores de crescimento, sobretudo em suínos e frangos 

contribuiu em grande medida para que houvesse grande pressão selectiva para 

estirpes resistentes a antibióticos, sendo usados frequentemente para colmatar 

deficiências de maneio. No entanto, sabe-se que a eficácia dos promotores de 

crescimento é inversamente proporcional ao estado sanitário do ambiente em que o 

animal se encontra. (37) 

Genericamente, o sistema digestivo dos animais abriga várias centenas de 

espécies distintas de bactérias. Do equilíbrio do ecossistema por elas formado decorre 

a conservação da integridade dos enterócitos, a metabolização (digestão) de vários 
                                                                                                                                               
resistência às três classes de antibióticos. Tal deve-se ao facto de qualquer destes 
antibióticos ter alvos sobreponíveis ao nível ribossomal. De igual modo, o efluxo activo 
do antibiótico, que confere baixos níveis de resistência e é um processo dependente 
de energia, é responsável pela resistência a beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, 
tetraciclinas, cloranfenicol, trimetoprime, sulfonamidas, fluorquinolonas e MLS, entre 
outros (as bombas de efluxo envolvidas são bastante inespecíficas). No caso da co-
resistência, ela parece dever-se ao facto de os genes para a resistência se 
encontrarem próximos, e quando ocorrem trocas genéticas, irem “por arraste”, por ex, 
em integrões. Na prática, a bactéria exibe em simultâneo vários mecanismos de 
resistência, tornando várias classes de antimicrobianos ineficazes.  
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alimentos, a modulação de processos metabólicos (ex, conversão de esteróides e 

metabolismo da bilirrubina em urobilinogénio, mais solúvel) e protecção, por 

competição directa entre bactérias, contra bactérias patogénicas (cujos efeitos podem 

ser causados pela produção de toxinas ou por serem invasivas). Em paralelo, 

produzem igualmente, algumas vitaminas e nutrientes benéficos para o hospedeiro.  

A administração de antimicrobianos pode levar à presença de níveis residuais 

de antibióticos (ou metabolitos activos), os quais podem levar à alteração do equilíbrio 

da microflora intestinal e/ou exercer pressão selectiva que determine o aparecimento 

de bactérias resistentes. (46) 

Em termos de Saúde Pública temos que ter presente o facto de bactérias 

patogénicas zoonóticas com origem alimentar poderem ser inocentes comensais no 

tracto gastrointestinal de várias espécies pecuárias (ex Campylobacter, Salmonella e 

E. coli O157). Outras podem ou não ter origem animal: Yersinia enterocolitica, Listeria 

monocytogenes, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Shigella spp e Clostridium 

spp. Por exemplo, o Campylobacter causa diarreia bacteriana em humanos, sendo 

mais frequentemente identificado que a Salmonella; E. coli – os bovinos, que não têm 

receptores vasculares no epitélio intestinal para a toxina (shiga-like), podem no 

entanto ser portadores assintomáticos. Qualquer intervenção que altere a resistências 

aos antibióticos em bactérias na população animal, pode passar despercebida neles e 

no entanto, determinar o aparecimento de surtos graves na população humana. 

Mesmo a via parenteral, que normalmente está menos implicada no 

aparecimento de antibioresistências não é isenta de efeitos, seja por via do ciclo 

entero-hepático (onde inclusive podem surgir metabolitos mais activos, como no caso 

das quinolonas, em que a administração de enrofloxacina, usada em veterinária, se 

converte no fígado em ciprofloxacina, e é eliminada pela bílis. A flora intestinal entra 

em contacto quer com a droga usada em veterinária (enrofloxacina), quer com a sua 

congénere humana (ciprofloxacina), com as eventuais repercussões que daí podem 

advir em Saúde Pública), seja por secreção (mecanismos activos e passivos) pelos 

enterócitos). A via oral, muito usada em suinicultura e avicultura, quer pela 

administração de rações medicadas, quer pela administração de antimicrobianos na 

água de bebida (mais raramente por administração directa ao animal doente), não 

permite nos dois primeiros casos ter a certeza acerca da quantidade consumida por 

animal, até porque um animal doente por norma, reduz a sua ingestão de água e 

alimentos, e põe dúvidas acerca da estabilidade do que é ingerido3.  

                                                 
3 Em qualquer circunstância, em termos de Saúde Pública e resistência aos 
antibióticos, é importante perceber qual a quantidade de antibiótico (ou metabolitos 
activos) que acabam no tracto gastro-intestinal, já que podem potencialmente causar 
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Outras vias, como a via intra-mamária ou intra-uterina aparentam menor 

potencial de risco numa perspectiva de flora bacteriana intestinal. No entanto, várias 

bactérias que causam infecções nesses sistemas são potencialmente zoonóticas, 

como o Staphylococcus aureus. 

Estudos efectuados no Japão indicam existir correlação entre o volume de 

antibiótico usado terapeuticamente em veterinária e os níveis de resistência 

encontrados para esse antibiótico, em amostras de E. coli obtidas de fezes de animais 

(várias espécies – bovinos, suínos, frangos e galinhas poedeiras) saudáveis. No caso 

da oxitetraciclina, que é o antibiótico mais usado (em quantidades mais que duas 

vezes superiores ao segundo mais utilizado, que é a ampicilina) encontraram-se, no 

caso dos bovinos 33% de estirpes resistentes, nos porcos 67%, nos frangos de carne, 

74,6% e nas galinhas poedeiras, 39,7%, o que é consistente com o maneio terapêutico 

desses animais – enquanto que, nos bovinos os tratamentos são preferencialmente 

individuais, nos suínos dependendo da idade poderão ser ou não massais, nos 

frangos de carne nunca são individuais e nas poedeiras evita-se tratar pelo intervalo 

de segurança nos ovos que isso implica (embora quando se intervenha, se faça de 

forma massal). Destes dados decorrem correlações estatisticamente significativas 

entre as taxas de estirpes resistentes isoladas de animais aparentemente saudáveis e 

o uso de agentes antimicrobianos, a saber: bovinos: r=0.958, p<0,001; suínos: 

r=0.787, p<0,001; frangos: r=0.699, p<0,05; galinhas poedeiras: r=0.945, p<0,001). 

(47) 

Muitos agentes antimicrobianos usados em veterinária, em animais para 

consumo humano, são igualmente usados em medicina humana, e mesmo no caso 

em que são distintos ocorrem situações curiosas, como pelo uso de nourseothricin – 

estreptotricin, um antibiótico usado como promotor de crescimento (AGP = animal 

growth promotor) para porcos, que não é usado em medicina humana e não apresenta 

resistência cruzada com outros antibióticos. Verificou-se que ao fim de 1 ano, havia 

porcos com E. coli resistentes à nourseothricin – estreptotricin. Em 2 anos, surgiram E. 

coli resistentes nos proprietários dos porcos, em residentes urbanos da zona e em E. 

coli isolados de infecções urinárias em seres humanos. Alguns anos mais tarde, essa 

resistência alargou-se a bactérias patogénicas, não só zoonóticas, como Salmonella, 

mas também em Shigella, que são estritamente patogénicas para os seres humanos e 

não têm reservatório animal. (48) 

                                                                                                                                               
alterações na microflora normal, com eventual proliferação excessiva das bactérias 
resistentes, que podem ser ou tornar-se zoonóticas. 
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A tudo o atrás exposto acresce o facto de a medicina veterinária ter um largo 

campo de acção, abrangendo múltiplas espécies, com variadíssimas características 

em termos fisiológicos, anatómicos e patológicos (basta comparar, por exemplo, um 

cavalo com uma vaca, um gato, um peixe, uma ave ou uma abelha). A obtenção de 

um esquema terapêutico adequado (isto é, que permita que uma droga eficaz sobre o 

agente em causa esteja disponível, por tempo suficiente, em concentração adequada 

no local da infecção, para matar todos os microorganismos que estão a causar a 

situação mórbida e obter a cura clínica em todos os animais afectados) por espécie, 

idade, situação mórbida, passível de execução em termos de maneio, que respeite o 

bem-estar animal e economicamente comportável não é fácil. No entanto deve-se 

tentar minimizar o potencial para o aparecimento de resistências, quer pelo impacto 

em doenças estritamente de animais, mas também pelo impacto que o uso de agentes 

antimicrobianos em veterinária pode ter em termos de antibioresistência em 

microorganismos patogénicos para os seres humanos. (49) 

Tradicionalmente, tentava-se não usar em veterinária (pelo menos como 

promotores de crescimento) agentes antimicrobianos que tivessem estruturas 

químicas semelhantes a antibióticos usados em medicina humana, mas constatou-se 

que essa abordagem era insuficiente, pois por ex, a apramicina, do grupo dos 

aminoglicosídeos, era apenas usada em animais, tendo-se assumido que como tinha 

uma estrutura química muito diferente, não seria reconhecida por enzimas 

modificadoras de aminoglicosídeos. Verificou-se no entanto, que as enterobactérias 

animais eram resistentes à apramicina pela síntese duma aminoglicosideo-acetil-

transferase, mediada por um plasmídeo, que também confere resistência à 

gentamicina, e que veio a ser encontrado em isolados clínicos de doentes 

hospitalizados. Houve portanto necessidade de repensar o tema da aquisição de 

resistências em termos dos mecanismos envolvidos e não meras semelhanças 

químicas. (50) 

Existem outros conceitos importantes para o uso racional de antibióticos. 

Assim, por exemplo, existe uma concentração mínima com efeitos antibióticos nos 

microorganismos (MAC), que se define como a concentração mínima que afecta a 

estrutura bacteriana, taxa de crescimento ou ambas. Verificou-se também, que mesmo 

em concentrações subinibitórias pode haver efeitos que reduzem a patogeneicidade 

dos microorganismos, seja porque as alterações facilitam a fagocitose ou reduzem a 

capacidade de adesão do microrganismo. Isso explica que, mesmo o uso inadequado 

de antibióticos pode ter expressão clínica. 

Após a administração dum antibiótico (ex penicilinas) existe uma persistência 

de actividade antimicrobiana (post-antibiotic effect). É a consequência da exposição 
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prévia a antibióticos e não resultado de concentrações sub-inibitórias persistentes. 

Está relacionada com a ligação persistente (ou permanente) do antibiótico com a 

bactéria e tem duração variável (ex até que a bactéria possa sintetizar novos 

receptores (no caso específico das penicilinas, penicilin binding proteins - PBPs) para 

substituir os que se encontram irreversivelmente ligados). 

Foi estudado nas fluorquinolonas a existência duma dosagem, superior ao 

MIC, que parece desestimular o aparecimento de estirpes resistentes, e a que se 

chamou MPC (mutant prevention concentration) e que de algum modo, exprime o 

verdadeiro potencial bactericida das fluorquinolonas. Não nos podemos esquecer que 

a concentração das drogas varia ao longo do intestino, pelo que a manutenção desse 

valor MPC não é fácil, estando pois pelo menos parte da microflora intestinal exposta a 

uma pressão de selecção para mutantes resistentes ao antibiótico. (32)   

Existem discrepâncias entre resultados in vivo e in vitro, devidos a vários 

factores. Por exemplo, o tempo de multiplicação bacteriano varia consoante as 

condições oferecidas, já que existem proteínas que se ligam aos antibióticos, e que os 

distribuem pelos diferentes tecidos, existem metabolitos com actividade antibacteriana, 

que pode ser inferior ou superior à do composto administrado, existem in vivo efeitos 

sub-inibitórios e PAE, existem flutuações rápidas de resistência das populações 

microbianas em resposta ao ambiente in vivo, etc. 

Os testes de sensibilidade aos antibióticos são normalmente feitos em free-

living cells (planctónicas), mas na vida real normalmente os microorganismos 

encontram-se em biofilmes, crescem mais lentamente, têm mais glicocalix 

(polisacarido extracelular) e por isso tudo, são mais resistentes aos antibióticos. 

Existem também bactérias “persistentes”, que têm características diferentes em 

termos de crescimento. Como elas crescem lentamente, os antibióticos não fazem o 

efeito previsível e assim que se pára a administração refazem a população bacteriana 

no biofilme. (37) Idealmente, os testes de sensibilidade aos antibióticos dever-se-iam 

efectuar na presença de soro, a fim de aproximar os resultados obtidos in vitro com os 

resultados reais, in vivo, assim reduzindo as taxas de insucesso. 

Paralelamente, o uso de antibióticos altera a resistência à colonização (dose 

infecciosa mínima ou dose de colonização) e a flora intestinal de animais expostos a 

alguns antibióticos. Os animais excretam essas bactérias durante períodos de tempo 

mais longos e em doses mais elevadas. Isso favorece a disseminação de, por 

exemplo, Salmonella ou bactérias resistentes dentro dum grupo animal e também 

aumenta a contaminação de carcaças durante o abate. (48) 

As resistências aos antibióticos são dinâmicas e que quando se baniu o uso de 

determinados antibióticos (ex avoparcina na União Europeia) reduziram-se ao fim de 
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algum tempo as resistências a esses e outros antibióticos com eles relacionados. (48) 

Existe uma miríade de factores envolvidos e que têm ponderações diferentes entre 

países, estações, regiões, tipos de produção, hábitos individuais, etc, dificultando a 

avaliação do risco. É lícito assumir, que mantendo os restantes factores iguais, quanto 

maiores os níveis de resistência num reservatório, maior a transmissão de níveis de 

resistência, seja pelas bactérias ou fragmentos genéticos, para outros reservatórios. 

(51). Embora, de acordo com a WHO, existam alguns estudos que sugerem que as 

estirpes resistentes podem ser substituídas por susceptíveis, na prática esse processo 

é lento e por vezes, parece irreversível. (52) 

 

2.4 – RISCO PARA A ESPÉCIE HUMANA 
Em termos de Saúde Pública, importa considerar a quantidade máxima de 

antibiótico (e/ou metabolitos activos) que pode estar presente em tecidos edíveis para 

consumo humano sem originar potenciais efeitos tóxicos e/ou alérgicos e/ou alteração 

da microflora intestinal dos humanos. Importa também a possibilidade de adquirir 

zoonoses resistentes. Este último item entra no capítulo da segurança microbiológica 

dos alimentos. (32) 

Historicamente, o tema da resistência aos antibióticos foi pela primeira vez 

abordado em 1947 por L. P. Garrod, numa entrevista ao New York Times, que 

expressou a sua preocupação pela possibilidade de agentes que poderiam salvar 

vidas poderem criar resistências que os tornariam inúteis. (53) Posteriormente, 

surgiram as recomendações da Comissão Swann, em 1969, após um estudo solicitado 

pelo Governo do Reino Unido, que concluiu haver um risco, recomendando que não se 

deveriam usar como aditivos nos alimentos animais os mesmos antibióticos usados 

em medicina humana, pois poderia haver compromisso da sua eficácia. 

Adicionalmente o relatório recomendou a criação duma Comissão com 

responsabilidade global sobre a utilização de antibióticos, fosse em humanos, animais, 

conservação de alimentos ou qualquer outro uso. Em 1998 o 7º relatório do 

“Committee on Science and Technology” do Parlamento do Reino Unido reiterou a 

posição da Comissão Swann, concluindo-se que, 30 anos mais tarde, as 

recomendações continuavam válidas e que pouco havia sido feito. (54) 

Em Janeiro de 1998 a “Commission of European Communities, Agriculture and 

Fisheries” (FAIR) patrocinou um programa de Resistência aos Antibióticos em 

Bactérias de Origem Animal (PL 97-36-54), envolvendo 13 países. Uma análise dos 

programas nacionais de monitorização de resistência aos antibióticos em bactérias de 

origem animal, que abrangeu doze dos treze países envolvidos concluiu existirem 

programas nesses países, sendo a Salmonella spp o grupo mais frequentemente 
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testado. Grande parte dos dados usados na monitorização proveio de testes de 

sensibilidade obtidos em laboratórios de diagnóstico. O número de isolados variou 

grandemente de país para país. A harmonização do programa para Salmonella spp e 

bactérias patogénicas, em veterinária, parecia relativamente fácil, havendo no entanto 

trabalho para fazer em termos de Campylobacter spp e Enterococcus. (55) 

Seguiram-se diversas Comissões e estudos, que revelam a crescente 

preocupação com este tema, como por ex, em 1999, o relatório da Comissão Steering 

(CE), em que se requeria uma pronta acção para reduzir o uso global de antibióticos, 

numa forma equilibrada, em todas as áreas: medicina humana, veterinária, produção 

animal4 e protecção de plantas (nomeadamente o uso de estreptomicina e tetraciclina, 

para protecção de plantas, em horticultura), bem como na indústria (para eliminar a 

proliferação de bactérias dentro de tubagens de petróleo. (56) Referia que, embora as 

quantidades usadas nas plantas fossem relativamente pequenas - o valor era inferior a 

5% do total usado em agricultura, o método (aspersão), com as potenciais 

consequências para o ambiente constituía motivo de preocupação. O relatório 

preconizava uma melhoria das condições preventivas (vacinas, maneio, alimentação), 

eliminação do uso desnecessário e inadequado de agentes antimicrobianos, melhoria 

da eficácia dos antibióticos disponíveis (diagnóstico mais preciso do agente 

infeccioso), monitorização da resistência aos antibióticos e controlo do uso dos 

mesmos. (51) 

É consensual que os animais doentes deverão ser tratados, quer por uma 

questão económica (é um bem que não deverá ser desperdiçado, num mundo de 

recursos limitados), quer por uma questão humana, de bem-estar animal. Idealmente, 

tal deveria basear-se num diagnóstico preciso, com recurso ao laboratório e nunca 

deveria ser usada medicação sem prescrição médica, tecnicamente fundamentada e 

nunca como compensação dum maneio (alimentar, higiénico, etc) deficiente. No 

entanto, a agricultura, como técnica ancestral sempre foi vista como um parente pobre, 

algo que pertencia aos mais simples de espírito, sem perceber as complexidades 

existentes nessa falsa simplicidade da Natureza.   

A posição da WVA (World Veterinary Association) é de que os antibióticos 

deveriam ser usados apenas para curar doenças e não como promotores de 

crescimento. (57)  

Desde 1997 que a FAO, WHO e OIE têm organizado consultas procurando 

respostas dentro das diversas questões que parecem pertinentes em termos de 

antibioresistência, tais como a obtenção de dados fiáveis sobre o uso de 
                                                 
Cerca de 50% de todos os antibióticos usados nos EUA na década de noventa eram 
administrados aos animais, sendo que, desses, 90% eram administrados “per os”.  [49] 
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antimicrobianos nas diferentes etapas da cadeia alimentar, o aparecimento de agentes 

patogénicos resistentes aos antibióticos, com todos os problemas de Saúde Pública a 

eles associados. 

A nível de CE, surgiu a 20 de Junho de 2001 uma comunicação para “Uma 

Estratégia Comunitária Contra a Resistência aos Antimicrobianos”, que frisa a 

importância e a globalidade do fenómeno. Divide a estratégia proposta em quatro 

partes, a saber: vigilância; prevenção de doenças de comunicação obrigatória; 

pesquisa e desenvolvimento de alternativas em termos de agentes antimicrobianos e 

cooperação internacional. Salientam-se três aspectos: refere-se especificamente que a 

estratégia deverá conter a vertente humana e animal, chama-se a atenção para o uso 

de agentes antimicrobianos usados como conservantes de alimentos (nisin – E234 e 

natamycin - E235) e para o uso de genes que expressam resistência a antibióticos de 

uso humano ou animal, usados em GMOs (genetically modified organisms) como 

marcadores. (58). A estratégia é acompanhada de uma “Recomendação Para o Uso 

Prudente de Agentes Antimicrobianos Em Medicina Humana”. (59) 

Foi também em 2001 a Comissão Executiva do Codex Alimentarius 

recomendou que a FAO, OIE e WHO deveriam juntar os seus esforços (já que o 

problema é global exige uma abordagem multidisciplinar e multi-institucional), 

aconselhando um alargamento/actualização do Codex Alimentarius. (49, 60) 

Tal sugestão foi seguida, tendo-se optado por trabalhar a avaliação e gestão 

dos riscos decorrentes subordinados ao tema da resistência aos antimicrobianos. 

Pretendia-se que os resultados obtidos fossem utilizados como referência, não apenas 

para o Codex Alimentarius, mas também outros intervenientes. 

Em Roma, a Comissão para a Agricultura da FAO reuniu entre 31 de Março e 4 

de Abril de 2003, elaborando a “FAO's Strategy for a Food-Chain Approach to Food 

Safety and Quality: A Framework Document for The Development of Future Strategic 

Direction”. (61) 

O “I Encontro de Trabalho dos Peritos da WHO/FAO/OIE Sobre o Uso Não-

humano de Antimicrobianos e Antibioresistencia” ocorreu em Genebra, em Dezembro 

de 2003 e fez uma avaliação científica preliminar, tentando cobrir todas as áreas não-

humanas de uso de antimicrobianos (animais – terapia, metafilaxia, profilaxia, 

promotores de crescimento, plantas, aquacultura, animais de companhia). Com base 

nesses dados, o “II Encontro de Trabalho Sobre o Uso Não-humano de 

Antimicrobianos e Antibioresistencia”, ocorrido a Março de 2004, em Oslo (e que 

englobou representantes de todos os intervenientes interessados neste tema, como a 

industria farmacêutica, os agricultores, as empresas de processamento de alimentos, 
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os consumidores, agências reguladoras e veterinários) elaborou oito recomendações 

para o uso prudente de antimicrobianos: 

1. Estabelecer programas de vigilância nacional acerca do uso não-

humano de agentes antimicrobianos. 

2. Estabelecer programas de vigilância nacional acerca de resistências 

bacterianas nos alimentos e animais. 

3. Implementar estratégias de prevenção da transmissão de bactérias 

resistentes dos animais para os humanos através da cadeia alimentar. 

4. Implementar “WHO - Princípios Globais Para a Contenção da 

Resistência aos Antimicrobianos em Animais Destinados à Alimentação” e seguir 

as “Orientações da OIE Sobre o Uso Prudente e Responsável de Antimicrobianos”. 

5. Implementar estratégias de gestão específicas para prevenir o 

surgimento e disseminação de bactérias resistentes a agentes antimicrobianos de 

uso humano considerados criticamente importantes. 

6. Implementar abordagens de avaliação de risco que sejam necessárias 

para suportar a selecção de opções de gestão de risco. 

7. Melhorar a capacidade dos países, particularmente países em vias de 

desenvolvimento, conduzirem programas de vigilância do uso de antimicrobianos e 

resistências; implementarem estratégias de intervenção para a contenção das 

resistências aos antimicrobianos e implementarem abordagens de avaliação de 

risco que sejam necessárias para suportar a selecção de opções de gestão de 

risco. 

8. Gestão de risco da resistência aos antimicrobianos no campo 

internacional. 

É importante destacar, dentro dos itens principais atrás referidos, algumas 

preocupações sublinhadas e que nos parecem relevantes com vista à real 

aplicabilidade destas recomendações: juntou várias organizações internacionais, com 

responsabilidade neste âmbito; previu abordagens mais simples, menos dispendiosas 

para países com menor possibilidade de aderir cabalmente; sugeriu a adopção dos 

protocolos da WHO e as orientações da OIE, que são extremamente detalhados a 

vários níveis, nomeadamente laboratorial, o que permitiria melhor harmonização 

técnica, originando resultados comparáveis; focou 2 áreas até então esquecidas: a 

aquacultura e os animais de companhia; sublinhou a necessidade de se procurar 

definir um limiar de resistência/sensibilidade, específico para cada combinação agente 

antimicrobiano/espécie animal/agente patogénico; afirmou explicitamente que os 

dados recolhidos deveriam permitir uma avaliação de risco, determinar o nível de 

resistência comparando-o com o já referido limiar, detectar o aparecimento de estirpes 
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resistentes e desencadear uma acção de resposta adequada, medindo o efeito obtido 

pela aplicação de medidas tomadas pela gestão de risco; recomendou a aplicação de  

GMP (Good management practice) – boas práticas de maneio e HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point) a aplicar em produção animal, horticultura, agricultura e 

aquacultura, estratégias para reduzir a necessidade do uso de antibióticos e manter o 

seu uso controlado; sublinhou a existência de diferentes realidades em termos de 

saúde animal, produção animal e maneio, quer entre espécies, quer entre regiões 

distintas; enfatizou a necessidade de rastreabilidade e declarou que o problema das 

antibioresistências é um problema global, que deve ser enfrentado articuladamente por 

todos os países. (62) (63) 

Expressando preocupações equivalentes, à mesma data temos o WHO 

Workshop On Containment Of Antimicrobial Resistance In Europe. (64)  

Na União Europeia, a Directiva 2003/99/EC, de 17 de Novembro, 

implementada em Junho de 2004, e que substitui a Directiva 92/117/EEC, pretendeu 

assegurar a vigilância das zoonoses, dos agentes zoonóticos e das resistências 

antimicrobianas conexas (transposta a nível nacional pelo Dec. Lei 193/2004, de 17 de 

Agosto). Promoveu a melhoria da harmonização na testagem da resistência aos 

antimicrobianos de agentes zoonóticos, padronizando os microorganismos sentinela: 

Salmonella e Campylobacter spp, colhidos em bovinos, porcos e galináceos, bem 

como seus subprodutos. Pretendia-se obter um número representativo de amostras 

por Estado membro, permitindo a detecção de padrões de resistência, avaliação da 

prevalência da resistência (e suas variações), por agente antimicrobiano. Isolamentos 

obtidos a partir de animais saudáveis deveriam fazer parte da amostragem, para se 

detectar o aparecimento de novos genes resistentes. Dever-se iam obter dados sobre 

resistência em agentes patogénicos não-zoonóticos (animais), uso de antimicrobianos 

nos animais e perceber qual a relevância da importação de animais ou seus produtos 

neste processo, para que as decisões pudessem ser adequadamente fundamentadas. 

(65) (66) 

O tema da resistência microbiana extravasou há muito tempo os círculos 

académicos e estudos feitos por comissões governamentais, passando a ser 

preocupação do cidadão comum. Há décadas que múltiplas organizações estudam o 

problema, compilam dados e oferecem, sobretudo sob a forma de aconselhamento, 

apoio a governos e instituições interessadas. EMEA, OIE, WHO analisam dados, 

elaboram estudos, propõem esquemas de trabalho normalizados, flexíveis e 

adaptáveis a diferentes realidades, por forma a que os dados obtidos sejam 

intercomparáveis e se possam analisar resultados e avaliar tendências.  
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Encontra-se em actividade o EARSS (European Antimicrobial Surveillance 

System) que é uma rede de sistemas de vigilância nacionais, envolvendo 700 

laboratórios distribuídos por 28 países. Vigia variações de bactérias indicadoras 

(patogénicas) com relevância em Saúde Pública, dando apoio a intervenções e 

verificando a eficácia dos programas de intervenção nacionais ou regionais, como o 

ARMed, (Antimicrobial Resistance in The Mediterranean), o qual se previa ser 

alargado a Malta, Chipre, Turquia, Egipto, Tunísia, Marrocos e Jordânia, extravasando 

o âmbito estrito da CE.  

Outros programas de monitorização (Salmonella spp, E. coli verotoxigénicos, 

tuberculose, meningococos, gonococos e sífilis) encontram-se a decorrer em paralelo.  

Vários projectos financiados pela CE visam apoiar estas estratégias, como por 

exemplo o EURIS (European Resistance Intervention Study) que financia projectos 

para levantamento de dados acerca de resistências e prevalência das mesmas, como 

o SAR (Self-medication with Antibiotics and Resistance Levels in Europe), que tenta 

quantificar a quantidade de antibióticos consumidos sem receita médica, ou o ARPAC 

(Antibiotic Resistance Prevention and Control), que tenta identificar políticas 

hospitalares e padrões de receituário associados a baixos níveis de resistência, 

tentando harmonizar estratégias de prevenção e controlo. (67) Por exemplo, existem 

dados de 2004 obtidos a partir de um estudo efectuado a nível de EASSA (European 

Antimicrobial Susceptibility Surveillance in Animals) que analisou de forma uniforme 

(padronizada) bactérias obtidas em amostras representativas de sistemas de produção 

em termos de gado bovino, galinhas e porcos, registando as diferenças e similaridades 

existentes nos diferentes países5. (68) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Genericamente verificou-se existirem maiores resistências para antibióticos mais 
antigos no mercado por comparação com antibióticos mais recentes, embora exista 
variação individual por país e espécie nos padrões de resistência exibidos 
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Tabela 2.4 
Alguns projectos financiados pelo EURIS 

Sigla Nome Área de actuação 

EARSS European Antimicrobial Resistance  

Surveillance System 

Resistência antimicrobiana em isolamentos de  
bactérias invasivas - Streptococcus pneumoniae, 

Stapylococcus aureus, Escherichia coli, 
 Enterococcus faecium e faecalis 

ESAC European Surveillance  

Antibiotic Consumption 

Scientific Evaluation on the Use of Antimicrobial 

Agents in Human Therapy 

EU-IBIS European Union Invasive  

Bacterial Infections Surveillance 

Invasive Haemophilus influenzae e Neisseria  

meningitidis 

Enter-net International Surveillance  

Network for the Enteric Infections 
Salmonella, infecções com Escherichia coli O157

EuroTB Surveillance of Tuberculosis 

 in Europe 
Tuberculose, incluindo as multiresistentes 

HELICS Hospitals in Europe Link for  

Infection Control through Surveillance
Infecções nosocomiais 

 
SAR 

 
Self-medication with Antibiotics 

 and Resistance Levels in Europe 

 
Quantificação dos níveis de auto-medicação nos 

diferentes países 

 
TV-film 

 
The Battle Against Resistant Bacteria 

 
Produção dum filme para TV 

(67) 

 

Actualmente, as preocupações com as estirpes resistentes de bactérias 

extravasam o âmbito da cadeia de produção alimentar (exploração, abate, 

processamento), estendendo-se ao ambiente e à possibilidade da reciclagem de 

bactérias resistentes para a cadeia alimentar através, por exemplo, da água de bebida 

ou produtos alimentares de origem não animal. (64) (69) 

A um nível ainda mais global, a OMS lançou, em 2001 um relatório com a 

“Stratégie Mondiale OMS pour la Maîtrise de la Resistance aux Antimicrobiens”, que 

consta de duas partes: a inicial, uma introdução à gravidade e globalidade do 

problema, seguindo-se sugestões para um uso adequado dos agentes antimicrobianos 

e como intervir para que tal seja assegurado e na terceira parte detalharam-se as 

sugestões da OMS para a aplicação faseada dessas propostas, por país (existem 

realidades completamente distintas e não intercomparáveis). (70) 
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Cada vez mais os consumidores se preocupam com o modo como a comida 

que lhes chega ao prato é produzida e se é segura. Casos de uso indevido de 

medicamentos (ex.clenbuterol, nitrofuranos) criaram apreensão nas populações, bem 

como a possível existência de resíduos nos alimentos. Para além disso, os 

consumidores começaram a ter um interesse crescente nos meios de produção 

utilizados, bem como no nível de bem-estar animal a eles associado, levantando 

questões éticas. (71) 

Actualmente existe uma miríade de entidades que por si ou conjuntamente 

estudam, elaboram planos e propõem estratégias, na percepção da existência e 

globalidade do problema WHO, FAO (JEMRA), OIE, ECDC, CDC (NARMS, NCCLS), 

EFSA, EMEA, SACAR, WVA (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (49) (80) (81) (79) 

(82) (70) (57)6 

A visão económica, quer na parte da produção, mas também dos 

consumidores ainda continua a ser dominante. A percepção do mecanismo que origina 

pressão selectiva para a resistência aos antimicrobianos pelo atrás referido “cidadão 

comum” ainda é diminuta e varia de país para país. A grande maioria acredita que 

“alguém há de inventar um antibiótico melhor, mesmo que mais caro”, esquecendo-se 

que essa corrida contra as bactérias não é fácil e que elas estão maravilhosamente 

adaptadas e são maravilhosamente adaptáveis, existindo há mais anos que os seres 

humanos. Isso origina pressões indevidas sobre os profissionais de saúde, erros na 

forma como o paciente toma a medicação e dificulta na prática a aplicação de todas as 

medidas que tenderiam a diminuir a resistência aos antibióticos por parte da 

população bacteriana em geral, mas sobretudo no caso de agentes patogénicos.  

 

                                                 
6 FAO – Food and Agriculture Organisation, http://www.fao.org/ 
EMEA – European Medicines Agency, http://www.ema.europa.eu/ 
ECDC – European Center For Disease Prevention and Control, 
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 
EFSA – European Food Safety Authority, www.efsa.europa.eu/ 
WHO/ OMS – World Health Organization / Organisation Mondiale pour la Santé, 
http://www.who.int/en/  
SACAR – Specialist Advisory Committee on Antimicrobial Resistance, 
http://www.dh.gov.uk/ab/Archive/SACAR/index.htm 
WVA – World Veterinary Association, http://www.worldvet.org/ 
OIE – Office International des Epizooties, http://www.oie.int/eng/en_index.htm  
JEMRA – Joint FAO/WHO Expert Meeting on Microbiological Risk Assessment, 
http://www.codexalimentarius.net/web/jemra.jsp 
CDC – Centers for Disease Control and Prevention, http://www.cdc.gov/ 
FDA – Food and Drug Administration, http://www.fda.gov/ 
NARMS – National Antimicrobial Resistance Monitoring System, 
http://www.cdc.gov/narms/ 
NCCLS – National Committee For Clinical Laboratory Standards, http://www.clsi.org/ 
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2.5 – INICIATIVAS NO ÂMBITO DA MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DAS 
RESISTÊNCIAS AOS ANTIBIÓTICOS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

Apesar de outras substâncias com actividade antibacteriana poderem exercer 

uma pressão selectiva para a resistência numa população microbiana, os mais 

determinantes são de longe os antibióticos. A produção em massa e a globalização 

económica agravam o cenário: teoricamente uma galinha pode em quatro gerações 

dar origem a 15 milhões de frangos, que originam 60 milhões de refeições (51). Alguns 

tipos de Salmonella têm transmissão vertical. Associando estes dados a outros 

relatórios que isolaram Salmonella em 20% da carne de bovino, galinha, perú e porco 

encontrada em supermercados da zona de Washington, DC, a situação é preocupante 

e pode tornar-se grave em termos de Saúde Pública (83). Ainda está bem presente na 

memória o surto de gastro-enterite que afectou 224 000 americanos e que teve origem 

em gelado contaminado com Salmonella enteritidis (que por sua vez se contaminou no 

transporte, já que as cisternas tinham anteriormente transportado ovos líquidos não 

pasteurizados) (84). 
Existem diferenças significativas na filosofia de administração de antibióticos 

nos diferentes países: por exemplo, em campylobacterioses, 83% dos casos 

americanos recorrem a antibióticos, e na Dinamarca menos de 10%. Há quem sugira 

que, sem risco apreciável para saúde, se podia reduzir o consumo de antibióticos em 

50%. (51) 

Cientes de todos estes riscos, os países e comunidades foram tomando as 

medidas por eles consideradas adequadas ou exequíveis.  

Pioneira neste processo, em 1986 a Suécia baniu o uso de promotores de 

crescimento (AGP – antibiotic growth promoter) e posteriormente avaliou as 

consequências dessa atitude, quer em termos de utilização de antibióticos 

(quantidade, qualidade e motivo – profilaxia ou terapêutica), quer as consequências 

económicas dessa decisão, detalhadas por espécie, escalão etário e destino de cada 

animal. 

Foi possível avaliar o impacto que o uso de promotores de crescimento tinha 

em termos de saúde animal e ganho médio de peso per se. Analisando os dados 

disponíveis, emitiram directivas, fizeram formação adequada e contornaram de forma 

nítida, embora não global, a necessidade económica de usar promotores de 

crescimento. O resultado da decisão de eliminar os AGP não teve consequências 

imediatas na redução da utilização de antibióticos nos animais de produção, nem 

sequer as consequências foram uniformes, variando de forma significativa com a 

espécie, o tipo de produção e número de produtores envolvidos (quanto menor o 

número de produtores envolvidos, mais fácil foi a sensibilização dos mesmos). 
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Assim, por exemplo, nos frangos surgiram graves problemas de enterite 

necrótica a Clostridium perfringens quando de deixou de usar avoparcina ou 

posteriormente, virginiamicina, o que teve como consequência o aumento do uso 

terapêutico de fenoximetilpenicilina nos surtos. Tal determinou uma melhoria 

condições de maneio, ao nível dos pavilhões, higiene e alimentação, tentando evitar 

factores propiciadores de surtos. Efectuaram uma alteração na legislação, permitindo 

aos produtores com melhores condições terem mais animais por metro quadrado, 

tornando-os mais competitivos. Ressalte-se, desde 1970 havia um programa de 

controlo de Salmonella e posteriormente, em 1987, de Campylobacter, implementado 

pelos próprios produtores de carne de frango, como resposta a problemas e 

consequentes receios sentidos pelos consumidores (pressão do próprio mercado 

sueco). 

Nos perús e na produção de ovos, os problemas sentidos foram 

negligenciáveis (embora no segundo caso tal também se deva ao surgimento duma 

vacina contra a coccidiose). 

Nas suiniculturas houve um período intermédio muito complicado, verificando-

se que pelo menos até 2001, apesar de todos os esforços de maneio, melhoria das 

instalações, higiene, uso de aditivos (óxido de zinco), controlo de ingestão de proteína, 

etc, ainda não se tinha retornado aos valores produtivos anteriores à proibição do uso 

de AGPs. A situação manteve-se controlada, mas com o aumento do uso de 

antibióticos administrados terapeuticamente.  

Nos bovinos, como os AGPs eram pouco utilizados, a abolição dos mesmos 

praticamente não se fez sentir. 

Ocorreram variações no tipo de antibióticos usados, quer pela entrada no 

mercado de novos antibióticos, quer pela saída do mercado veterinário de outros. O 

consumo a nível nacional de antibióticos aumentou de 41, 259 toneladas em 1980 

para 50, 549 toneladas em 1984 (valor pouco expressivo, porque não permite 

comparar animais tratados, mas que apesar de tudo nos diz que houve mais 

“antibiótico” no meio e que sugere que a produtividade estava a ser conseguida pelo 

aumento do uso de antibióticos e não pelo recurso às outras estratégias possíveis) 

passou para 25, 773 toneladas em 1986, ano da abolição dos AGPs, disparando logo 

para valores, em uso exclusivamente terapêutico, perto das 30 mil toneladas, só se 

sentindo os efeito dos esforços não medicamentosos a partir de 1996, com 20,639 

toneladas e descendo para as 18,237 toneladas em 1999.  

Em 1997, uma decisão da Comissão Europeia suspendeu o uso da avoparcina 

a nível comunitário, e vários países individualmente tomaram decisões de banir alguns 
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antibióticos de uso veterinário por causarem resistência cruzada com antibióticos 

usados em medicina humana. 

(Em 1999, um relatório da WHO focou o impacto médico do uso de 

antimicrobianos em animais destinados ao consumo humano. Como resultado, em 

Julho desse ano foram banidos, por decisão da Comissão Europeia quatro AGP: 

zincobacitracina, virginiamicina, espiramicina e tilosina (fosfato)). 

Constatou-se na Suécia uma redução da prevalência de resistência aos 

antimicrobianos após a proibição do uso de AGP. 

Resumidamente, na Suécia, verificou-se uma quebra de produção inicial após 

a proibição de AGP, o que operando num mercado aberto é um desafio económico. 

No entanto, estabeleceram como prioridade a prevenção e controlo de doenças, 

desprezando uma produção animal massal, mais barata. (85) 

Na Noruega, os produtores iniciaram em 1996 um projecto para reduzir em 

25% a ocorrência das doenças mais comuns em animais de produção, com a 

correspondente redução de antibióticos prevista também em 25%. Até 1999 os 

resultados excederam o proposto, chegando aos 28%. (71) 

A Dinamarca implementou em 1997 o Danish Integrated Antimicrobial 

Resistance Monitoring and Research Programme (DANMAP), um sistema que 

pretendeu monitorizar tendências em termos de resistência em bactérias de origem 

animal, alimentar e humana, monitorizar o consumo de agentes antimicrobianos, 

determinar da associação entre esse consumo e a ocorrência de resistências e criar 

modelos de transmissão de resistências entre a população animal e humana. Baseou-

se na análise de isolados bacterianos representativos (patogenos animais e humanos, 

bactérias zoonóticas e bactérias indicadoras). 

Para animais de produção, foram obtidos isolamentos a partir de animais 

doentes e saudáveis. As bactérias foram avaliadas em termos de susceptibilidade a 

um painel de antibióticos que incluiu as principais classes de compostos e comparadas 

em termos de resistência nos 3 reservatórios possíveis. 

Constituiu-se um arquivo de estirpes, que ficando disponíveis para estudos 

posteriores. 

Encontrava-se, já em 2000, em fase de implementação, uma aplicação 

informática, para animais de produção, que registava a administração, a nível de 

manada, de todos os medicamentos veterinários, permitindo modelar o efeito do 

consumo de antibióticos no surgimento de resistências. (86) 

Em 2003, um relatório de um painel reunido pela WHO elogiou as medidas 

tomadas pela Dinamarca, no espírito das “Medidas Globais Para a Contenção de 

Resistência a Antimicrobianos em Animais Destinados à Alimentação”. Embora 
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salientassem ser necessário efectuarem-se estudos mais aprofundados para verificar 

o real efeito da redução da resistência a antimicrobianos em humanos, verificou-se 

uma dramática redução de resistências em Enterococci (com consequente redução de 

genes para a resistência a vários agentes antimicrobianos com importância clínica em 

medicina humana) No entanto, não houve variações significativas na incidência das 

infecções a Salmonella, Yersinia ou Campilobacter em humanos. Frisou-se que a 

quebra de 54% no uso de antimicrobianos na ração (e total como promotores de 

crescimento) ocorreu sem situações graves em termos de produção cárnea, saúde 

animal ou preços dos alimentos e elogiou-se a atitude proactiva dos agricultores 

dinamarquesas, que na opinião desse painel, melhoraram a Saúde Pública e a 

confiança dos consumidores nos produtos animais (87) 

Em 1998 14 laboratórios (ingleses e galeses) começaram a enviar dados 

acerca de espécies zoonóticas (Salmonella e Campylobacter), e certas bactérias 

comensais (E.coli e Enterococcus faecium) para uma base de dados nacional (embora 

as Salmonella já fossem rastreadas para avaliar resistências desde o começo dos 

anos 70). (88) 

A França também implementou um programa de monitorização de resistência 

aos antibióticos em bactérias de origem animal. Era composto por duas redes: uma 

recolhia centralmente dados acerca de Salmonella potencialmente zoonóticas de 

origem não-humana (a partir de estirpes aí enviadas para confirmação da espécie e 

serotipagem (a)) e outra multicêntrica, baseada em laboratórios de diagnóstico 

veterinários, que recolhia vários dados (não apenas a susceptibilidade aos antibióticos 

(b)). 

Standardizaram a metodologia laboratorial usada, permitindo uma avaliação 

estatística e de alterações nos padrões de resistência em França, fosse por alteração 

da patogeneicidade da estirpe, fosse pela origem do isolamento. 

 a) Efectuava-se a recolha de dados a partir de mais de 150 laboratórios. Para 

além do programa de vigilância epidemiológica, existia um estudo qualitativo de 

resistência aos antibióticos. Todos esses dados entravam numa base, divididos pela 

origem: animais, higiene alimentar e ambiente. Verificou-se que havia taxas de 

resistência elevadas, 75,4% (espécie resistente a pelo menos a um agente 

antimicrobiano). Esta taxa era semelhante em todos os grupos e aumentando ao longo 

dos anos, constatando-se que as estirpes mais resistentes provinham dos porcos e 

galinhas  

b) As espécies seleccionadas para monitorizar a resistência aos antibióticos 

em bovinos incluiam E. coli e Salmonella spp para o tracto digestivo, Manheimia 

haemolytica e P. multocida para o tracto respiratório, Staphylococcus e Streptococcus 



 48

spp para as infecções mamárias. Eram fornecidas centralmente três estirpes de 

referência para os laboratórios efectuarem controlos de qualidade regularmente, 

possibilitando uma boa correlação entre o diâmetro da zona de inibição e o MIC. 

Verificou-se que estirpes de Enterobacteriaceae e Pasteurellaceae isoladas de vitelos 

possuíam níveis de resistência mais elevados que as dos adultos. Atendendo a que tal 

não se verificava para Streptococcus e Staphylococcus, apesar das infusões 

mamárias visando estes microorganismos, pôs-se a possibilidade de existirem factores 

ecológicos mais complexos, para além da mera pressão selectiva pelos antibióticos. 

A introdução de um novo antibiótico no mercado determinava a implementação 

dum programa de vigilância específico para esse composto. 

Estruturou-se uma rede voluntária para avaliação da prevalência de 

salmonelose em gado adulto. (89) 

O Japão iniciou em 1999 o Sistema Veterinário Japonês de Monitorização de 

Resistências aos Antimicrobianos (JVARM). Visava monitorizar a ocorrência de 

resistência a antimicrobianos em animais de produção, monitorizar o consumo de 

antimicrobianos para uso animal, além de verificar a eficácia desses mesmos 

antimicrobianos, promovendo o seu uso prudente e prevenindo o aparecimento de 

problemas em termos de Saúde Pública. Compunha-se de três partes: avaliação do 

consumo de antimicrobianos, monitorização de resistências em bactérias zoonóticas e 

indicadoras e monitorização de resistências em agentes patogénicos isolados em 

animais doentes. No entanto, ainda não existiam esforços conjuntos entre a Sanidade 

Animal e a Saúde Pública. (90) 

Em Espanha, um artigo publicado em 2001, referente ao ano de 1998 relata 

que em rastreio efectuado em Salmonella spp, efectuado em amostras de origem 

humana, veterinária e alimentar constatou serem as de origem veterinária as que 

apresentavam maiores resistências e que essa diferença era estatisticamente 

significativa (considerando um α=0,05). A título de exemplo, temos:  
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Tabela 2.5 
Incidência de resistências e multi-resistências em isolamentos de Salmonella, 

provenientes de humanos, alimentos e animais, em 1998 

  Isolamentos resistentesª Isolamentos multi-resistentesb 

Origem Nº de isolamentos testados N % n % 

Humanos 1 051 771 73 408 39 

Alimentos 420 297 71 153 36 

Animais 238 228 96 137 58 
 

(a - Isolamentos resistentes a 1 ou mais agentes antimicrobianos; b - Isolamentos 
resistentes a 4 ou mais agentes antimicrobianos) 
 

A Salmonella typhimurium foi a Salmonella mais comumente isolada nas 

amostras de origem animal (67%, dos quais 72% eram suínos), 95, 92 e 98% dos 

isolamentos de origem humana, alimentar e animal, respectivamente, apresentavam 

fenómenos de resistência aos antimicrobianos. Passando para as estirpes 

multiresistentes (definidas como a possuindo resistência em simultâneo a 4 ou mais 

antibióticos) temos valores de 86, 66 e 92% para a mesma ordem de amostras. A 

Salmonella enteritidis estava mais associada a isolamentos de origem humana e 

Salmonella hadar a galinhas. 

Os autores referem que se os animais fossem a origem das infecções 

humanas, os níveis de resistência encontrados deveriam ser semelhantes. Como isso 

não se verifica, tal pode dever-se ao facto de os animais doentes não entrarem no 

circuito alimentar ou eventualmente, essas resistências serem recentes e ainda se 

terem disseminado aos seres humanos. (91) 

Em Portugal, a Divisão de Serviços de Higiene Pública Veterinária, de acordo 

com o disposto no Dec. Lei 193/2004 (92), que transpõe a Directiva 2003/99/CE (66)7, 

pesquisa diversas matrizes alimentares de origem animal (carne, produtos lácteos, 

ovos, pescado) Salmonella, Campylobacter e E. coli O157, com serotipagem e perfil 

de resistência aos antibióticos. Actualmente, ainda há poucos resultados disponíveis, 

tendo o programa começado em 2008. 

Também a Divisão de Serviços de Saúde Animal executa, de acordo com a 

Regulamento 2160/2003, de 17 de Novembro, o controlo de salmonelas e outros 

agentes zoonóticos específicos de origem alimentar. O Programa Nacional de Controlo 

                                                 
7  Estabelece que os vários países comunitários deverão proceder à vigilância de 
zoonoses e agentes zoonóticos, à vigilância de resistências antimicrobianas conexas, 
investigação epidemiológica de focos patogénicos de origem alimentar e proceder ao 
intercâmbio de toda essa informação    
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de Salmonella foi aprovado em 2006, tendo na sua fase inicial incidido em bandos de 

reprodutores, sendo a amostragem (em fezes frescas) bipartida: uma parte de auto-

controlo, outra efectuada pelos Serviços Oficiais, ao nível das Direcções Regionais. Os 

planos são contínuos, tendo a duração mínima de 3 anos e visam as S. enteritidis, 

typhimurium, wirschow, hadar e infantis. (93) 

Só em 2008 se encontravam as duas vertentes a funcionar, tendo sido os 

dados recolhidos em 2006/2007 pelos Serviços Oficiais utilizados pela CE como 

baseline studies para obter dados e poder definir objectivos a nível comunitário. Em 

2008 o programa alarga-se, nos mesmos moldes às poedeiras, em 2009 aos frangos e 

prevê-se que em 2010, aos perús (reprodutores e engordas). 

No caso dos reprodutores (galináceos) pretende-se em 2009 obter valores de 

prevalência ≤1%. Nas poedeiras os valores são estipulados para ser obtidos de forma 

faseada, fundamentando-se nos valores do estudo inicial (2004/2005, feito porque 

embora houvesse dados anteriores, os resultados não eram comparáveis), que deu 

para Portugal uma prevalência de 79,5%, (note-se que o estudo foi efectuado no 

período de Verão). (31). Em 2008 a prevalência desceu para 10,7%. Nos frangos, o 

baseline study deu valores de prevalência de 39,9% e nos perús (engorda, já que não 

existem explorações de reprodutores ao nível nacional), 0%. 

Nos bandos de reprodutores, na vertente de auto-controlo, efectuam-se duas 

colheitas a todos os bandos – à chegada (na cria) e na postura. Os Serviços Oficiais 

colhem amostras, a todos os bandos três vezes no ciclo reprodutivo, já na postura: às 

22-24 semanas; às 42-44 semanas, e às 62-64 semanas. Se positivo, entra em 

vigilância, não podendo sair da exploração. Se der positivo à tipificação duma das 5 

Salmonella do Programa, todo o bando é abatido, sendo o produtor indemnizado. 

Nas poedeiras, os Serviços Oficiais efectuam colheitas em 10% das 

explorações existentes. Se houver positividade, entram em vigilância, não saindo os 

ovos para consumo, embora possam sair como ovoprodutos (após tratamento térmico 

adequado). O bando é abatido, não havendo lugar a indemnização. A situação é 

idêntica no caso dos perús e frangos, sendo todos esses dados remetidos à EFSA. 

Constata-se que praticamente todos os países (embora aqui só se tenham 

referido alguns exemplos) sentiram necessidade de avaliar a situação nacional, ao 

nível das antibioresistências, tomando mesmo, em alguns casos, medidas julgadas 

adequadas à contenção do problema. 

No entanto, o fenómeno é supra-nacional e a CE criou estruturas e regras 

aplicáveis a todos os países membros: a EMEA, através do Committee For Medicinal 

Products For Veterinary Use (CVMP) tenta harmonizar a forma como os Estados 

Membros interpretam e aplicam os requisitos para a qualidade, segurança e eficácia 
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dos medicamentos veterinários. (76) (77) (80) (94) (78) Ao nível comunitário, a EFSA 

(European Food Safety Agency) concentra informação relativa à monitorização 

efectuada nos países comunitários em termos de antibioresistências em bactérias 

zoonóticas e indicadoras (Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli (comensais) e 

outros enterococos), obtidos a partir de planos de amostragens e testes sempre que 

possíveis equiparados. Paralelamente, a EFSA dá aconselhamento científico aos 

gestores de risco acerca dos perigos constituídos pela possível emergência, 

disseminação e transferência para seres humanos de resistências a agente 

microbianos através da cadeia alimentar. Como é um tema que envolve vários 

sectores, a EFSA proporciona uma visão integrada da situação, através de vários 

Painéis e Unidades (exemplo “Foodborne Antimicrobial Resistance as a biological 

Hazard – Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards) (81) (95) (96) 

Apresentou em 2010 um “Community Summary Report on antimicrobial 

resistance in zoonotic and indicator bactéria from animals and food in the European 

Union in 2004-2007”, contendo dados acerca de antibioresistência em Salmonella, 

Campylobacter, Escherichia coli (comensais) e outros enterococos (também 

comensais) obtidos a partir de planos de amostragens em galinhas, porcos, bovinos (e 

carne desses animais), de 26 países da CE (além da Suíça e Noruega), sempre que 

possível harmonizados e expressos de forma quantitativa, em MIC ou zonas de 

inibição. Conclui-se que embora haja diferenças, por vezes relevantes (podendo ir dos 

5 aos 68%), entre países, o fenómeno da resistência aos antimicrobianos, é comum e 

mantêm-se estável relativamente aos anos anteriores (existindo excepções em ambos 

os sentidos). Em alguns países verificou-se a existência de níveis elevados de 

resistência às fluorquinolonas e cefalosporinas de terceira geração, consideradas de 

importância crítica em medicina humana. (97) 

 

2.6 GESTÃO DO RISCO DO USO DE ANTIMICROBIANOS 
A percepção do fenómeno da antibioresistência como uma situação de risco 

global levou a uma avaliação desse risco, quer a nível nacional, quer a nível 

internacional e a serem tomadas medidas julgadas adequadas para a contenção ou 

redução do mesmo. Antes do mais, houve necessidade de harmonizar conceitos e 

regras dentro da Comunidade Europeia, para que diferentes critérios legislativos 

nacionais não fossem entrave ao comércio, possibilitando uma eficaz troca de 

informação útil e comparável e uma articulada protecção da Saúde Pública, no que diz 

respeito à segurança alimentar, a qual se inicia desde o início da cadeia de produção 

dos alimentos, sejam eles de origem animal ou vegetal. Tal é reconhecido, quer no 
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Livro Branco, nas orientações do FSIS, Codex Alimentarius ou Regulamento 

852/2004, que recomendam a utilização de medidas proactivas ou preventivas. 

Os animais pecuários podem ser considerados processos, que transformam 

recursos (alimentos, trabalho, instalações) em bens (carne, leite, novilhas, material 

genético) e como tal uma empresa agrícola pode ser vista como um conjunto de 

processos e elaborado um plano HACCP (Sistema de Análise de Riscos e Pontos de 

Controlo Críticos8) dentro das mesmas linhas que costumamos ver na indústria. Há 

pois, que avaliar o risco (ou seja, decidir sobre qual o nível aceitável de risco), delinear 

um plano HACCP, que vai permitir desenvolver métodos e processos orientados para 

a garantia da segurança dos alimentos, que deverão ser aplicados a todos os 

segmentos da cadeia alimentar, da produção primária até ao consumidor final. O 

objectivo é o de prevenir a ocorrência de perigos no produto final, prevenindo 

problemas de segurança alimentar através da redução do risco. É um sistema 

proactivo que assenta numa identificação científica, sistemática e exaustiva dos 

perigos associados a cada elemento e das medidas de controlo respectivas.  

Este conhecimento permite definir quais os pré-requisitos para que o HACCP 

funcione, sejam eles formação do pessoal, alterações estruturais, suporte documental, 

ou outros). Estão normalmente associados a boas práticas de fabrico/maneio, sejam 

elas relacionadas com a higiene ou com a metodologia propriamente dita. 

O estabelecimento de limites críticos (LC) nos vários pontos de controlo críticos 

(PCC) em etapas chave do processo permitem accionar logo as medidas correctivas 

adequadas à homeostasia do plano HACCP, impedindo o acumular de erros até a 

serem detectados tardiamente, num nível já insustentável, seja ele sanitário ou 

económico. É essencial a aplicação de sistemas de segurança adaptados às 

explorações e a sua integração com os diversos sistemas existentes na cadeia a 

jusante, sejam eles sistemas de monitorização, de alerta ou HACCP. A implementação 

dum sistema de auto-controlo integrado ao longo de toda a cadeia, com o 

                                                 
8 HACCP é um sistema de controlo de segurança que pode ser aplicado aos 

vários níveis da produção e que permite identificar, avaliar e controlar os riscos 
significativos, no caso para a produção de alimentos. Normalmente envolve uma 
equipa multidisciplinar para a elaboração do plano. 

Ao nível do sector primário pode-se (e deve-se) aplicar algum controlo, para 
podermos assegurar a qualidade do produto final. Vários autores propuseram a 
aplicação de sistemas HACCP no controlo de perigos nas explorações: Cullor, 1997, 
Noordhuizen e al, 1997, Blaha, 1998, Niza Ribeiro, 2002, Cannas, 2008. Qualquer 
implementação dum sistema deste tipo deverá ser adequada à exploração em causa, 
dificilmente se podendo transpor directamente entre explorações – desde que 
produzam, no fim do processo níveis de risco equiparáveis, aceitáveis em termos 
científicos e de legislação. (1) (34) 
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desenvolvimento de boas técnicas de fabrico que impeçam a entrada de agentes 

nocivos na cadeia de produção, permite a actuação em pontos controlo específicos da 

mesma, verificando a presença ou níveis desses agentes e eliminando/controlando a 

fonte desses potenciais problemas no processo. A integração horizontal e vertical 

destes sistemas ao longo de toda a cadeia através de sistemas de informação 

adequados, permite a existência de feed-back, para todos os elos da cadeia 

envolvidos acerca da informação sobre os perigos detectados. Há que aplicar 

sistemas de auditoria independentes, para garantir perante os consumidores e as 

autoridades, a credibilidade do sistema implementado. (1) 

A alteração dos hábitos alimentares das populações, com pressões do 

marketing para abrir novos nichos de mercado, a crescente existência de 

subpopulações susceptíveis e a procura de alimentos frescos/crus numa tentativa de 

compensação por um estilo de vida pouco saudável agravam a situação. Em termos 

quantitativos e qualitativos, em grande parte do planeta, a alimentação humana 

melhorou, e uma parte considerável dos “novos” problemas em termos de segurança 

alimentar consiste apenas numa identificação detalhada de problemas existentes 

desde sempre. 

A globalização proporciona a disseminação de agentes patogénicos, seja qual 

for a sua natureza, para além das fronteiras habituais. A industrialização, com uma 

economia mais global, obtendo materiais em origens distantes, com legislações 

diferenciadas, com técnicas de produção distintas e frequentemente obscuras, leva a 

um sentimento de desresponsabilização dos agentes intervenientes. Um foco atinge 

proporções diferentes, se um produto alcança um mercado local ou mundial, situação 

agravada pelo aumento do tempo de prateleira do produto, levando a que um foco 

possa mesmo não ser identificado como tal.  

Actualmente, o sistema de produção de uma empresa é encarado de forma 

global, tomando-se em consideração os diversos critérios relevantes do seu bom 

funcionamento: a rentabilidade e produtividade do processo, o seu impacto ambiental 

e os efeitos deste no ecossistema, o papel da empresa na comunidade circundante e 

na sociedade em geral. A segurança e a qualidade dos produtos na cadeia alimentar 

passam a ser encaradas, neste contexto, como outro critério essencial para o bom 

funcionamento da empresa. As metodologias da qualidade e da segurança alimentar, 

desenvolvidas e utilizadas na indústria, desempenham um papel importante, na 

medida em que oferecem soluções e apontam caminhos. Os atributos da qualidade 

total dos produtos resultantes dos sistemas de produção animal são considerados 

segundo três eixos: o da quantidade, o da qualidade e o da segurança. (1) 
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Ao nível europeu houve uma evolução significativa das explorações leiteiras, 

com aumento dos efectivos, aumento dos intervenientes nos processos da exploração 

e complexificação dos mesmos.  

Por tudo o referido compreende-se que a implementação de sistemas de auto-

controlo integrado é do interesse de todos os intervenientes, por motivos económicos 

e sanitários. 

Existe a capacidade técnica de controlar pontos críticos nas várias etapas, 

desde a produção até ao produto final, o que aliado à implementação de boas técnicas 

de maneio, constitui a base para a implementação dum sistema HACCP, from stable 

to table, fornecendo uma garantia de segurança e qualidade do produto final e 

evitando perdas económicas relevantes, ao nível da exploração, da indústria e saúde 

pública. 

Ao nível da exploração, se não for garantido o retorno total da homeostasia, 

poderemos falar, não de pontos de controlo críticos, mas sim Points of Particular 

Attention (PoPA). 

 
QUADRO 2.6 

 
(98) 

 
Estudos efectuados identificam as administrações de antibióticos por via intra-

mamária (quer para tratamento de mamites, quer para terapia preventiva de secagem) 

como um dos maiores factores de risco, imediatamente seguido pela via parenteral. 

Vários autores propõem a sistematização dos procedimentos na exploração, 

com vista a minimizar o risco que uma vaca medicada no efectivo constitui – 

tratamento dos animais com supervisão veterinária e, sempre que possível apoio 

laboratorial no diagnóstico, respeito do intervalo de segurança, identificação dos 

Os 7 princípios básicos do HACCP 
1.  Identificar os perigos, descrever o processo, a causa potencial dos perigos e as medidas 

preventivas 

2. Identificar os pontos a controlar para eliminar ou reduzir o impacto dos perigos (PCC ou 

PoPA) 

3. Estabelecer os limites aceitáveis a respeitar para que os PCC ou PoPA estejam sob 

controlo 

4. Determinar os meios de vigilância dos pontos críticos 

5. Estabelecer as medidas correctivas a desencadear quando os PCC ou PoPA excedem o 

determinado 

6. Verificar a eficácia do plano HACCP 

7. Estabelecer a documentação dos procedimentos e registos 
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animais tratados (se possível, dupla identificação), manutenção de registos adequados 

(e sua consulta), evitar associações medicamentosas não estudadas e utilizações off-

label, etc. Dois pontos se destacam como particularmente relevantes – a identificação 

dos animais cujo leite não pode ser aproveitado e o aumento do intervalo de 

segurança, sempre que se usa um protocolo diferente (ou se associam outros 

medicamentos). Sempre que se suspeite ou saiba que alguma coisa possa não ter 

corrido de acordo com o previsto, é recomendável a aplicação duma medida de 

controlo particular – uma pesquisa de inibidores, efectuada na exploração. 

Preferencialmente efectuada sobre o leite individual do animal(ais) suspeito(s) de 

poderem vir a contaminar o tanque, antes que este seja englobado no tanque, poderá 

também ser efectuado sobre o leite do tanque, para evitar contaminações do camião-

cisterna, com os custos e penalizações que daí advém.  

Estes testes baseiam-se na inibição que a presença de antibióticos no leite 

causará sobre o desenvolvimento duma cultura bacteriana, a qual será medida pela 

degradação ou não pelas bactérias (normalmente Bacillus stearothermophilus) dum 

substrato colorido presente no meio, o qual permite a interpretação dos resultados – 

se houve alteração, havia bactérias no meio, logo, o resultado é negativo para a 

presença de inibidores no leite. Encontra-se padronizado para os LMR (limites 

máximos de resíduos), e duma forma geral, é sensível, fiável, eficaz e 

economicamente comportável (cerca de €2 por teste). (35) 

O Decreto-Lei 148/2008, de 28 de Julho visa ordenar a produção e dispensa de 

medicamentos e actualizar regras e conceitos, nomeadamente a partir de directivas 

comunitárias. Expressa especificamente a preocupação que, conjuntamente com os 

cuidados de saúde e bem-estar animal dos animais de produção, exista um nível 

elevado de protecção dos consumidores. Refere o sistema de fármaco-vigilância, 

como instrumento de tratamento da informação decorrente de reacções adversas nos 

animais, no homem e no ambiente, por exposição à utilização de medicamentos 

veterinários. Prevê a aplicação dum Plano Nacional de Controlo de Utilização de 

Medicamentos Destinados a Animais de Exploração, que se deverá articular com o 

Plano Nacional de Controlo de Resíduos e o Plano Nacional de Controlo de Alimentos 

Compostos para Animais.  

Actualmente, a responsabilidade pela atribuição de AIM (autorização de 

introdução no mercado) de medicamentos veterinários é da DGV, na pessoa do 

Director-Geral. O requerimento, preferencialmente em suporte informático, é 

acompanhado de formulário contendo as informações julgadas necessárias (artigo 5º, 

ponto 3)  
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a) Forma farmacêutica e composição qualitativa e quantitativa de todos os 

componentes, designadamente substâncias activas e excipientes do medicamento 

veterinário, incluindo, no caso de existir, a sua denominação comum ou, na sua falta, 

da menção da denominação química; 

b) Posologia para as diferentes espécies animais, modo e via de 

administração; 

c) Indicações terapêuticas ou profilácticas, contra-indicações e reacções 

adversas; 

d) Espécie(s) alvo; 

e) Apresentação e prazo de validade proposto, antes e após a primeira 

abertura ou utilização; 

f) Indicação e justificação, se for caso disso, de quaisquer medidas de 

prevenção ou de segurança a adoptar respeitantes ao armazenamento do 

medicamento veterinário, à sua administração aos animais ou à eliminação dos 

medicamentos não utilizados ou dos seus desperdícios, caso existam, bem como a 

indicação dos riscos potenciais que o medicamento veterinário pode apresentar para o 

ambiente, para a saúde humana e animal ou para as plantas; 

g) Indicação do intervalo de segurança, mesmo que seja zero, para as 

espécies animais produtoras de alimentos para consumo humano, para todas as 

espécies em causa e para os diferentes géneros alimentícios afectados (carne, 

vísceras, leite, ovos e mel); 

h) Descrição do método de fabrico e outros dados relativos ao mesmo; 

i) Descrição dos métodos de controlo utilizados pelo fabricante; 

j) Resultado dos ensaios: 

i) Farmacêuticos (físico -químicos, biológicos ou microbiológicos); 

ii) De segurança e estudos de resíduos; 

iii) Pré -clínicos e clínicos; 

l) Relatórios de perito elaborados em conformidade com o artigo 9.º; 

m) Descrição circunstanciada do sistema de farmacovigilância veterinária 

acompanhada da indicação do nome do director técnico veterinário responsável pela 

farmacovigilância e dos meios necessários para notificar qualquer suspeita de reacção 

adversa e, quando for caso disso, do sistema de gestão de riscos que o requerente vai 

aplicar; 

n) Relatório de avaliação dos riscos ambientais que o medicamento veterinário 

pode apresentar, acompanhado, sempre que necessário, das medidas propostas para 

limitação dos riscos; 

o) Projecto do RCMV elaborado nos termos do artigo seguinte; 
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p) Projectos de rotulagem dos acondicionamentos primário e secundário e do 

folheto informativo, com as menções previstas no presente decreto -lei; 

q) Cópia da autorização de fabrico válida em Portugal e, caso o medicamento 

veterinário não seja fabricado em Portugal, certidão comprovativa de que o fabricante 

está autorizado a produzir o medicamento veterinário no seu próprio país, de acordo 

com os princípios e directrizes de boas práticas de fabrico da União Europeia ou 

equiparadas; 

r) No caso dos medicamentos veterinários destinados a uma ou mais espécies 

de animais produtoras de alimentos para consumo humano que contenham 

substâncias farmacologicamente activas ainda não incluídas nos anexos I, II ou III do 

Regulamento (CEE) n.º 2377/90, do Conselho, de 26 de Junho, para utilização na 

espécie ou espécies consideradas, deve constar um documento que comprove a 

apresentação de um pedido válido relativo ao estabelecimento de limites máximos de 

resíduos junto da Agência (EMEA), em conformidade com o referido regulamento; 

s) Cópia das AIM do medicamento veterinário, com o mesmo ou outro nome, 

noutros Estados membros e em países terceiros; 

t) Lista dos Estados membros em que foi apresentado o pedido de AIM para o 

medicamento veterinário em questão, com o mesmo ou outro nome, acompanhado 

dos RCMV e dos folhetos informativos propostos pelo requerente; 

u) Informação pormenorizada relativa a toda e qualquer decisão de recusa de 

autorização num Estado membro ou num país terceiro acompanhada da respectiva 

fundamentação, a qual deve ser actualizada regularmente durante o período em que 

decorre a análise do processo; 

v) Indicação dos elementos em relação aos quais deve ser garantida a 

confidencialidade, após a eventual concessão da autorização, acompanhada da 

respectiva fundamentação em cada caso; 

x) Versão não confidencial dos documentos abrangidos pelo disposto na alínea 

anterior. 

Regula também os procedimentos descentralizados, quando ocorre o pedido 

de AIM de um medicamento veterinário, apresentado perante a DGV, com a indicação 

da apresentação, em simultâneo, de igual pedido noutro ou noutros Estados (existe 

um procedimento centralizado, em que o pedido é feito ao nível da EMEA). (99) 

Embora refira o Regulamento 2377/90/CE (100), na realidade, ele foi revogado 

pelo Regulamento 470/2009, de 6 de Maio (101) e os seus anexos alterados pelo 

Regulamento 37/2010, de 22 de Dezembro de 2009 (por facilidade de consulta e por 

se considerar que os princípios activos permitidos pelo Regulamento 2377/90/CE não 
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eram suficientes para garantir o bem-estar animal nas espécies destinadas à produção 

de géneros alimentícios). (102) 

O intervalo de segurança para um determinado medicamento é estipulado a 

partir do conhecimento dos limites máximos de resíduos, os quais foram pela primeira  

vez referidos no Regulamento (CEE) 2377/90, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 

1992 e em que pela primeira vez, considerando a protecção da Saúde Pública e 

utilizando princípios de controlo de segurança, se apresenta uma lista exaustiva de 

limites máximos de resíduos, detalhados por princípio activo, resíduo marcador, 

espécie animal, e tecidos-alvo para os quais esses LMRs foram estabelecidos (os 

quais se encontram limitados pela sensibilidade dos testes existentes). Abrangem a 

carne (músculo, fígado, gordura, pele), o leite, o peixe, o mel e os ovos. Divididos por 

anexos, no anexo I encontram-se listadas as substâncias farmacologicamente activas 

para as quais tinham sido estabelecidos LMRs, do anexo II constam as substâncias 

farmacologicamente activas para as quais não se considerou ser necessário 

estabelecer LMRs e no anexo III estão aquelas para as quais se estabeleceram LMRs 

provisórios, por um período de 5 anos. No anexo IV encontram-se as substâncias para 

as quais não se pôde estabelecer LMRs, por constituírem perigo para a Saúde 

Pública, ou seja, os princípios activos que não podem ser utilizados em animais 

destinados à produção de alimentos. O anexo V define as informações e dados a 

incluir num pedido de estabelecimento de um limite máximo de resíduos para uma 

substância farmacologicamente activa utilizada em medicamentos veterinários. Incluía 

elementos de natureza administrativa, identificação da substância, estudos 

toxicológicos (curto e longo prazo, reprodução, teratogenicidade, mutagenicidade, 

carcinogenicidade, efeitos imunológicos, microbiológicos e nos seres humanos, outros 

efeitos biológicos), estudos do metabolismo e dos resíduos. Ao longo dos anos 

diversas alterações foram feitas aos anexos iniciais, embora a estrutura básica se 

mantivesse. (100) Foi revogado e substituído pelo Regulamento 37/2010, de 22 de 

Dezembro de 2009, com entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2010. Mantêm a filosofia 

da salvaguarda da Saúde Pública, mas por facilidade de consulta apresenta apenas 2 

anexos – o primeiro equivale aos anexos I, II e III do Reg. 2377/90/EC e o segundo, ao 

anexo IV do Reg. 2377/90/EC (substâncias de uso proibido em animais de produção 

de géneros alimentícios). (102) 

Para cada composto, esses valores (LMR) foram obtidos através de estudos 

científicos que determinaram qual o valor máximo de resíduos que o ser humano 

tolera sem prejuízo para a sua saúde. 

Esses estudos foram efectuados, administrando quantidades progressivamente 

menores da substância em estudo a cobaias (animais) e determinando a dose a que 



 59

se deixam de detectar efeitos deletérios (NOEL – Non Observable Effect Level). O 

valor obtido reduziu-se numa escala de 10, (porque os estudos foram efectuados em 

animais, mas transpostos para seres humanos) e novamente reduzidos por um factor 

100 (para garantir a segurança face à variabilidade da população humana - jovens, 

idosos, grávidas, imuno-sumprimidos). O valor final assim obtido é o valor diário 

aceitável (ADI – Acceptable Daily Intake), expresso em miligramas por quilograma de 

peso vivo, ou miligramas por dia (considerando nesse caso uma pessoa de 60 

quilogramas). A partir do conhecimento (estimativa) dos alimentos que uma pessoa-

tipo ingere diariamente (EDI – Estimated Daily Intake), em termos de tipo (carne – 

músculo, fígado, leite, porco, vaca, peixe, vegetais, alface, couve, batata, etc) e 

quantidades de cada tipo9, e do valor obtido de ADI pôde-se então estipular o limite 

máximo de resíduos aceitável para cada alimento, por forma a que esse nível aceitável 

de ingestão não fosse excedido. (103) 

O intervalo de segurança é um termo usado em veterinária e que corresponde 

ao período de tempo que decorre entre a última administração duma substância 

farmacologicamente activa e a altura em que um determinado produto com origem 

nesse animal pode ser utilizado sem risco para o consumo humano. Posto de outra 

forma, é o tempo considerado necessário para que os resíduos presentes nesse 

género alimentar desçam abaixo dos LMRs estipulados. 

A sua definição é um requisito legal para a obtenção da autorização de 

introdução no mercado e consta obrigatoriamente da bula do medicamento. O seu 

cumprimento permite ao produtor tratar o animal, garantindo no entanto que no fim 

desse período os produtos obtidos possam ser comercializados e entrar na cadeia 

alimentar. 

O conhecimento da farmacocinética da substância é essencial e a sua 

determinação não é fácil, já que depende de vários factores, como: 

• Princípio activo em causa – tamanho da molécula, pH, ligação a 

proteínas plasmáticas, presença de metabolitos com actividade farmacológica 

(exemplo, enrofloxacina e ciprofloxacina), semi-vida. 

•  Excipiente – utilizam-se veículos oleosos quando se pretende 

uma libertação prolongada, por exemplo. 

• Efeito de primeira passagem – no caso da administração por via 

oral ou rectal, a substância pode ser parcialmente degradada ao nível da flora 

intestinal, ou metabolizada ao passar pelo fígado, antes que seja efectivamente 

distribuída pelo organismo.  
                                                 
9 Por exemplo, no caso do leite, assume-se que a pessoa-referência tem 60 
quilogramas e bebe diariamente 1,5 litros de leite. 
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•  Via de administração – a utilização de vias que não a 

endovenosa acresce o tempo de absorção. O pH no local de inoculação, 

patologias associadas (ex. aplicação tópica e a presença de feridas) e 

características químicas da substância também influenciam a absorção  

•  Dose utilizada – o intervalo de segurança é estudado para uma 

determinada dose recomendada, nada garantindo em utilizações off-label.  

• Características farmacocinéticas da substância - absorção, 

metabolização, eliminação, as quais por sua vez  dependem do local de 

administração (por exemplo uma injecção intra-articular terá uma absorção 

sistémica mínima, por comparação com uma via intramuscular num animal 

após exercício físico, por exemplo) 

• Espécie – substâncias que atingem facilmente níveis tóxicos 

numa espécie podem ter uma semi-vida tão curta noutras, que acabam por não 

ter quase efeito terapêutico (caso do ácido acetilsalicílico nos gatos e nos 

cavalos) 

• Estado de saúde do animal – um animal doente, por norma, 

ingere menos água e líquidos diariamente, o que pode alterar os níveis de 

consumo esperados quando se administram medicamentos na ração ou água 

de bebida. A redução da ingestão de água pode reduzir a diurese, reduzindo a 

eliminação do medicamento.  

• Características individuais do animal – raça, estado de saúde e 

duração da doença (por exemplo, um animal subnutrido, com hepatite ou 

cirrose, poderá ter menor concentração de proteínas plasmáticas. Como 

normalmente é a fracção não conjugada que é farmacologicamente activa, 

sendo a fracção conjugada metabolizada e eliminada, esse animal mais 

facilmente poderá exibir efeitos tóxicos, mesmo com doses terapêuticas), 

defeitos metabólicos, idade (animais muito jovens por vezes ainda não 

conseguem metabolizar algumas substâncias), produtividade (por exemplo, 

vacas em fim e no pico da lactação)  

• Interacções medicamentosas – o uso concomitante de 2 

substâncias farmacologicamente activas pode levar a competição pelas 

cadeias metabólicas que as metabolizam, reduzindo a sua taxa de excrecção. 

Pode haver situações de lesão hepática ou renal que levem a uma redução da 

metabolização e excrecção. Ou pelo contrário, aumento da excrecção (por 

exemplo, uso de diuréticos) 
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• Duração do tratamento – o uso de um fármaco por períodos 

prolongados, para além do recomendado pelo fabricante, pode levar a 

acumulação no organismo (por exemplo na gordura). Posteriormente, a 

libertação a partir desse depósito pode levar a resíduos em géneros edíveis 

superiores aos LMRs. 

Para a determinação do intervalo de segurança nos vários tecidos edíveis, 

pode-se usar uma abordagem mais simples, definindo como o momento em que, os 

resíduos baixaram, em todos os tecidos, de todos os animais do grupo, para valores 

inferiores aos LMR (método não-paramétrico), ou uma abordagem estatística, 

utilizando uma regressão logística. 

No primeiro caso, não são exigidos pressupostos específicos (em termos da 

curva de redução de resíduos ou distribuição das observações), para além da 

constituição do grupo. Na prática, constitui-se um grupo de n animais, aos quais é 

administrado o produto cujo intervalo de segurança se pretende obter. São abatidos ao 

dia x e pesquisados resíduos nos tecidos edíveis. Se nenhum apresentar de níveis 

resíduos superiores ao LMR, esse tempo é o intervalo de segurança (ou, pode-se, por 

motivos comerciais, constituir novo grupo e abatê-lo algum tempo antes, para ver se é 

possível apresentar um intervalo de segurança menor). Se pelo menos 1 animal 

apresentar resíduos, em algum tecido, novo grupo é constituído e abatido ao dia y 

(y>x), até se determinar o dia em que nenhum animal do grupo apresenta níveis de 

resíduos superiores ao LMR. Esta abordagem implica que existam métodos 

laboratoriais rápidos e reproduzíveis (normalmente a determinação da concentração 

de resíduos é morosa e seria mais prático trabalhar um lote grande de amostras) e 

nada nos diz em termos de intervalos de confiança, para uma dada população. 

No segundo caso, utilizando métodos de regressão, após estudos de 

farmacocinética do composto, faz-se uma transformação logaritmica da curva de 

redução de resíduos para uma recta. Implica uma série de pressupostos:  

a) Conhecer exactamente o momento do abate 

b) Linearidade – conseguir obter uma recta, pela transformação 

logaritmica 

c)  A distribuição dos resíduos de composto, em cada abate, 

deverá ter uma distribuição normal 

d) A variância dos na concentração dos resíduos deverá ser a 

mesma em momentos de abate diferentes  

e) As medições deverão ser independentes 

Na prática, não é fácil garantir o cumprimento de todos estes pressupostos e 

simulações efectuadas, mostram que o não cumprimento de pelo menos um, implica 
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desvios significativos da realidade, sobretudo em com concentrações tecidulares 

baixas (LoQ=limit of quantification). (104) (105) 

Na CE, para verificar se o intervalo de segurança, proposto pelo fabricante 

para o leite está correcto fazem-se testes individuais a vários animais, Rejeitam-se as 

ordenhas anteriores ao intervalo de segurança proposto (no mínimo 12h) e fazem-se 

ordenhas de 12 em 12h. O leite é colhido, de acordo com o estipulado com o IDF 

Standard 50, a pelo menos 20 animais para obtenção de dados se se usarem testes 

paramétricos e pelo menos 60 animais se se usarem testes não-paramétricos para a 

análise. 

A amostra é composta por vacas altas produtoras, no início da lactação, vacas 

médias, no período intermédio da lactação e vacas de baixa produção e em fim de 

lactação, respectivamente na proporção de 15/70/15% (ou em alternativa, 

25/50/25%).10  

O processo ocorre em 3 fases: 

1 - O resíduo marcador é identificado (radiomarcação da molécula) 

2 – Efectuam-se medições: 

2.1 Medem-se as concentrações do resíduo marcador nos tecidos edíveis e 

somam-se por tecido (cromatografia). 

2.2 Mede-se o tempo até que a concentração seja inferior ao LMR para esse 

tecido. 

3 – Valida-se o teste (o valor passível de ser medido (LoQ = Limit of 

Quantification) deverá ser inferior a ½ do LMR e o teste deverá ser reprodutível, 

especifíco e fiável). (103) (105) 

O Regulamento 852/2004, de 29 de Abril estabelece a adopção de boas 

práticas na produção animal, referindo como objectivos a imposição de regras gerais e 

específicas de higiene, para garantir um elevado nível de protecção do consumidor em 

matéria de segurança dos géneros alimentícios. Pretende uma abordagem integrada 

para garantir a segurança alimentar desde o local da produção primária até à 

colocação no mercado ou à exportação, inclusive e especifica que todos os 

operadores de empresas do sector alimentar ao longo da cadeia de produção devem 

garantir que a segurança dos géneros alimentícios não seja comprometida. Refere 

que, os riscos alimentares presentes, ao nível da produção primária, devem ser 

identificados e controlados adequadamente e recomenda códigos de boas práticas, 
                                                 
10 A FDA usa uma avaliação mais massal, efectuando os testes em grupos (manada 
ou grupo de manadas) e considera o percentil 99 como referência. 
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que deverão incentivar a utilização das práticas higiénicas adequadas nas explorações 

agrícolas. Atendendo a que a segurança dos géneros alimentícios resulta de vários 

factores, a legislação deve determinar os requisitos mínimos de higiene, com controlos 

oficiais para verificar a sua observância por parte dos operadores de empresas do 

sector alimentar. Os operadores de empresas do sector alimentar devem criar e 

aplicar programas de segurança dos géneros alimentícios e processos baseados nos 

princípios HACCP. (33) 

Os dados mostram que os tratamentos contra a mastite, sobretudo por via-

intramamária pesam consideravelmente nas causas de contaminação de leite no 

tanque (mesmo quando existe auto-controlo de resíduos na exploração), seguindo-se 

os tratamentos de secagem. (106) Na prática, significa que quanto menor for a 

exposição ao risco (uso de antibióticos) menor a probabilidade de haver resíduos (no 

leite ou carne). Isso genericamente consegue-se através duma melhoria do maneio – 

alimentar, ordenha, higiene, condições de estabulação, vacinação (ex. IBR/BVD), 

desparasitações, etc. No entanto, nunca é possível obter uma exposição nula, pelo 

que um adequado maneio dos animais tratados (organização do serviço, identificação 

do animal medicado, registos, segregação dos animais tratados ou dos seus produtos 

(leite), e sobretudo, respeito do intervalo de segurança) é essencial. No entanto, erros 

acontecem e existem variações individuais que eventualmente podem levar ao 

aparecimento de resíduos no produto, que no caso que nos interessa, é o leite. 

Ao nível da exploração, o Dec. Lei 148/2008, ao impor a obrigatoriedade de 

receita veterinária normalizada e o registo dos medicamentos veterinários utilizados, 

por espécie e exploração contribuiu de forma significativa para a implementação de 

boas práticas de maneio na exploração, facilitando a gestão do risco na exploração. 

Assim, a partir da consulta do livro de registo, a visualização do intervalo de segurança 

a respeitar torna-se mais fácil, minimizando potenciais lapsos. (2) 

Existe a possibilidade (e encontra-se largamente difundida) de se efectuarem, 

na exploração, testes microbiológicos rápidos ao leite de um animal para pesquisa de 

inibidores (ou seja, detecção da presença de agentes antimicrobianos), permitindo ao 

produtor avaliar se já é seguro ou não aproveitar esse leite para consumo humano (Ex 

Delvotest). Caso ocorra ou se suspeite que possa ter ocorrido algum erro, o teste pode 

ser aplicado ao leite do tanque, prevenindo a contaminação da cisterna, despesas com 

a recolha de leite inadequado e penalizações económicas.   

Um resultado positivo indica que esse leite não é adequado para entrar na 

cadeia de produção e sugere a presença de agentes antimicrobianos. Um resultado 

negativo não exclui a possibilidade de estarem presentes alguns antibióticos em 

quantidades superiores aos LMRs, que no entanto, não são detectados pelos 
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microorganismos usados no teste. No entanto, a probabilidade de tal acontecer é tão 

baixa, que se pode considerar que a utilização do teste permite a existência de um 

ponto de controlo crítico eficaz na exploração/animal, até porque o teste utilizado na 

indústria é equivalente ao utilizado na exploração. 

Nenhum teste sozinho detecta todos os LMRs no leite, mas uma sequência 

combinada de testes ao longo da cadeia de produção dá uma boa garantia de 

segurança ao produto final que chega à prateleira. Essa é a base do sistema IDF 

(International Dairy Federation), aceite em 1995 pelo Codex Alimentarius e seguido ao 

nível de CE. 

No momento em que o leite é recolhido para o camião-cisterna é 

automaticamente recolhida uma amostra, que se destina a avaliar qualidade do leite, 

em termos de composição e segurança, a qual é identificada imediatamente com o 

código do local de recolha.   

À chegada à fábrica, recolhe-se nova amostra da cisterna, a qual é 

imediatamente sujeita a nova pesquisa de inibidores, conjuntamente com pesquisa de 

resíduos com nível de tolerância zero (ex. cloranfenicol). Se o resultado for negativo, 

segue para processamento industrial. Se o resultado for positivo, aguarda enquanto 

novos testes são efectuados. Caso os testes indiquem que o leite é seguro, entra na 

cadeia alimentar. Caso contrário, é destruído e os produtores implicados (detectados 

através da amostra colhida na exploração), penalizados. No fim do processo industrial, 

volta a haver uma amostragem para controlo de qualidade no produto final, por lote. 

(107) Este procedimento cumpre com o disposto no Regulamento 853/2004, de 29 de 

Abril, que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios 

de origem animal e os requisitos de higiene a respeitar pelas empresas do sector 

alimentar que manuseiam alimentos de origem animal em todas as fases da cadeia 

alimentar e fornece informações detalhadas (nomeadamente as características a que 

deve obedecer o leite cru - Secção IX):  

 

1. PRODUÇÃO PRIMÁRIA 

1.1. Requisitos sanitários – gerais e específicos (brucelose e tuberculose), 

respeito pelo intervalo de segurança, caso tenha havido administração de substâncias 

autorizadas. Prevê salvaguardas específicas para aproveitamento de leite que não 

cumpra cabalmente os requisitos. 

1.2. Higiene nas explorações de produção de leite 

1.2.1. Higiene das instalações e equipamento 

1.2.2. Higiene durante a ordenha, recolha e transporte 

1.2.3. Higiene do pessoal 
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1.3. Critérios aplicáveis ao leite cru 

1.3.1. Controlos e critérios microbiológicos, células somáticas e resíduos de 

antibióticos (108)11 

A eficácia do sistema é verificada através de controlos oficiais, aleatórios, 

efectuados de acordo com planos de amostragem, utilizando métodos microbiológicos, 

medição de LMRs e testes qualitativos específicos por grupos de substâncias activas 

em cumprimento do Regulamento 854/2004 de 29 de Abril que estabelece regras 

específicas de organização dos controlos oficiais de produtos de origem animal 

destinados ao consumo humano. (109) A adequação desses mesmos controlos é, por 

sua vez, de acordo com o previsto no Regulamento 882/2004, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 29 de Abril, avaliada. (110) 
Todos os procedimentos previstos e a legislação que os impõe fazem parte da 

estratégia delineada pela CE para uma adequada monitorização da situação em 

termos de antibioresistências e gestão do risco que a administração de antibióticos em 

animais pode causar: definiu-se com base em critérios científicos os limites máximos 

de resíduos aceitáveis, por espécie e tecido edível, estabeleceu-se intervalos de 

segurança para os diferentes resíduos marcadores, que permitem o cumprimento dos 

LMRs, responsabilizou-se os diversos intervenientes pelos os procedimentos a 

observar, fossem eles a implementação de sistemas HACCP ou boas práticas de 

maneio, definiu-se regras para a obtenção de licenças para o licenciamento de 

medicamentos de uso veterinário, planeou-se um mecanismo de controlo de 

cumprimento das restantes disposições, cujo feedback permita uma verificação da 

adequação do sistema implementado e atempada correcção. A centralização da 

informação a nível comunitário permite uma perspectiva e a evidenciação de 

tendências impossível de obter ao nível dos países individuais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Entretanto, o Regulamento 853/2004, foi ligeiramente alterado a 6 de Novembro de 
2006 pelo Regulamento 1662/2006 [5], por exemplo, exigindo especificamente que os 
animais tratados com medicamentos que apresentem resíduos no leite sejam 
adequadamente identificados. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 – Material 
Os dados usados para fazer a avaliação que se segue foram recolhidos e 

sistematizados pela equipa de técnicos que teve a cargo a implementação do 

programa, no período avaliado. Registe-se que a entrada dos produtores no programa 

foi faseada e ocorreram situações de desistência e eliminação de produtores do 

programa bem como encerramento de explorações. No entanto, desde que a 

exploração permanecesse no activo, continuou-se a registar as anomalias até Junho 

de 2005. O estudo foi efectuado longitudinalmente, acompanhando uma coorte de 

explorações. Os dados disponíveis referem-se apenas às explorações do programa, 

razão pela qual a coorte em análise é composta apenas por explorações-problema 

(casos), não tendo sido recolhidos dados de explorações-controlo. Por esse motivo, 

para efeitos de controlo, recolheram-se e trataram-se dados referentes às mesmas 

explorações, correspondentes às entregas de leite do ano que antecedeu o momento 

da formação e início do programa (ano de controlo). Estes dados consistem nos 

resultados da análise ao leite entregue, para pesquisa de antibióticos, bem como as 

datas de entrega de resultados positivos (anomalias), sempre que estes aconteceram. 

Foram também utilizados os resultados de visitas de inspecção realizadas às 

explorações do programa, pela equipa técnica, no ano de implementação. Para as 

distinguir, no tempo e quanto ao seu propósito, estas inspecções foram nomeadas 

visita de verificação 1, 2 e 3, sendo a última uma visita de auditoria. A 1ª visita era 

efectuada um mês após a implementação, a 2ª aos três meses, a 3ª ao fim de seis 

meses e a última, a auditoria, ao fim de um ano de ingresso no programa. 

Cada exploração recebeu assim, ao longo de um ano, uma série de quatro 

visitas de inspecção, tendo as três primeiras a finalidade de avaliar os procedimentos 

em vigor e fazer recomendações para melhorias e a última, auditar, pura e 

simplesmente, os procedimentos. 

Toda esta informação foi registada em três ficheiros Excel: 

1. Mapas_AB_Visitas.xls contém a informação relativa às 

visitas de implementação, com registo detalhado do acordado no 

contrato de implementação, bem como de todas visitas efectuadas, 

com data e motivo (verificação, anomalia, auditoria(s)) 

2. Mapas_AB_Anomalias_resumo_2005 contém informação 

detalhada acerca das anomalias – informação, por exploração, 

acerca do número de anomalias ocorridas no ano anterior (ano de 

controlo) e anos seguintes, data da ocorrência das anomalias e 
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localização no programa (ex. pós-auditoria I), situação da exploração 

e timing (ex. desistiu ou foi eliminado do Programa). 

3. Orlando-AntibNoLeite.xls contêm todas as anomalias 

desde 1 de Janeiro de 2001 até à data, para as explorações do 

programa. 

Utilizando os três ficheiros disponíveis, conjugou-se a informação existente, a 

qual foi identificada por exploração através do número de implementação e editada por 

forma a ser manejável, para os objectivos pretendidos. 

As 132 explorações foram-se reduzindo ao longo de 4 anos, conforme gráfico 

3.1.  

 
GRÁFICO 3.1 

 
(“Activas” define a situação das explorações, em termos de programa, a 1 de 

Janeiro desse ano). 

 

3.2 Métodos 
Relatórios de visita: Para concretizar os propósitos da investigação usaram-

se dados provenientes de inquéritos efectuados em 132 explorações leiteiras que 

pertenceram ao programa piloto para validação de uma metodologia de auto-controlo. 

Inicialmente efectuava-se uma visita de implementação, feita imediatamente após a 

formação inicial dos produtores e na qual eram acordadas consensualmente, pelo 

técnico da AGROS e pelo produtor, determinadas regras de maneio, com as quais se 
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pretendia, na prática, aplicar um “Plano HACCP”12 na exploração. Seguiam-se as 

referidas quatro visitas de inspecção, para avaliação da situação, através de 

realização de inquérito, especificamente estruturado para a recolha de determinados 

dados. O inquérito constava de 29 perguntas/observações, agrupadas em 3 módulos: 

o primeiro avaliava a gestão dos medicamentos, o segundo a prescrição e 

administração dos medicamentos e o terceiro o maneio dos animais tratados na 

ordenha. As questões incidiram sobre aspectos considerados críticos para o controlo 

de resíduos (1). A repetição do inquérito na mesma exploração fez-se para poder 

recolher alterações que pudessem ter ocorrido ao longo do tempo e assim poder 

relacionar o desempenho dos produtores em relação às Boas Práticas e Plano 

HACCP sobre a incidência de resíduos no leite entregue por estes. 

 As respostas às questões elaboradas nos relatórios eram pontuadas da 

seguinte forma: 0 (prática não implementada), 1 (prática implementada de forma 

incompleta), 2 (prática implementada de forma correcta), não aplicável e não 

observado. Para cada módulo existia uma pontuação máxima possível resultante do 

produto das perguntas cotadas por 2; a pontuação máxima (pontuação ideal) 

correspondia à implementação total do procedimento, para as condições acordadas 

em cada exploração. O grau de implementação existente no momento da visita 

traduziu-se numa pontuação calculada através do somatório dos pontos obtidos em 

cada pergunta dividido pela pontuação máxima possível, expresso em percentagem.  

Após obter a classificação por módulos, obtinha-se a classificação final da 

visita, através duma média aritmética simples, podendo os valores oscilar entre os 0% 

e os 100%, os quais eram transmitidos ao produtor de forma qualitativa, de acordo 

com o descrito na tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 

Grelha de classificação dos relatórios de visita 

Classificação Maior ou igual a Menor que
Excelente 95  
Muito Bom 80 95 

Bom 65 80 
Razoável 50 65 

Fraco 35 50 
Mau 0 35 

 
Anomalias: Designam-se por “anomalias” ou “ocorrências”, neste trabalho, 

todas as entregas de leite que tiveram resíduos de antibióticos detectáveis e que 

                                                 
12 Embora seja essencialmente um Plano HACCP, não foi na altura apresentado 
formalmente aos produtores como tal. 
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foram portanto rejeitadas e destruídas pela organização que recolhe o leite. Para 

determinar se o leite entregue contém resíduos o teste é feito no leite dos camiões, 

antes de este ser descarregado, no cais da fábrica, sendo rejeitado e destruído o leite 

contaminado. 

A partir do ficheiro Mapas_AB_anomalias_resumo_2005.xls obtivemos também 

o número de anomalias existentes no ano de controlo, bem como o número e a data 

da ocorrência das anomalias posteriores à implementação. Conjugámos essa 

informação com dados do ficheiro Orlando-AntibNoLeite.xls para obter a data da 1ª 

anomalia no ano de controlo. As anomalias foram categorizadas em 0, quando não 

ocorreu qualquer anomalia no primeiro ano após a implementação do programa e 1 

quando ocorreu pelo menos uma anomalia no primeiro ano após a implementação do 

programa. Essa mesma codificação manteve-se para os anos seguintes. Noutras 

situações, a codificação foi subdividida em 1, quando ocorreu 1 anomalia e 2 quando 

ocorreram 2 ou mais anomalias, no período considerado. 

O sistema de controlo de resíduos em vigor permite detectar as entregas de 

leite contaminadas13. Cada exploração entrega, em média, por ano, 182,5 partidas de 

leite (tanques de leite); por norma o leite da exploração é recolhido a cada dois dias, 

refrigerado entre 4 a 6 graus.  

 

Tratamento e análise estatística dos dados 

Utilizaram-se na análise estatística as classificações obtidas nos três módulos 

de cada inquérito de visita (posteriores à visita de implementação do programa), assim 

como a classificação final resultante da média destes módulos. Estes valores 

expressos, em percentagem, constituem as variáveis independentes da análise 

estatística e foram-lhes atribuídas as designações constantes da tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2 

Codificação das variáveis 

 1.ª Visita 2.ª Visita 3.ª Visita 4.ª Visita 
(auditoria) 

Módulo 1 
Gestão dos Medicamentos V1_1 V2_1 V3_1 A1_1 

Módulo 2 
Prescrição e Administração dos Medicamentos V1_2 V2_2 V3_2 A1_2 

Módulo 3 
Maneio dos Animais Tratados na Ordenha V1_3 V2_3 V3_3 A1_3 

Classificação final 
Média Aritmética dos 3 módulos anteriores V1_t V2_t V3_t A1_t 

 

                                                 
13 Os limites máximos de resíduos encontram-se no Regulamento 37/2010/CE 
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Para avaliar o impacto da implementação do programa sobre a melhoria dos 

procedimentos na exploração foi-se avaliar a evolução, ao longo dos três anos, das 

classificações obtidas pelas explorações, (por módulo e globalmente). A hipótese em 

teste é a que a aplicação, na exploração, dos conhecimentos adquiridos na formação, 

levará a uma melhoria no desempenho relacionado com a execução dessas boas 

práticas. Para tal utilizaram-se modelos lineares mistos, para medidas repetidas. 

Para avaliar a relação entre a ocorrência de anomalias e a classificação das 

boas práticas, comparou-se a classificação final da 3ª visita (efectuada no fim do 1º 

semestre) entre as explorações onde ocorreram anomalias com a das explorações 

que não apresentaram anomalias, nesse ano. De forma equivalente, verificou-se se 

existiam diferenças na classificação final da auditoria, entre explorações em que 

ocorreram ou não anomalias, no ano de implementação e seguintes. Categorizámos 

com 0 quem não tinha tido anomalias, 1 quem tinha apenas uma anomalia e 2 quem 

tinha 2 ou mais anomalias no período em questão (no 3º ano, apenas existiam 3 

produtores com mais de 2 anomalias, pelo se constituíram apenas dois grupos: sem e 

com anomalias (respectivamente 0 e 1). Utilizou-se análise de variância (ANOVA). 

 A hipótese em teste é que o aparecimento de anomalias está relacionado com 

um mau maneio e que a classificação pode ter um valor preditivo. 

Para avaliar a eficácia do programa, baseámo-nos nos resultados da pesquisa 

de resíduos de antibióticos no leite, comparando o desempenho da totalidade das 

explorações em estudo no ano de controlo com os 3 anos seguintes (conforme dados 

disponíveis, devido à entrada faseada), para determinar se há registo de melhorias 

significativas imputáveis ao programa. 

A hipótese a testar nesta análise foi que, após a entrada no programa o 

intervalo de tempo entre anomalias, medido em dias, aumentou de forma 

estatisticamente significativa, tendo sido usado para tal análise de sobrevivência. 

Comparou-se a mediana (em dias decorridos até à ocorrência da 1ª anomalia), no ano 

de controlo e nos anos posteriores à implementação do programa. 

Paralelamente, fomos comparar o número de anomalias antes e após a 

implementação do programa (discriminando por ano), efectuando um teste não 

paramétrico (Teste de Wilcoxon). 

 Analisou-se a incidência de anomalias, por entregas anuais, antes e após a 

implementação do programa. Também se efectuou um teste não paramétrico (Teste 

de Wilcoxon), para avaliar se existiam diferenças estatisticamente significativas entre 

as incidências, por entrega, entre o ano de controlo e os anos posteriores à 

implementação do programa.  
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Para o estudo estatístico foi utilizado o programa SPSS 18.0 e considerou-se 

um nível de significância α=0,05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 73

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 
I – EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS VALORES DA CLASSIFICAÇÃO DAS VISITAS 

A tabela 4.1 apresenta elementos de estatística descritiva do tratamento dos 

inquéritos, organizado pelos módulos das visitas.  

 
Tabela 4.1 

Resultados dos inquéritos por visita 

Classificação por módulo  
1. Gestão dos Medicamentos  

Média (%) Aumento / Visita (%) Desvio padrão Percentil 25 Percentil 75
Visita 1 (n=132) 58,2 – 27,1 28,6 82,2 
Visita 2 (n=117) 68,0 + 9,8 19,8 62,9 78,6 
Visita 3 (n=85) 72,1 + 13,9 16,1 64,3 85,2 

Auditoria (n=85) 76,1 + 17,9 14,4 64,3 85,7 
2. Prescrição e administração dos medicamentos  

Média (%) Aumento/ Visita (%) Desvio padrão Percentil 25 Percentil 75
Visita 1 (n=132) 55,4 – 25,6 33,3 76,7 
Visita 2 (n=117) 65,7 + 10,3 22,7 50,0 83,3 
Visita 3 (n=85) 70,3 + 14,9 18,6 59,6 84,0 

Auditoria (n=85) 77,9 + 22,5 16,8 68,7 90,9 
3. Maneio dos animais tratados  

Média (%) Aumento / Visita (%) Desvio padrão Percentil 25 Percentil 75
Visita 1 (n=132) 66,5 – 20,5 50,0 81,3 
Visita 2 (n=117) 74,6 + 8,1 14,2 71,9 81,3 
Visita 3 (n=85) 75,8 + 9,3 14,5 75,0 84,4 

Auditoria (n=85) 79,2 +12,7 8,5 75,0 87,5 
Classificação final da visita  

Média (%) Aumento / Visita (%) Desvio padrão Percentil 25 Percentil 75
Visita 1 (n=132) 60,0 – 20,9 40,0 77,8 
Visita 2 (n=117) 69,5 + 9,5 14,4 60,8 79,8 
Visita 3 (n=85) 72,7 + 12,7 12,4 67,9 80,6 

Auditoria (n=85) 77,7 + 17,7 9,1 71,5 84,9 
 

Pela observação da tabela 4.1 constatamos que nem todas as visitas previstas 

no programa foram efectuadas, tendo o n inicial de 132 explorações baixado para 

n=117 na 2ª visita, e n=85 na 3ª visita e na auditoria. Globalmente, a classificação 

média final atribuída nas visitas à exploração aumenta progressivamente no decurso 

do programa, atingindo valores máximos na auditoria. Esta difere em média da 1ª 

visita, quase 18 pontos (a média da classificação final de visita passa de 60,0% na 1ª 

visita para 69,5% na 2ª visita, 72,7% na 3ª visita e atinge o valor 77,7% na auditoria, 

indicando evolução no maneio) 

Verifica-se uma maior homogeneidade nos valores da classificação, reduzindo-

se os desvios padrão e aumentando concomitantemente os valores dos percentis. 

Quando comparamos as classificações atribuídas às explorações nas visitas, 

finais e por módulos encontrámos diferenças estatisticamente significativas (com 
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p<0,001) entre a 1ª visita e as restantes para os módulos e para a classificação final. 

O mesmo ocorre quando comparamos a classificação final e a classificação do módulo 

2 da 2ª visita com os seus equivalentes na auditoria (p=0,001 e p<0,001).  

Também se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre as 

classificações obtidas no módulo 1 da 2ª visita e a auditoria (p=0,038). Não 

encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas restantes comparações. 

 

II – RELAÇÃO ENTRE A EXISTÊNCIA DE ANOMALIAS E CLASSIFICAÇÃO  
Procurou-se evidenciar a existência de relações entre a classificação média da 

3ª  visita e a presença de anomalias no leite entregue durante o primeiro ano de 

seguimento. Constatou-se que, das 132 explorações no programa, apenas 85 tiveram 

3ª visita e auditoria. 

 A Tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos, categorizando as explorações 

em três classes de anomalias (correspondendo a 0, 1 e ≥2 anomalias). 

 
Tabela 4.2 

Relação entre a classificação média na 3ª visita e a existência de anomalias 

 Anomalias 

0 1 2 Ano de 

ocorrência das 

anomalias 
Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Significância

1 73,8 (12,2) 72,2 (13,7) 67,5 (11,0) NS 

 

Procurou-se evidenciar a existência de relações entre a classificação média da 

auditoria e a presença de anomalias no leite entregue durante três anos consecutivos 

de seguimento. A Tabela 4.3 apresenta os resultados obtidos, categorizando as 

explorações em três classes de anomalias (correspondendo a 0, 1 e ≥2 anomalias). 

 

Tabela 4.3 
Relação entre a classificação média na auditoria e a existência de anomalias 

 Anomalias 

0 1 2 Ano de 

ocorrência das 

anomalias 
Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Significância

1 78,1 (8,2) 78,0 (10,5) 75,2 (11,7) NS 

2 79,4 (9,0) 75,4 (8,7) 75,4 (9,8) NS 

3 77,8 (9,6) 77,8 (5,8) --- NS 
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Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas em nenhuma 

comparação entre classificações finais da visita, nas explorações em que houve 

anomalias versus as que não tiveram anomalias no período considerado, 

independentemente da categorização considerada para as anomalias (tabela 4.3), 

embora se verifique que a média das classificações finais das visitas é quase sempre 

ligeiramente superior no grupo constituído pelas explorações que não tiveram 

anomalias. A excepção ocorre no 3º ano do programa, em que as médias são iguais.  

 
III – ANÁLISE DA EFICÁCIA DO PROGRAMA 

i) Número e frequência de anomalias 

 

Tabela 4.4 
Tabela descritiva, por anos, agrupando os produtores que apresentaram ou não 

anomalias 

Ano de controlo 1º Ano 2º Ano 3º Ano  
Explorações Nº 

Expl 
% Nº 

Anom 
Nº 

Expl
% Nº 

Anom
Nº 

Expl
% Nº 

Anom 
Nº 

Expl 
% Nº 

Anom
S/ anom 0 0,00 0 92 69,70 0 79 63,71 0 97 80,17 0 
1 anom 8 6,06 8 22 16,67 22 27 21,77 27 17 14,05 17 
2 anom 39 29,55 78 13 9,85 26 9 7,26 18 5 4,13 10 
≥ 3 anom 85 64,39 339 5 3,79 18 9 7,26 40 2 1,65 7 

Total  132 100,00 425 132 100,00 66 124 100,00 85 121 100,00 34 
Encerraram --- --- --- 8 --- --- 3  --- --- 2 --- --- 
Eliminados --- --- --- 11 --- --- 4 --- --- 1 --- --- 
Desistiram --- --- --- 12 --- --- 14 --- --- 4 --- --- 

 

Na tabela 4.4 apresentam-se os dados relativos ao número de explorações 

presentes no programa ao longo do estudo, assim como dados relativos ao 

desempenho quanto à presença de anomalias. Verifica-se que no ano de controlo 

houve 425 anomalias e que todas as explorações tiveram pelo menos uma anomalia. 

Neste ano, 35,61% das explorações tinham até 2 anomalias por ano e 64,39% tinham 

3 ou mais anomalias anuais. Nos anos seguintes à implementação do programa 

predominam as explorações sem anomalias, com 69,70%, 63,71% e 80,17%, 

respectivamente no primeiro, segundo e terceiro ano. O número de explorações com 3 

ou mais anomalias baixa para 3,79% no primeiro ano, sobe para 7,26% no segundo 

ano, e desce para o valor mínimo no estudo de 1,65% no terceiro ano do programa. 

De seguida apresentam-se gráficos com a distribuição de anomalias ocorridas 

por exploração por ano de estudo: 
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Gráfico 4.1 

Distribuição do número de anomalias, por exploração, no ano de controlo
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Gráfico 4.2 

Distribuição do número de anomalias, por exploração, no 1º ano após a
 implementação do programa
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Gráfico 4.3 

Distribuição do número de anomalias, por exploração, no 2º ano após a
 implementação do programa
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Distribuição do número de anomalias por exploração no ano de controlo 

Distribuição do número de anomalias por exploração no 1º ano após a 
implementação do programa 

Distribuição do número de anomalias por exploração no 2º ano após a 
implementação do programa 
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Gráfico 4.4 

Distribuição do número de anomalias, por exploração, no 3º ano após a
 implementação do programa
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No ano de controlo, mais de metade das explorações tinha entre 2 e 4 

anomalias, havendo mesmo uma com 9 anomalias (não esquecer que este trabalho 

baseia-se não numa amostra aleatória de explorações, mas precisamente nas 

explorações-problema, que apresentavam recorrentemente anomalias, ou aquelas 

cujo microbismo as tornava de risco).  

No ano de implementação do programa, o pior valor ocorreu numa exploração 

que teve 6 anomalias no ano, mas 92 explorações não apresentaram qualquer 

anomalia.  

No 2º ano após o início do programa, 79 explorações não têm anomalias, 27 

têm uma anomalia e existe uma exploração com 7 anomalias. 

No 3º ano, 97 explorações não têm qualquer anomalia. O valor máximo de 

anomalias (ocorridas numa só exploração) é de 4, sendo que apenas 17 apresentam 1 

anomalia. 
Após a implementação do programa 55 explorações não apresentaram 

anomalias durante o tempo em que foram seguidas (o tempo médio de permanência 

no programa para essas explorações foi de 923 dias). O tempo médio de permanência 

no programa para os produtores que apresentaram pelo menos 1 anomalia após a 

implementação foi 1 084 dias e o tempo médio até à ocorrência da primeira anomalia 

foi de 411 dias. Globalmente, o tempo médio de seguimento das explorações no 

programa foi de aproximadamente 1 017 dias. 

 

 

 

 

Distribuição do número de anomalias por exploração no 3º ano após a 
implementação do programa 
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ii) Incidências anuais 

 

A tabela 4.5 apresenta a frequência de ocorrências, por ano de seguimento da 

exploração (incidências anuais): 

 
Tabela 4.5 

Incidência anual de anomalias por ano do programa 

 n Média Desvio Padrão 

Ano de controlo 132 3,22 1,50 

1º ano após a entrada no programa 132 0,50 0,93 

2º ano após a entrada no programa 124 0,69 1,26 

3º ano após a entrada no programa 121 0,28 0,66 

 

No ano de controlo, ocorreram em média 3,22 anomalias por exploração, com 

um intervalo médio entre anomalias de 150 dias. Após a implementação do programa, 

esse valor baixa para 0,5, 0,69 e 0,28 anomalias por exploração respectivamente no 

primeiro, segundo e terceiro ano. O número médio de anomalias ocorridas por 

exploração, obtido pela comparação das anomalias ocorridas no ano de controlo com 

as anomalias ocorridas nos anos seguintes à implementação do programa é cerca de 

6,4 vezes menor no primeiro ano, 4,7 vezes menor no segundo ano e 11,5 vezes 

menor no terceiro ano.  

Existem diferenças estatisticamente significativas entre o número de anomalias 

ocorridas no ano de controlo e o número de anomalias ocorridas no período posterior 

à implementação do Programa de Auto-controlo de Resíduos de Antibióticos (Teste de 

Wilcoxon, p<0,001), sendo o teste de Wilcoxon válido apenas para aquelas 

explorações que se mantêm em estudo (n=124 e n=121, respectivamente no segundo 

e terceiro ano). 

Se verificarmos a incidência14 de anomalias, nesta amostra, por entrega, antes 

e após a entrada no programa (tabela 4.6), obtemos os seguintes resultados: 

 
 
 
                                                 
14 Falamos em incidências e não prevalências, porque estas anomalias são 
ocorrências esporádicas e independentes umas das outras, não persistindo ao longo 
do ano, embora possam reincidir. 
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Tabela 4.6 
Incidência anual de anomalias por entrega, por ano de programa 

Período n Média Média por 1 000 entregas 

Ano de controlo 132 0,0176 17,6 

1º Ano a) 132 0,0027 2,7 

2º Ano a) 124 0,0038 3,8 

3º Ano a) 121 0,0016 1,6 

 
Legenda: a) diferença estatisticamente significativa entre o ano respectivo e o ano 
controlo para um valor de p<0,001. 
 

Ou seja, a incidência por entrega15 baixa de 0,0176 no ano de controlo, para 

0,0027 após o ingresso no programa, 0,0038 no 2º e 0,0016 no 3º ano . Para uma 

melhor visualização, podemos afirmar (arredondando à unidade) que, no ano de 

controlo, em cada 1 000 entregas, quase 18 tanques de leite eram rejeitados, 

passando a rejeitar-se aproximadamente 3 tanques de leite em cada 1 000 entregas, 

no 1º ano ou seja, no ano seguinte à implementação, a incidência por entrega reduziu-

se mais de 6 vezes; este valor aumenta no 2º ano para 4 anomalias por 1000 

entregas, mas volta a reduzir-se para o valor mais baixo registado, de 1,6 anomalias 

por 1 000 entregas no 3º ano.  

Usando um teste não paramétrico para amostras emparelhadas (Teste de 

Wilcoxon, aplicado às explorações simultaneamente activas nesses anos) fomos ver 

se existem diferenças estatisticamente significativas entre as incidências por entrega 

comparando o ano de controlo e cada um dos anos seguintes. A diferença entre as 

incidências de anomalias por entrega, considerando o ano de controlo e os anos 

seguintes à implementação do programa é estatisticamente significativa, para o nível 

de significância considerado (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 Normalmente as recolhas são feitas de 2 em 2 dias, portanto há 365/2 entregas num 
ano. 
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iii) Análise de sobrevivência 

Se comparamos o intervalo de tempo entre anomalias, no ano de controlo e 

posteriormente à implementação do programa, obtemos: 

 

Tabela 4.7 
Análise de sobrevivência, comparando o intervalo de tempo até à 1ª anomalia, no ano 

de controlo e após a implementação do programa 

  N Mediana Percentil 25 Percentil 75 

Ano de controlo 132 131 256 47 

Após a Implementação 132 674 --- 260 

 

Vemos que, no ano de controlo, 50% das explorações chegavam aos 131 dias 

sem anomalias, passando esse valor para 674 dias após a implementação. Olhando 

para os percentis, temos que, antes da formação, 75% das explorações não tiveram 

anomalias até ao 47º dia, aumentando esse valor para 260 dias depois da formação e 

implementação do programa. Quanto ao percentil 25, diz-nos que, no ano de controlo, 

25% das explorações sobreviviam sem anomalias pelo menos até aos 256 dias e após 

a entrada no programa pelo menos 25% das explorações não voltaram a ter registo de 

anomalias no período em estudo (concretamente, após a implementação do programa 

55 explorações, equivalendo a 41,7% das explorações, não voltaram a apresentar 

anomalias). 

Esse diferencial é bem visível no gráfico seguinte: 
 

Gráfico 4.5 
Análise de sobrevivência: probabilidade cumulativa de ocorrência de anomalias, antes 

e após a implementação do programa 

 



 81

Quando aplicamos um teste de Mantel-Cox verificamos haver evidência 

estatística para afirmar que a diferença entre o tempo decorrido até à 1ª anomalia 

comparando o ano de controlo e o período posterior à implementação do programa é 

significativa (p<0,001). 
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CAPÍTULO 5 - DISCUSSÃO 
Da análise dos dados (tabela 5.1) verificamos que a classificação média 

atribuída nos relatórios de visita (sejam elas de verificação ou auditorias) e 

considerando quer a classificação final, quer a classificação por módulos aumenta: 

 
Tabela 5.1 

Síntese das pontuações (%) obtidas nas visitas, por módulo 

 Gestão dos 
Medicamentos 

Prescrição e 
Administração dos 

Medicamentos 

Maneio dos 
Animais Tratados 

na Ordenha 

Classificação 
Final da Visita 

Visita 
Verificação 1 58,2 55,4 66,5 60,0 

Visita 
Verificação 2 68,0 65,7 74,6 69,5 

Visita 
Verificação 3 72,1 70,3 75,8 72,7 

 
Auditoria 1 

 
76,1 77,9 79,2 77,7 

 

Ou seja, verificamos uma evolução progressivamente favorável da 

classificação atribuída às explorações constantes desta amostra, evidenciando um 

progresso no maneio observável e quantificável. 

Existe uma redução progressiva do desvio padrão da média das classificações 

(tabela 4.1) (com excepção da comparação do desvio padrão referente ao 3º módulo 

da 3ª visita com a 2ª), tal devendo-se possivelmente à consolidação das boas práticas 

preconizadas. Ao olharmos para os percentis, verificamos que na classificação final da 

1ª visita de verificação, 25% das explorações tinham uma pontuação total inferior ou 

igual a 40,0%, passando esse valor para 71,5% na auditoria 1. No entanto, se 

considerarmos o percentil 75, para as mesmas visitas apenas passou de 77,8% para 

84,9%, sugerindo que quando os procedimentos já são bastante bons se torna mais 

difícil corrigir os problemas de maneio remanescentes. 

Aplicando um modelo linear misto para medidas repetidas, fomos verificar se 

essa evolução é estatisticamente significativa considerando as várias medidas 

consecutivas na exploração. Como vimos anteriormente (tabela 5.1), a evolução da 

classificação foi progressiva e sempre no sentido duma melhoria do maneio. Os 

valores médios da classificação final, da 1ª visita de verificação, efectuada 1 mês após 

a formação, são sempre os mais baixos e a diferença para os valores finais de visita 

obtidos em qualquer das visitas seguintes revela-se estatisticamente significativa. 

Também existe evidência estatística para afirmar existirem diferenças significativas 

entre a classificação final da 2ª visita e a classificação final da auditoria,. Quando 
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comparamos as visitas módulo a módulo, constatamos que existe evidência estatística 

para afirmar existirem diferenças entre a classificação de qualquer módulo da 1ª visita 

e o mesmo módulo, em qualquer das outras visitas. Quanto às restantes 

comparações, por visita e módulo, apenas a comparação dos módulos  1, Gestão dos 

Medicamentos e 2, Prescrição e Administração dos Medicamentos, da visita 2 e os 

seus equivalentes na auditoria se revelam estatisticamente significativa, 

respectivamente com valores de p=0,038 e p<0,001. 

Tal parece corroborar que da aplicação prática dos conhecimentos obtidos na 

formação e contratualizados individualmente na visita de implementação resultou uma 

melhoria global dos procedimentos, visualizável através da classificação atribuída pelo 

técnico nas visitas subsequentes (tabelas 4.1 e 5.1), com uma progressão contínua, 

embora nem sempre estatisticamente significativa. Faz sentido que entre a 

formação/visita de implementação e a 1ª visita agendada haja uma melhoria 

significativa do maneio – a aplicação na prática dos conhecimentos obtidos assim o 

determina, bem como a consolidação prática entre a 1ª e 2ª visita. No entanto, entre a 

2ª e 3ª visitas e entre a 3ª visita e a 1ª auditoria, essa evolução é menos perceptível. 

Será que as correcções de maneio subsequentes, mais subtis, são mais difíceis de 

apreender ou haverá limites para a quantidade de alterações à rotina que um ser 

humano consegue absorver para um determinado período de tempo (resistência, 

mesmo que inconsciente à mudança, necessitando adquirir novas rotinas, antes de 

conseguir absorver novas mudanças?). Tal leva-nos a ponderar a hipótese de talvez 

não haver necessidade de efectuar três visitas de verificação no primeiro semestre, ou 

que o espaçamento entre visitas possa aumentar, optimizando e rentabilizando o 

programa. 

Por exemplo, algumas dessas visitas, que aparentemente não determinaram 

uma progressão no comportamento estatisticamente significativa, poderiam ser 

dispensadas, com a consequente redução de custos do programa e/ou poder-se ia 

fazer visitas vocacionadas para apenas alguns módulos, como exemplo o 1 e 2 

(Gestão dos Medicamentos e Prescrição e Administração de Medicamentos). 

Eventualmente, poder-se-ia testar um esquema que constasse de formação inicial, 

teórica, visita de implementação no terreno com adequação estratégica dos 

conhecimentos teóricos àquela exploração, 1ª visita de verificação, para constatar a 

aplicação na prática do anteriormente acordado e agilizar a implementação dos 

procedimentos preconizados, uma 2ª visita verificação para consolidação de práticas e 

apenas uma auditoria anual.  

Quando pretendemos verificar (tabela 4.2) se nesta amostra havia diferenças 

estatisticamente significativas na classificação final da terceira visita entre explorações 
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que tiveram ou não  anomalias no 1º ano de implementação do programa 

(categorizadas em 0, 1 ou 2) constatámos não haver evidência estatística para 

podermos afirmar que, em qualquer das situações, existe diferença entre os grupos, 

levando-nos a pensar que a mera observação da classificação atribuída a uma 

exploração não nos diz muito acerca de os factores que propiciam a ocorrência de 

anomalias estarem efectivamente controladas. 

O mesmo se verificou quando comparámos a classificação final da auditoria 

atribuída às explorações que tiveram anomalias versus aquelas que não apresentaram 

anomalias no primeiro, segundo ou terceiro ano do programa (tabela 4.3). As médias 

das classificações eram quase sempre ligeiramente superiores no grupo sem 

anomalias, o que é plausível, se pensarmos que um mau maneio propicia erros e que 

podem ter consequências em termos de classificação obtida. (tabelas 4.2 e 4.3). No 

entanto, não podemos perder de vista as características muito próprias desta amostra, 

que nada tem de aleatória e possui pequena dimensão. Será que num n maior 

obteríamos resultados mais expressivos? Outra situação a ponderar é a forma como a 

existência dum observador interfere no comportamento do observado, levando a uma 

melhoria artificial e estritamente pontual do maneio e “falseando” classificações. Ou 

talvez quando observamos eventos raros a metodologia de observação esporádica 

não seja a mais adequada. 

De relevar o facto de 55 produtores (que no ano de controlo tiveram todos 

anomalias) não terem apresentado qualquer anomalia durante todo o tempo de 

seguimento após a implementação do programa, que neste grupo foi, em média, de  

923 dias (embora o tempo médio de seguimento das explorações em geral no 

programa seja de 1 017 dias). Note-se que a desistência de explorações menos 

viáveis (economicamente frágeis, com mau maneio, com falta de pessoal) poderá 

enviesar o valor, visto que estas explorações podem ter desistido devido a dificuldades 

de implementação antes que houvesse ocorrência de anomalias. 

Pela tabela 4.4 vemos, que no primeiro ano, existem 92 produtores sem 

anomalias. Há um retrocesso no segundo ano, baixando o valor para 79 produtores 

sem anomalias (em 124 possíveis), o que se poderá dever a um certo laxismo face 

aos bons resultados obtidos no 1º ano e ao facto de as visitas passarem a ser anuais. 

No entanto, o conhecimento não se perdeu e o terceiro ano retoma a tendência para a 

redução das anomalias, com 97 produtores sem anomalias (em 121 activos). No ano 

de controlo, 64,39% das explorações tinham 3 ou mais anomalias anuais. 

Posteriormente, essa situação passa a ser minoritária, chegando mesmo aos 1,65% 

no 3º ano (embora a descida não seja uniforme, tendo uma ligeira subida no 2º ano). 

Quando avaliamos o número de ocorrências por ano de seguimento da exploração 
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verificamos que no ano de controlo, 132 explorações contribuíram com 425 tanques 

positivos, reduzindo-se esse valor para 66 tanques no primeiro ano. Nos anos 

seguintes, algumas explorações encerraram, mas a diferença para o ano de controlo 

continua a existir: no segundo e terceiro anos foram seguidas respectivamente 124 e 

121 explorações, as quais deram origem a 85 e 34 anomalias anuais. 

Os gráficos 4.1 a 4.4 detalham a distribuição do número de anomalias por 

exploração e ano de seguimento, registando-se uma descida dos valores extremos 

encontrados no ano de controlo (que chegavam às 9 anomalias) e uma subida 

expressiva do número de explorações sem anomalias (conforme se pode também ver 

na tabela 4.5). Na tabela 4.5 observamos que em média, no ano de controlo ocorriam 

3,22 anomalias por exploração, reduzindo-se esse valor para 0,50 anomalias no 

primeiro ano, 0,69 anomalias no segundo ano e 0,28 anomalias no terceiro ano. A 

comparação da média das anomalias ocorridas no ano de controlo com as médias das 

anomalias ocorridas nos anos seguintes à implementação do programa permite-nos 

constatar que elas se reduzem, verificando-se cerca de 6,4 vezes menos anomalias no 

primeiro ano, 4,7 vezes menos anomalias no segundo ano e 11,5 vezes menos 

anomalias no terceiro ano. Quando comparamos a diferença entre o número de 

anomalias ocorridas no ano de controlo com o número de anomalias ocorridas após a 

implementação do programa, considerando qualquer dos anos e usando um teste não 

paramétrico para amostras emparelhadas (Wilcoxon), temos diferenças 

estatisticamente significativas, com p<0,001, para os diferentes n disponíveis 

anualmente para comparação simultânea. 

Concordantemente, a tabela 4.6, permite-nos constatar que ao fazermos as 

incidências por 1 000 entregas , considerando o ano de controlo e os anos seguintes à 

implementação do programa, existe uma redução da incidência, passando de quase 

18 no ano de controlo para próximo de 3, 4 e 1,6, respectivamente no primeiro, 

segundo e terceiro ano, sendo essa diferença estatisticamente significativa (p<0,001).  

Quando fazemos uma análise de sobrevivência (tabela 4.7), constatamos que 

no ano de controlo, 50% das explorações chegavam aos 131 dias sem ocorrências e 

que esse valor passa para 674 dias após a formação, o que se revela estatisticamente 

significativo (p<0,001), quando aplicamos um teste de Mantel-Cox e é visualizável no 

gráfico 4.5 .  

Há que sublinhar que isto reflecte o resultado da implementação de boas 

práticas na exploração e não de um programa HACCP formal (embora actualmente 

seja possível controlar pelo menos um ponto crítico na exploração - a existência ou 

não de antibióticos no leite, o que pode prevenir a entrada de leite contaminado no 

camião cisterna e a contaminação do leite de outras explorações). 
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Lembramos que, na base de dados se continuou a registar anomalias, mesmo 

que as explorações desistissem ou fossem eliminadas do Programa de Auto-controlo 

de Resíduos de Antibióticos na Exploração. Houve explorações que, por motivos 

diversos, desistiram de produzir leite, não podendo portanto ter anomalias. É lícito 

pensar que explorações mais problemáticas, mais penalizadas em termos de tanques 

rejeitados, poderão ser das primeiras a desistir. Tal contribuiria para uma redução do 

número de tanques rejeitados, mantendo apenas as melhores, com capacidade para 

aprender a produzir melhor, em funcionamento e colaboração com a AGROS. 

No entanto, apesar da pequena dimensão da amostra, os resultados parecem 

indicar que uma melhoria no comportamento leva a uma maior eficácia e a uma 

redução dos problemas, em termos de resíduos de antibióticos no tanque. 

Fora do âmbito a que nos propomos, mas também interessante, seria estudar o 

que se gastou neste programa, versus o que se ganhou em termos de tanques 

aproveitados (custos na exploração/ganhos na exploração, custos da recolha, 

processamento, distribuição versus lucros pela venda e não destruição desse leite) e 

nomeadamente, fazer nova simulação para um programa que contemplasse 

formação/avaliação inicial, uma visita e uma auditoria. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 
Conclui-se da análise aos factos disponíveis e cujos resultados apresentamos 

neste trabalho que o Programa de Auto-controlo de Resíduos de Antibióticos na 

Exploração, concebido e executado pelos técnicos da Segalab (Agros), partindo do 

seu conhecimento dos problemas existentes nas explorações que conducentes a um 

elevado número de tanques anualmente rejeitados com resíduos de antibióticos, foi 

bem sucedido. Através da consciencialização dos produtores para esses pontos fracos 

e do apoio técnico dos funcionários da Agros foi possível melhorar o maneio nas 

explorações. Esta melhoria está expressa na subida progressiva da média das 

classificações relativa ao desempenho dos produtores. A formação disponibilizada foi 

eficaz, permitindo uma melhoria das metodologias utilizadas na exploração e uma 

redução de factores propiciadores à ocorrência de anomalias. Baixou o número de 

ocorrências de anomalias, a incidência anual de anomalias, por entrega e, em geral, 

verificou-se uma redução do desvio padrão, indicando homogeneização e aumento da 

consistência das práticas seguidas pelos produtores (para qualquer variável em 

estudo). 

O sucesso do programa expressa-se, entre outros indicadores possíveis, no 

indicador de tempo transcorrido desde o início do período de análises até à primeira 

anomalia. De facto, no ano de controlo, 50% das explorações tiveram a primeira 

anomalia até aos 131 dias e esse valor passou para 674 dias após a implementação 

do programa.  

Tal é benéfico para o produtor, para a indústria e, em última análise, para o 

consumidor, não tanto na vertente da Saúde já que este tipo de riscos se encontra 

rigorosamente acautelado, mas sim pela vertente económica. De igual modo, algumas 

informações obtidas neste trabalho permitirão alguns reajustes na estrutura formal do 

Programa, o qual, sem dúvida, demonstrou a sua validade, mas poderá ser repensado 

com vista a uma maior rentabilização. 
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PROGRAMA DE AUTO-CONTROLO DE RESÍDUOS DE ANTIBIÓTICOS EM 

EXPLORAÇÕES DE BOVINOS LEITEIROS 

No início de 2002 a Agros implementou o Programa de Auto-controlo de 

Resíduos de Antibióticos na Exploração, concebido dentro da metodologia HACCP, 

destinado a um conjunto de produtores que recorrentemente apresentavam tanques 

de leite contaminados. O programa era gratuito, elaborado, monitorizado e 

personalizado por técnicos especializados da Segalab, mas a gestão e implementação 

eram da responsabilidade do produtor.  

132 explorações, nas quais tinham ocorrido 425 anomalias no ano anterior, 

aderiram, faseadamente, ao programa. 

Efectuou-se uma formação teórica inicial, em que se sensibilizou os produtores 

para a relevância do tema e se definiram as estratégias gerais dum sistema de auto-

controlo eficaz, a que se seguiu uma implementação personalizada na exploração, 

feita por técnicos, que sugeriram explicitamente estratégias a utilizar naquela 

exploração, e definiram responsabilidades por cada interveniente. Desse acordo, 

consensual, adaptado a cada exploração foi redigido um contrato de implementação. 

Posteriormente efectuaram-se 4 visitas à exploração (respectivamente aos 1, 

3, 6 e 12 meses após a implementação), avaliando e quantificando o cumprimento do 

acordado no contrato de implementação. Caso houvesse alguma anomalia (detecção 

de resíduos de antibióticos no tanque) efectuar-se-ia(m) visitas extra, a fim de se 

detectar o motivo da ocorrência. 

 

REGISTOS/DOCUMENTOS 
i) Contrato de implementação / visita de verificação 
Formalmente, é um inquérito, idêntico, mas com objectivos distintos, consoante 

a fase do programa: no contrato de implementação destina-se a acordar e explicitar as 

regras a cumprir (Boas Práticas); quando usado como relatório de visita de 

seguimento (seja ela de verificação ou auditoria) visa verificar e quantificar o 

cumprimento do anteriormente acordado (definido no contrato de implementação 

dessa exploração).  

Utiliza uma escala ordinal que vai de 0 a 2 (0=não implementou, coluna A; 

1=implementação fraca/razoável, coluna B; 2=implementou adequadamente, 

coluna C). Quando a observação não é aplicável, ou o item não foi observado 

atribui-se o valor 2. Por baixo das colunas onde se efectuam os registos encontra-

se definida a ponderação a atribuir por cada estrato da escala (A - 0=0 x número 

de itens assim classificados; B - 1=1 x número de itens assim classificados; C - 2 
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ou D - não aplicável, ou E – não observado=2 x número de itens assim 

classificados). A classificação, por módulo é dada pela fórmula [(A+B+C+D)/E] x 

100 e classificação final da visita é a média aritmética simples dos 3 módulos. 

Consoante o valor obtido, atribui-se uma classificação qualitativa:  

a) Excelente - ≥95% 

b) Muito bom - ≥80% e <95% 

c) Bom - ≥65% e <80 

d) Razoável - ≥50% e <65% 

e) Fraco - ≥35% e <50% 

f) Mau - <35% 

 

O inquérito/relatório consta de 7 partes:  

1) Identificação - local de recolha, o número da requisição e data. 

Caracterização do efectivo (vacas em lactação, vacas secas e novilhas), da 

ordenha (número de intervenientes na ordenha, número de unidades de ordenha, 

tipo de ordenha), trabalhadores na exploração, escolaridade dos mesmos, idade e 

relação com a exploração: proprietário, familiar, assalariado, família de assalariado 

ou gestores. 

2) Módulo 0 – Implementação de Programas de Prevenção de 
Doenças / Códigos de Boas Práticas – este módulo apenas consta do contrato 

de implementação e foi acrescentado na 2ª fase de adesão. Pretende dar uma 

noção do interesse e investimento da exploração em medidas de maneio 

preventivas (Programa de Prevenção de Mastites, desparasitações, desinfecções, 

desinsectizações e/ou desratizações). 

3) Módulo 1 – Gestão dos Medicamentos – Dividido em 7 alíneas, 

responsabiliza cada operador por diferentes etapas do procedimento: 

a) Recepção / compra de medicamentos 

b) Armazenamento 

c) Separação das bisnagas de lactação das de secagem 

d) Registo das datas de abertura 

e) Manutenção dos medicamentos dentro das respectivas 

embalagens 

f) Conservação das bulas junto dos respectivos medicamentos 

g) Verificação da validade dos medicamentos; eliminação dos que 

estão fora da validade 
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4) Módulo 2 – Prescrição e Administração dos Tratamentos – Dividido 

em 4 alíneas, com 11 subalíneas, define responsabilidades em termos de 

prescrição, administração e registo de administração de vários tipos de medicação. 

a) Prescrição do tratamento – a decisão tem aval veterinário ou não 

b) Administração de medicamentos – injectáveis/outras 

apresentações medicamentosas e injectores intramamários (vulgo “bisnagas”) 

c) Aposição de identificação/remoção da identificação de vacas 

tratadas e definição do tipo de identificação a utilizar, conforme sejam: 

i) Animais em lactação 

ii) Animais recém-paridos 

iii) Animais secos / 15 dias antes do parto 

d) Registo da administração de medicamentos: 

i) Registos de medicação administrada a animais em lactação. 

ii) Registos de medicação administrada a animais quando se 

procede à sua secagem ou no período seco. 

iii) Registo da ordenha: forma simplificada de registo, existente na 

sala de ordenha, que permite ver rapidamente os animais que deverão 

respeitar intervalo de segurança para o leite 

iv) Registo de testes – para quem utiliza a pesquisa de inibidores na 

exploração (ex Delvotest) 

5) Módulo 3 – Maneio dos Animais Tratados na Ordenha16 – Possui 4 

alíneas, com 7 subalíneas e dentro das 2 últimas, observações.  

a) Localização dos animais em tratamento (ou que deverão 

respeitar intervalo de segurança)  

i)   Animais em lactação  

ii) Animais na fase de secagem (período após a última ordenha – 

pode não ser brusca com riscos acrescidos para a situação em causa)17 

                                                 
16 A ordenha é o ponto crucial onde se decide que leite vai ser aproveitado ou 
rejeitado, decisões fulcrais para a qualidade final do leite. A subdivisão do efectivo em 
grupos razoavelmente homogéneos facilita o maneio. 
17 O período de secagem permite um descanso da glândula mamária, visando a sua 
recuperação e optimização da produção leiteira na lactação seguinte. Tipicamente 
efectuada aos 7 meses de gestação pode ser feita de forma brusca ou mais arrastada. 
No primeiro caso, reduz-se drasticamente a ingestão de alimentos, aumentando a fibra 
e diminuindo o apport energético, bem como de água, durante 24 horas, findas as 
quais se efectua a última ordenha da lactação e a aplicação de injectores 
intramamários contendo antibióticos em excipientes que os tornam de longa acção 
(bisnagas de secagem) e/ou produtos selantes dos tetos. No segundo caso, utilizado 
em animais que mantêm uma produção elevada ou em esquemas tradicionais de 
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iii) Animais 15 dias antes do parto – o maneio alimentar altera-se, 

deverá existir uma maior vigilância e atenção redobrada ao intervalo de 

segurança das bisnagas de secagem utilizadas, em caso de parto 

prematuro 

iv) Animais recém-paridos – o pós-parto é o período de maior 

susceptibilidade, implicando uma atenção redobrada, sob risco de 

comprometer a produção dessa lactação. Provavelmente o período de 

maior “carga de medicação” – por ser um período de fácil desequilíbrio, que 

implicando frequente recurso ao uso de medicamentos, para o retorno ao 

estado hígido desejável. 

b) Admissão de animais (em tratamento) na sala de ordenha  

c) Preparação dos tetos – lavagem dos tetos e rejeição do leite 

impróprio para consumo humano 

d) Ordenha dos animais em tratamento (ou que ainda estejam no 

intervalo de segurança após tratamento) – define quem executa e discrimina a 

forma de segregação desse leite (animais ordenhados no final da ordenha? 

Unidade própria para esses animais? Ordenha-os antes dos restantes 

animais? Não efectua segregação desse leite com resíduos?). Segregação é 

total (4 quartos), parcial (quartos tratados) ou depende da medicação usada 

(total para injectáveis e parcial no caso de bisnagas)? 

6) Campo em aberto para observações diversas 

7) Assinaturas: do produtor e do técnico que efectuou a visita. 

 

ii) Plano de auditoria 
Na quarta visita, correspondente a uma auditoria, para além do inquérito de 

visita era entregue ao produtor um relatório de auditoria, (correspondente a um plano 

de auditoria), com o registo das não-conformidades encontradas quanto à: 

• Compra, manuseamento e gestão dos medicamentos 

• Tratamentos instituídos (prescrição e administração) 

• Identificação dos animais 

• Registo dos tratamentos  

• Maneio dos animais tratados 

 

                                                                                                                                               
produção, reduz-se a ingestão de alimentos e água e começa-se a espaçar as 
ordenhas e/ou fazer ordenhas incompletas.  
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Em cada situação propõe-se acções correctivas, atribuindo-se ao produtor pelo 

comportamento evidenciado no decurso desse ano uma valorização qualitativa, 

oscilando entre o mau e o excelente, discriminando vários itens considerados 

relevantes – capacidade técnica, rigor na execução das tarefas, capacidade de análise 

dos problemas, organização e planeamento das actividades da exploração, 

capacidade de adaptação às alterações propostas pela adesão ao programa, 

aperfeiçoamento verificado e empenhamento evidenciado. 
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ANEXO II 
Impressos utilizados na recolha de dados 
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INTRODUÇÃO 
 
Actualmente, nas sociedades ocidentais, a preocupação com os alimentos não se foca 

tanto na mera obtenção da quantidade de alimentos necessários à sobrevivência (que é 

tomada como garantida), tendo-se deslocado para a qualidade e segurança dos mesmos.  

A consciência da saúde como um processo dinâmico, multifactorial e interactivo, em 

que a pessoa e o meio têm um papel crucial leva à procura de atitudes proactivas, quer 

individualmente pelas pessoas, quer duma forma organizada pelos governos e instituições 

(WHO/REO, 2000). 

Sabe-se que existe uma quantidade de nutrientes necessária ao harmonioso 

desenvolvimento dos seres vivos, variável consoante a espécie, idade, actividade e meio onde 

se encontram inseridos. O equilíbrio desses nutrientes (e não meramente a adequação 

calórica) é desde há muito estudado e muito já se aprendeu sobre a forma como um organismo 

equilibrado é naturalmente mais resistente à doença. Actualmente, podemo-nos começar a 

preocupar com a possibilidade de, concomitantemente com a ingestão duma quantidade 

nutricionalmente equilibrada de alimentos poderem ser introduzidas no organismo outras 

substâncias potencialmente deletérias. Assim, a identificação, vigilância e eliminação ou 

controlo desses factores é, cada vez mais, crucial, quer por uma preocupação dos 

consumidores, quer pelos decisores (que por sua vez, também são consumidores). A 

WHO/OMS define as doenças de origem alimentar como “as patologias de natureza infecciosa 

ou tóxica, causadas por agentes que entram no organismo através da comida ingerida como 

alimento”.  [Niza2002] 

O leite, pelas suas características especiais (rica e equilibrada composição, que o torna 

um meio de cultura perigosamente adequado para diversos microrganismos potencialmente 

patogénicos) é um alimento de consumo recomendado para todas as faixas etárias, sobretudo 

para as mais frágeis como os jovens, doentes e idosos, o que leva a que o sector leiteiro seja 

pioneiro na adopção de medida de segurança alimentar, (regulamentando, fiscalizando e 

penalizando infracções). 

Embora, em termos de Saúde Pública, a análise sistemática do leite recolhido pela 

indústria, avaliando quer a qualidade microbiológica e a presença de resíduos de antibióticos, 

quer a sua composição (gordura, proteína, água, cinzas) impeça que o leite que não cumpra 

determinados requisitos entre no circuito alimentar humano18, o uso indevido de antibióticos 

pode ter consequências graves, transcendendo a mera penalização económica da exploração 

em causa. A contaminação dum tanque/cisterna/processo industrial leva quer a perdas 

económicas directas (pelo não pagamento desse leite ao produtor, ou pela contaminação e 

consequente rejeição duma divisão/cisterna), quer a custos mais subtis, como os que derivam 

da destruição por incineração do leite, recolha de material inútil (pessoal, gasolina, desgaste 

dos camiões, confirmação das análises), com a inviabilização de processos industriais, 

                                                 
18  O Regulamento 1662/2006, de 6 de Novembro define o que deverá ser entendido como “leite”, já que 
nem tudo o que é branco e sai do úbere da vaca pode ser assim entendido. Existem características bem 
delimitadas de origem e composição. [CE/1662/2006] 
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sobretudo os que envolvem fermentação (ex. queijo e yogurth) e mesmo eventual paragem e 

descontaminação de sistemas industriais.   
Tal encontra-se rigorosamente reconhecido e regulamentado, (Regulamento da 

Comissão CE/1662/2006, de 6 de Novembro [CE/1662/2006]) o que não impede que por 

factores diversos, não aconteçam irregularidades.  

Dentro dos perigos químicos, focaremos a nossa atenção nos resíduos de antibióticos, 

os quais são relativamente fáceis de monitorizar e, no entanto, comportam riscos não 

negligenciáveis para a Saúde Pública, nomeadamente alergias (por ex. à penicilina) ou efeitos 

tóxicos, seja por efeito farmacológico directo, seja pela alteração da flora microbiana normal do 

intestino humano ou pela selecção de bactérias (zoonóticas ou não) resistentes a um ou mais 

antibióticos e com origem alimentar. No caso, podemos pensar numa ingestão continuada de 

leite contendo resíduos de antibióticos, o que é relativamente negligenciável ao nível das 

populações, face à apertada e eficaz fiscalização existente, mas pode ser importante para 

pessoas que consumam leite por eles produzido, por transmissão directa de estirpes 

microbianas resistentes a antibióticos dos animais ao homem. [Johnson1997], ou eliminação 

para o ambiente, pelo produtor, de leite com resíduos.  

Centrando-nos no aparecimento de antibioresistências, podemos ter situações em que:  

a) O desenvolvimento de uma bactéria patogénica (zoonose), a qual por transmissão 

directa ou indirecta (ex alimentos) causa alterações ao estado hígido dos humanos 

b)  O desenvolvimento de uma bactéria per se não patogénica, mas que transfere genes 

para a resistência aos agentes antimicrobianos para agentes patogénicos que 

contaminem produtos de origem animal 

c) O antibiótico administrado aos animais ou seus metabolitos activos, presentes em 

produtos alimentares, pode criar uma pressão selectiva nas bactérias (patogénicas ou 

comensais) presentes no seu tracto gastro-intestinal, com o surgimento de estirpes 

resistentes. [Espinasse1993] 

Por exemplo, um estudo efectuado em vitelos avaliou a forma como a utilização de 

antimicrobianos, por via oral (neomicina e tetraciclina), usados de forma preventiva, contribuem 

para uma pressão selectiva que, em última análise, parece determinar o surgimento de estirpes 

de bactérias comensais resistentes, concretamente multi-resistentes. Concluíram que esse era 

um factor de risco, para o aparecimento de antibioresistências, que determinava níveis de 

resistência, nomeadamente a antimicrobianos não usados na quinta onde decorreu o estudo, 

(também se concluiu que a administração der ceftiofur, terapeuticamente também o 

determinasse, a eliminação de bactérias multi-resistentes parecia ser mais transitória). 

[AliAbadi2000] Muitos outros trabalhos e autores abordam o mesmo tema de outros ângulos, 

expressando o que é um tema muito actual. [Miles2006] [Oppegaard2001] [Shoemaker1992] 

[Berge2006] 

Neste momento, as preocupações alargam-se, passando a tradicional área da cadeia 

alimentar [Varma2006] ou contacto directo com animais, para o potencial risco para a Saúde 

Pública que água ou plantas contaminadas com agentes antimicrobianos possam constituir, 
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quer directamente nos seres humanos, quer como meio de pressão selectiva para bactérias 

comensais ou patogénicas aí presentes. [Kuhn2000] [Witte2003] [Baquero2008] [Cimitile2009] 

[Picão2008] [Castiglioni2008] Tenta-se globalmente reduzir a necessidade da utilização de 

agentes antimicrobianos e controlar o seu uso indevido. Paralelamente, os estudos alargam-se 

quer às resistências aos produtos desinfectantes [Bjorland2005], quer a animais não 

domésticos (como o camarão) ou animais domésticos de companhia (como os canídeos), 

tentando perceber qual o papel que poderão ter tratamentos ou contaminações desses animais 

no panorama global das antibioresistências e Saúde Pública. [OGSAWARA2008] [Nazer1978] 

O aumento da resistência aos agentes antimicrobianos (e frequentemente fenómenos 

de multiresistência) traz dificuldades acrescidas no tratamento de infecções bacterianas, 

levando à inadequação dos tratamentos empíricos de ataque. Consequentemente, há um 

atraso no tratamento efectivo, acréscimo de custos (laboratoriais, uso de vários medicamentos, 

perda de produtividade do paciente: dias de trabalho, nos humanos, leite ou carne nos animais, 

recurso a ou prolongamento do tempo de hospitalização, isolamento do paciente, desinfecções 

adequadas à ocorrência, aumento da mortalidade, eventualmente sequelas permanentes e 

necessidade de recorrer a antibióticos de fim de linha, frequentemente mais caros e mais 

tóxicos, o que pode impedir mesmo o recurso aos mesmos em pessoas de baixos recursos 

económicos, em países subdesenvolvidos, ou com pacientes com lesões renais ou hepáticas, 

por ex.). [French2005] [WHO2002] [Doern2005] 

Não existem dados conclusivos, acerca do impacto efectivo em termos de Saúde 

Pública decorrente do uso de antimicrobianos em animais, sendo esse um tema controverso. 

[Kariuki2002] [Dogan2005] [Fey2000] [Marshall1990] [Lee2003] [Jong2006] 

 No entanto, havendo evidência que o microbismo animal e humano frequentemente se 

sobrepõem é no mínimo sensato que os decisores se interroguem acerca do tema e tomem 

medidas cautelares, até porque existem evidências de transmissão pontuais de bactérias 

zoonóticas resistentes a seres humanos. [Fey2000] É precisamente esse o âmbito actual da 

segurança microbiana dos alimentos, que não visa meramente o nível de contaminação 

microbiológica dos alimentos e o tipo e potencial zoonótico dos agentes presentes, mas as 

antibioresistências por eles exibidas. Isso obriga a indústria farmacêutica e outras comunidades 

científicas a estudarem a forma como o uso dum determinado agente antimicrobiano, para as 

condições previstas de utilização, vai determinar ou agravar situações de resistência(s) 

bacteriana(s) em bactérias de origem alimentar com origem no tracto gastro-intestinal de 

animais medicados.  [Yan2004] 

Grande ênfase tem sido dado nos últimos anos à possibilidade de aplicar os princípios 

do sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) à produção primária, a fim de 

garantir a qualidade dos produtos alimentares ao longo de toda a cadeia de produção, “from 

stable to table”. [Niza2002] [CE/852/2004] [Cannas2008] [Fabre2010]  
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MATERIAL E MÉTODOS 
Material 
Os dados usados para fazer a avaliação que se segue foram recolhidos e 

sistematizados pela equipa de técnicos que teve a cargo a implementação do programa, no 

período avaliado. Registe-se que a entrada dos produtores no programa foi faseada e 

ocorreram situações de desistência e eliminação de produtores do programa bem como 

encerramento de explorações. No entanto, desde que a exploração permanecesse no activo, 

continuou-se a registar as anomalias até Junho de 2005. O estudo foi efectuado 

longitudinalmente, acompanhando uma coorte de explorações. Os dados disponíveis referem-

se apenas às explorações do programa, razão pela qual a coorte em análise é composta 

apenas por explorações-problema (casos), não tendo sido recolhidos dados de explorações-

controlo. Por esse motivo, para efeitos de controlo, recolheram-se e trataram-se dados 

referentes às mesmas explorações, correspondentes às entregas de leite do ano que 

antecedeu o momento da formação e início do programa (ano de controlo). Estes dados 

consistem nos resultados da análise ao leite entregue, para pesquisa de antibióticos, bem 

como as datas de entrega de resultados positivos (anomalias), sempre que estes aconteceram. 

Foram também utilizados os resultados de visitas de inspecção realizadas às explorações do 

programa, pela equipa técnica, no ano de implementação. Para as distinguir, no tempo e 

quanto ao seu propósito, estas inspecções foram nomeadas visita de verificação 1, 2 e 3, 

sendo a última uma visita de auditoria. A 1ª visita era efectuada um mês após a 

implementação, a 2ª aos três meses, a 3ª ao fim de seis meses e a última, a auditoria, ao fim 

de um ano de ingresso no programa. 

Cada exploração recebeu assim, ao longo de um ano, uma série de quatro visitas de 

inspecção, tendo as três primeiras a finalidade de avaliar os procedimentos em vigor e fazer 

recomendações para melhorias e a última, auditar, pura e simplesmente, os procedimentos. 

Toda esta informação foi registada em três ficheiros Excel: 

4. Mapas_AB_Visitas.xls contém a informação relativa às visitas 

de implementação, com registo detalhado do acordado no contrato de 

implementação, bem como de todas visitas efectuadas, com data e motivo 

(verificação, anomalia, auditoria(s)) 

5. Mapas_AB_Anomalias_resumo_2005 contém informação 

detalhada acerca das anomalias – informação, por exploração, acerca do 

número de anomalias ocorridas no ano anterior (ano de controlo) e anos 

seguintes, data da ocorrência das anomalias e localização no programa (ex. 

pós-auditoria I), situação da exploração e timing (ex. desistiu ou foi 

eliminado do Programa). 

6. Orlando-AntibNoLeite.xls contêm todas as anomalias desde 1 

de Janeiro de 2001 até à data, para as explorações do programa. 
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Utilizando os três ficheiros disponíveis, conjugou-se a informação existente, a qual foi 

identificada por exploração através do número de implementação e editada por forma a ser 

manejável, para os objectivos pretendidos. 

As 132 explorações foram-se reduzindo ao longo de 4 anos, conforme gráfico 1.  

 
GRÁFICO 1 

 
(“Activas” define a situação das explorações, em termos de programa, a 1 de Janeiro 

desse ano). 

 

Métodos 
Relatórios de visita: Para concretizar os propósitos da investigação usaram-se dados 

provenientes de inquéritos efectuados em 132 explorações leiteiras que pertenceram ao 

programa piloto para validação de uma metodologia de auto-controlo. Inicialmente efectuava-se 

uma visita de implementação, feita imediatamente após a formação inicial dos produtores e na 

qual eram acordadas consensualmente, pelo técnico da AGROS e pelo produtor, determinadas 

regras de maneio, com as quais se pretendia, na prática, aplicar um “Plano HACCP”19 na 

exploração. Seguiam-se as referidas quatro visitas de inspecção, para avaliação da situação, 

através de realização de inquérito, especificamente estruturado para a recolha de 

determinados dados. O inquérito constava de 29 perguntas/observações, agrupadas em 3 

módulos: o primeiro avaliava a gestão dos medicamentos, o segundo a prescrição e 

administração dos medicamentos e o terceiro o maneio dos animais tratados na ordenha. As 

questões incidiram sobre aspectos considerados críticos para o controlo de resíduos (1). A 

repetição do inquérito na mesma exploração fez-se para poder recolher alterações que 

pudessem ter ocorrido ao longo do tempo e assim poder relacionar o desempenho dos 
                                                 
19 Embora seja essencialmente um Plano HACCP, não foi na altura apresentado formalmente 
aos produtores como tal. 
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produtores em relação às Boas Práticas e Plano HACCP sobre a incidência de resíduos no 

leite entregue por estes. 

 As respostas às questões elaboradas nos relatórios eram pontuadas da seguinte 

forma: 0 (prática não implementada), 1 (prática implementada de forma incompleta), 2 (prática 

implementada de forma correcta), não aplicável e não observado. Para cada módulo existia 

uma pontuação máxima possível resultante do produto das perguntas cotadas por 2; a 

pontuação máxima (pontuação ideal) correspondia à implementação total do procedimento, 

para as condições acordadas em cada exploração. O grau de implementação existente no 

momento da visita traduziu-se numa pontuação calculada através do somatório dos pontos 

obtidos em cada pergunta dividido pela pontuação máxima possível, expresso em 

percentagem.  

Após obter a classificação por módulos, obtinha-se a classificação final da visita, 

através duma média aritmética simples, podendo os valores oscilar entre os 0% e os 100%, os 

quais eram transmitidos ao produtor de forma qualitativa, de acordo com o descrito na tabela 1. 

 
Tabela 1 

Grelha de classificação dos relatórios de visita 

Classificação Maior ou igual a Menor que
Excelente 95  
Muito Bom 80 95 

Bom 65 80 
Razoável 50 65 

Fraco 35 50 
Mau 0 35 

 
Anomalias: Designam-se por “anomalias” ou “ocorrências”, neste trabalho, todas as 

entregas de leite que tiveram resíduos de antibióticos detectáveis e que foram portanto 

rejeitadas e destruídas pela organização que recolhe o leite. Para determinar se o leite 

entregue contém resíduos o teste é feito no leite dos camiões, antes de este ser descarregado, 

no cais da fábrica, sendo rejeitado e destruído o leite contaminado. 

A partir do ficheiro Mapas_AB_anomalias_resumo_2005.xls obtivemos também o 

número de anomalias existentes no ano de controlo, bem como o número e a data da 

ocorrência das anomalias posteriores à implementação. Conjugámos essa informação com 

dados do ficheiro Orlando-AntibNoLeite.xls para obter a data da 1ª anomalia no ano de 

controlo. As anomalias foram categorizadas em 0, quando não ocorreu qualquer anomalia no 

primeiro ano após a implementação do programa e 1 quando ocorreu pelo menos uma 

anomalia no primeiro ano após a implementação do programa. Essa mesma codificação 

manteve-se para os anos seguintes. Noutras situações, a codificação foi subdividida em 1, 

quando ocorreu 1 anomalia e 2 quando ocorreram 2 ou mais anomalias, no período 

considerado. 
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O sistema de controlo de resíduos em vigor permite detectar as entregas de leite 

contaminadas20. Cada exploração entrega, em média, por ano, 182,5 partidas de leite (tanques 

de leite); por norma o leite da exploração é recolhido a cada dois dias, refrigerado entre 4 a 6 

graus.  

 

Tratamento e análise estatística dos dados 
Utilizaram-se na análise estatística as classificações obtidas nos três módulos de cada 

inquérito de visita (posteriores à visita de implementação do programa), assim como a 

classificação final resultante da média destes módulos. Estes valores expressos, em 

percentagem, constituem as variáveis independentes da análise estatística e foram-lhes 

atribuídas as designações constantes da tabela 2. 

 
Tabela 2 

Codificação das variáveis 

 1.ª Visita 2.ª Visita 3.ª Visita 4.ª Visita 
(auditoria) 

Módulo 1 
Gestão dos Medicamentos V1_1 V2_1 V3_1 A1_1 

Módulo 2 
Prescrição e Administração dos Medicamentos V1_2 V2_2 V3_2 A1_2 

Módulo 3 
Maneio dos Animais Tratados na Ordenha V1_3 V2_3 V3_3 A1_3 

Classificação final 
Média Aritmética dos 3 módulos anteriores V1_t V2_t V3_t A1_t 

 

Para avaliar o impacto da implementação do programa sobre a melhoria dos 

procedimentos na exploração foi-se avaliar a evolução, ao longo dos três anos, das 

classificações obtidas pelas explorações, (por módulo e globalmente). A hipótese em teste é a 

que a aplicação, na exploração, dos conhecimentos adquiridos na formação, levará a uma 

melhoria no desempenho relacionado com a execução dessas boas práticas. Para tal utilizou-

se um modelo linear misto para medidas repetidas. 

Para avaliar a relação entre a ocorrência de anomalias e a classificação das boas 

práticas, comparou-se a classificação final da 3ª visita (efectuada no fim do 1º semestre) entre 

as explorações onde ocorreram anomalias com a das explorações que não apresentaram 

anomalias, nesse ano. De forma equivalente, verificou-se se existiam diferenças na 

classificação final da auditoria, entre explorações em que ocorreram ou não anomalias, no ano 

de implementação e seguintes. Categorizámos com 0 quem não tinha tido anomalias, 1 quem 

tinha apenas uma anomalia e 2 quem tinha 2 ou mais anomalias no período em questão (no 3º 

ano, apenas existiam 3 produtores com mais de 2 anomalias, pelo se constituíram apenas dois 

grupos: sem e com anomalias (respectivamente 0 e 1). Utilizou-se análise de variância 

(ANOVA). 

                                                 
20 Os limites máximos de resíduos encontram-se no Regulamento 37/2010/CE 
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 A hipótese em teste é que o aparecimento de anomalias está relacionado com um 

mau maneio e que a classificação pode ter um valor preditivo. 

Para avaliar a eficácia do programa, baseámo-nos nos resultados da pesquisa de 

resíduos de antibióticos no leite, comparando o desempenho da totalidade das explorações em 

estudo no ano de controlo com os 3 ou 4 anos seguintes (conforme dados disponíveis, devido 

à entrada faseada), para determinar se há registo de melhorias significativas imputáveis ao 

programa. 

A hipótese a testar nesta análise foi que, após a entrada no programa o intervalo de 

tempo entre anomalias, medido em dias, aumentou de forma estatisticamente significativa, 

tendo sido usado para tal análise de sobrevivência. Comparou-se a mediana (em dias 

decorridos até à ocorrência da 1ª anomalia), no ano de controlo e nos anos posteriores à 

implementação do programa. 

Paralelamente, fomos comparar o número de anomalias antes e após a implementação 

do programa (discriminando por ano), efectuando um teste não paramétrico (Teste de 

Wilcoxon). 

 Analisou-se a incidência de anomalias, por entregas anuais, antes e após a 

implementação do programa. Também se efectuou um teste não paramétrico (Teste de 

Wilcoxon), para avaliar se existiam diferenças estatisticamente significativas entre as 

incidências, por entrega, entre o ano de controlo e os anos posteriores à implementação do 

programa.  

Para o estudo estatístico foi utilizado o programa SPSS 18.0 e considerou-se um nível 

de significância α=0,05. 
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RESULTADOS 
I – EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS VALORES DA CLASSIFICAÇÃO DAS VISITAS 

A tabela 3 apresenta elementos de estatística descritiva do tratamento dos inquéritos, 

organizado pelos módulos das visitas.  

 
Tabela 3 

Resultados dos inquéritos por visita 

Classificação por módulo  
1. Gestão dos Medicamentos  

Média (%) Aumento / Visita (%) Desvio padrão Percentil 25 Percentil 75
Visita 1 (n=132) 58,2 – 27,1 28,6 82,2 
Visita 2 (n=117) 68,0 + 9,8 19,8 62,9 78,6 
Visita 3 (n=85) 72,1 + 13,9 16,1 64,3 85,2 

Auditoria (n=85) 76,1 + 17,9 14,4 64,3 85,7 
2. Prescrição e administração dos medicamentos  

Média (%) Aumento/ Visita (%) Desvio padrão Percentil 25 Percentil 75
Visita 1 (n=132) 55,4 – 25,6 33,3 76,7 
Visita 2 (n=117) 65,7 + 10,3 22,7 50,0 83,3 
Visita 3 (n=85) 70,3 + 14,9 18,6 59,6 84,0 

Auditoria (n=85) 77,9 + 22,5 16,8 68,7 90,9 
3. Maneio dos animais tratados  

Média (%) Aumento / Visita (%) Desvio padrão Percentil 25 Percentil 75
Visita 1 (n=132) 66,5 – 20,5 50,0 81,3 
Visita 2 (n=117) 74,6 + 8,1 14,2 71,9 81,3 
Visita 3 (n=85) 75,8 + 9,3 14,5 75,0 84,4 

Auditoria (n=85) 79,2 +12,7 8,5 75,0 87,5 
Classificação final da visita  

Média (%) Aumento / Visita (%) Desvio padrão Percentil 25 Percentil 75
Visita 1 (n=132) 60,0 – 20,9 40,0 77,8 
Visita 2 (n=117) 69,5 + 9,5 14,4 60,8 79,8 
Visita 3 (n=85) 72,7 + 12,7 12,4 67,9 80,6 

Auditoria (n=85) 77,7 + 17,7 9,1 71,5 84,9 
 

Pela observação da tabela 3 constatamos que nem todas as visitas previstas no 

programa foram efectuadas, tendo o n inicial de 132 explorações baixado para n=117 na 2ª 

visita, e n=85 na 3ª visita e na auditoria. Globalmente, a classificação média final atribuída nas 

visitas à exploração aumenta progressivamente no decurso do programa, atingindo valores 

máximos na auditoria. Esta difere em média da 1ª visita, quase 18 pontos (a média da 

classificação final de visita passa de 60,0% na 1ª visita para 69,5% na 2ª visita, 72,7% na 3ª 

visita e atinge o valor 77,7% na auditoria, indicando evolução no maneio) 

Verifica-se uma maior homogeneidade nos valores das classificações, reduzindo-se os 

desvios padrão e aumentando concomitantemente os valores dos percentis. 

Quando comparamos as classificações atribuídas às explorações nas visitas, finais e 

por módulos encontrámos diferenças estatisticamente significativas (com p<0,001) entre a 1ª 

visita e as restantes para os módulos e para a classificação final. O mesmo ocorre quando 

comparamos a classificação final e a classificação do módulo 2 da 2ª visita com os seus 

equivalentes na auditoria (p=0,001 e p<0,001 respectivamente). 
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Também se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre as 

classificações obtidas no módulo 1 da 2ª visita e a auditoria (p=0,038). Não encontrámos 

diferenças estatisticamente significativas nas restantes comparações. 

 

II – RELAÇÃO ENTRE A EXISTÊNCIA DE ANOMALIAS E CLASSIFICAÇÃO  
Procurou-se evidenciar a existência de relações entre a classificação média da 3ª  

visita e a presença de anomalias no leite entregue durante o primeiro ano de seguimento. 

Constatou-se que, das 132 explorações no programa, apenas 85 tiveram 3ª visita e auditoria. 

 A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos, categorizando as explorações em três 

classes de anomalias (correspondendo a 0, 1 e ≥2 anomalias). 

 

Tabela 4 
Relação entre a classificação média na 3ª visita e a existência de anomalias 

 Anomalias 

0 1 2 Ano de 

ocorrência das 

anomalias 
Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Significância

1 73,8 (12,2) 72,2 (13,7) 67,5 (11,0) NS 

 

Procurou-se evidenciar a existência de relações entre a classificação média da 

auditoria e a presença de anomalias no leite entregue durante três anos consecutivos de 

seguimento. A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos, categorizando as explorações em três 

classes de anomalias (correspondendo a 0, 1 e ≥2 anomalias). 

 

Tabela 5 
Relação entre a classificação média na auditoria e a existência de anomalias 

 Anomalias 

0 1 2 Ano de 

ocorrência das 

anomalias 
Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Classificação Média 

(Desvio Padrão) % 

Significância

1 78,1 (8,2) 78,0 (10,5) 75,2 (11,7) NS 

2 79,4 (9,0) 75,4 (8,7) 75,4 (9,8) NS 

3 77,8 (9,6) 77,8 (5,8) --- NS 

 

Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas em nenhuma 

comparação entre classificações finais da visita, nas explorações em que houve anomalias 

versus as que não tiveram anomalias no período considerado, independentemente da 

categorização considerada para as anomalias (tabela 5), embora se verifique que a média das 

classificações finais das visitas é quase sempre ligeiramente superior no grupo constituído 
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pelas explorações que não tiveram anomalias. A excepção ocorre no 3º ano do programa, em 

que as médias são iguais.  

III – ANÁLISE DA EFICÁCIA DO PROGRAMA 
i) Número e frequência de anomalias 

 

Tabela 6 
Tabela descritiva, por anos, agrupando os produtores que apresentaram ou não anomalias 

Ano de controlo 1º Ano 2º Ano 3º Ano  
Explorações Nº 

Expl 
% Nº 

Anom 
Nº 

Expl
% Nº 

Anom
Nº 

Expl
% Nº 

Anom 
Nº 

Expl 
% Nº 

Anom
S/ anom 0 0,00 0 92 69,70 0 79 63,71 0 97 80,17 0 
1 anom 8 6,06 8 22 16,67 22 27 21,77 27 17 14,05 17 
2 anom 39 29,55 78 13 9,85 26 9 7,26 18 5 4,13 10 
≥ 3 anom 85 64,39 339 5 3,79 18 9 7,26 40 2 1,65 7 

Total  132 100,00 425 132 100,00 66 124 100,00 85 121 100,00 34 
Encerraram --- --- --- 8 --- --- 3  --- --- 2 --- --- 
Eliminados --- --- --- 11 --- --- 4 --- --- 1 --- --- 
Desistiram --- --- --- 12 --- --- 14 --- --- 4 --- --- 

 

Na tabela 6 apresentam-se os dados relativos ao número de explorações presentes no 

programa ao longo do estudo, assim como dados relativos ao desempenho quanto à presença 

de anomalias. Verifica-se que no ano de controlo houve 425 anomalias e que todas as 

explorações tiveram pelo menos uma anomalia. Neste ano, 35,61% das explorações tinham 

até 2 anomalias por ano e 64,39% tinham 3 ou mais anomalias anuais. Nos anos seguintes à 

implementação do programa predominam as explorações sem anomalias, com 69,70%, 

63,71% e 80,17%, respectivamente no primeiro, segundo e terceiro ano. O número de 

explorações com 3 ou mais anomalias baixa para 3,79% no primeiro ano, sobe para 7,26% no 

segundo ano, e desce para o valor mínimo no estudo de 1,65% no terceiro ano do programa. 

De seguida apresentam-se gráficos com a distribuição de anomalias ocorridas por 

exploração por ano de estudo. 

 
Gráfico 2 

Distribuição do número de anomalias, por exploração, no ano de controlo
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Distribuição do número de anomalias por exploração no ano de controlo 
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Gráfico 3 

Distribuição do número de anomalias, por exploração, no 1º ano após a
 implementação do programa
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Gráfico 4 

Distribuição do número de anomalias, por exploração, no 2º ano após a
 implementação do programa

27

8 5 1 2 11

79

0 anomalias 1 anomalia 2 anomalias 3 anomalias 4 anomalias
5 anomalias 6 anomalias 7 anomalias

 
 

Gráfico 5 

Distribuição do número de anomalias, por exploração, no 3º ano após a
 implementação do programa
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Distribuição do número de anomalias por exploração no 1º ano após a 
implementação do programa 

Distribuição do número de anomalias por exploração no 2º ano após a 
implementação do programa 

Distribuição do número de anomalias por exploração no 3º ano após a 
implementação do programa 
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No ano de controlo, mais de metade das explorações tinha entre 2 e 4 anomalias, 

havendo mesmo uma com 9 anomalias (não esquecer que este trabalho baseia-se não numa 

amostra aleatória de explorações, mas precisamente nas explorações-problema, que 

apresentavam recorrentemente anomalias, ou aquelas cujo microbismo as tornava de risco).  

No ano de implementação do programa, o pior valor ocorreu numa exploração que teve 

6 anomalias no ano, mas 92 explorações não apresentaram qualquer anomalia.  

No 2º ano após o início do programa, 79 explorações não têm anomalias, 27 têm uma 

anomalia e existe uma exploração com 7 anomalias. 

No 3º ano, 97 explorações não têm qualquer anomalia. O valor máximo de anomalias 

(ocorridas numa só exploração) é de 4, sendo que apenas 17 apresentam 1 anomalia. 

Após a implementação do programa 55 explorações não apresentaram anomalias 

durante o tempo em que foram seguidas (o tempo médio de permanência no programa para 

essas explorações foi de 923 dias). O tempo médio de permanência no programa para os 

produtores que apresentaram pelo menos 1 anomalia após a implementação foi 1 084 dias e o 

tempo médio até à ocorrência da primeira anomalia foi de 411 dias. Globalmente, o tempo 

médio de seguimento das explorações no programa foi de aproximadamente 1 017 dias. 

 

ii) Incidências anuais 

 

A tabela 7 apresenta a frequência de ocorrências, por ano de seguimento da 

exploração (incidências anuais): 

 
Tabela 7 

Incidência anual de anomalias por ano do programa 

 n Média
Desvio 
Padrão 

Ano de controlo 132 3,22 1,50 

1º ano após a entrada no programa 132 0,50 0,93 

2º ano após a entrada no programa 124 0,69 1,26 

3º ano após a entrada no programa 121 0,28 0,66 

 

No ano de controlo, ocorreram em média 3,22 anomalias por exploração, com um 

intervalo médio entre anomalias de 150 dias. Após a implementação do programa, esse valor 

baixa para 0,5, 0,69 e 0,28 anomalias por exploração respectivamente no primeiro, segundo e 

terceiro ano. O número médio de anomalias ocorridas por exploração, obtido pela comparação 

das anomalias ocorridas no ano de controlo com as anomalias ocorridas nos anos seguintes à 
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implementação do programa é cerca de 6,4 vezes menor no primeiro ano, 4,7 vezes menor no 

segundo ano e 11,5 vezes menor no terceiro ano.  

Existem diferenças estatisticamente significativas entre o número de anomalias 

ocorridas no ano de controlo e o número de anomalias ocorridas no período posterior à 

implementação do Programa de Auto-controlo de Resíduos de Antibióticos (Teste de Wilcoxon, 

p<0,001), sendo o teste de Wilcoxon válido apenas para aquelas explorações que se mantêm 

em estudo (n=124 e n=121, respectivamente no segundo e terceiro ano). 

Se verificarmos a incidência21 de anomalias, nesta amostra, por entrega, antes e após 

a entrada no programa (tabela 8), obtemos os seguintes resultados: 

 
Tabela 8 

Incidência anual de anomalias por entrega, por ano de programa 

Período N Média 

Ano de controlo 132 0,0176 

1º Ano a) 132 0,0027 

2º Ano a) 124 0,0038 

3º Ano a) 121 0,0016 

 
Legenda: a) diferença estatisticamente significativa entre o ano respectivo e o ano controlo 
para um valor de p<0,001. 
 

Ou seja, a incidência por entrega22 baixa de 0,0176 no ano de controlo, para 0,0027 

após o ingresso no programa, 0,0038 no 2º e 0,0016 no 3º ano . Para uma melhor visualização, 

podemos afirmar (arredondando à unidade) que, no ano de controlo, em cada 1 000 entregas, 

18 tanques de leite eram rejeitados, passando a rejeitar-se aproximadamente 3 tanques de 

leite em cada 1 000 entregas no 1º ano ou seja, no ano seguinte à implementação, a incidência 

por entrega reduziu-se mais de 6 vezes; este valor aumenta no 2º ano para 4 anomalias por 

1000 entregas, mas volta a reduzir-se para o valor mais baixo registado, de 1,6 anomalias por 

1 000 entregas no 3º ano.  

Usando um teste não paramétrico para amostras emparelhadas (Teste de Wilcoxon, 

aplicado às explorações activas nesse ano) fomos ver se existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as incidências por entrega comparando o ano de controlo e cada um dos 

anos seguintes. A diferença entre as incidências de anomalias por entrega, considerando o ano 

de controlo e os anos seguintes à implementação do programa é estatisticamente significativa, 

para o nível de significância considerado (p<0,001).  

 

                                                 
21 Falamos em incidências e não prevalências, porque estas anomalias são ocorrências 
esporádicas e independentes umas das outras, não persistindo ao longo do ano, embora 
possam reincidir. 
22 Normalmente as recolhas são feitas de 2 em 2 dias, portanto há 365/2 entregas num ano. 



 xxxv

iii) Análise de sobrevivência 

Se comparamos o intervalo de tempo entre anomalias, no ano de controlo e 

posteriormente à implementação do programa (tabela 9), obtemos: 

 

Tabela 9 
Análise de sobrevivência, comparando o intervalo de tempo até à 1ª anomalia, no ano de 

controlo e após a implementação do programa 

  N Mediana Percentil 25 Percentil 75 

Ano de controlo 132 131 256 47 

Após a Implementação 132 674 --- 260 

 

Vemos que, no ano de controlo, 50% das explorações chegavam aos 131 dias sem 

anomalias, passando esse valor para 674 dias após a implementação. Olhando para os 

percentis, temos que, antes da formação, 75% das explorações não tiveram anomalias até ao 

47º dia, aumentando esse valor para 260 dias depois da formação e implementação do 

programa. Quanto ao percentil 25, diz-nos que, no ano de controlo, 25% das explorações 

sobreviviam sem anomalias pelo menos até aos 256 dias e após a entrada no programa pelo 

menos 25% das explorações não voltaram a ter registo de anomalias no período em estudo 

(concretamente, após a implementação do programa 55 explorações, equivalendo a 41,7% das 

explorações, não voltaram a apresentar anomalias). 

Esse diferencial é bem visível no gráfico seguinte: 

 
Gráfico 6 

Análise de sobrevivência: probabilidade cumulativa de ocorrência de anomalias, antes e após a 

implementação do programa 

 
Quando aplicamos um teste de Mantel-Cox verificamos haver evidência estatística para 

afirmar que a diferença entre o tempo decorrido até à 1ª anomalia comparando o ano de 

controlo e o período posterior à implementação do programa é significativa (p<0,001). 
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DISCUSSÃO 
Da análise dos dados (tabela 10) verificamos que a classificação média atribuída nos 

relatórios de visita (sejam elas de verificação ou auditorias) e considerando quer a classificação 

final, quer a classificação por módulos aumenta: 

 
Tabela 10 

Síntese das pontuações (%) obtidas nas visitas, por módulo 

 Gestão dos 
Medicamentos 

Prescrição e 
Administração dos 

Medicamentos 

Maneio dos 
Animais Tratados 

na Ordenha 

Classificação 
Final da Visita 

Visita 
Verificação 1 58,2 55,4 66,5 60,0 

Visita 
Verificação 2 68,0 65,7 74,6 69,5 

Visita 
Verificação 3 72,1 70,3 75,8 72,7 

 
Auditoria 1 

 
76,1 77,9 79,2 77,7 

 

Ou seja, verificamos uma evolução progressivamente favorável da classificação 

atribuída às explorações constantes desta amostra, evidenciando um progresso no maneio 

observável e quantificável. 

Existe uma redução progressiva do desvio padrão (tabela 3) da média das 

classificações (com excepção da comparação do desvio padrão referente ao 3º módulo da 3ª 

visita com a 2ª), tal devendo-se possivelmente à consolidação das boas práticas preconizadas. 

Ao olharmos para os percentis, verificamos que na classificação final da 1ª visita de verificação, 

25% das explorações tinham uma pontuação total inferior ou igual a 40,0%, passando esse 

valor para 71,5% na auditoria 1. No entanto, se considerarmos o percentil 75, para as mesmas 

visitas apenas passou de 77,8% para 84,9%, sugerindo que quando os procedimentos já são 

bastante bons se torna mais difícil corrigir os problemas de maneio remanescentes. 

Aplicando um modelo linear misto para medidas repetidas, fomos verificar se essa 

evolução é estatisticamente significativa considerando as várias medidas consecutivas na 

exploração. Como vimos anteriormente (tabela 10), a evolução da classificação foi progressiva 

e sempre no sentido duma melhoria do maneio. Os valores médios da classificação final, da 1ª 

visita de verificação, efectuada 1 mês após a formação, são sempre os mais baixos e a 

diferença para os valores finais de visita obtidos em qualquer das visitas seguintes revela-se 

estatisticamente significativa. Também existe evidência estatística para afirmar existirem 

diferenças significativas entre a classificação final da 2ª visita e a classificação final da 

auditoria. Quando comparamos as visitas módulo a módulo, constatamos que existe evidência 

estatística para afirmar existirem diferenças entre a classificação de qualquer módulo da 1ª 

visita e o mesmo módulo, em qualquer das outras visitas. Quanto às restantes comparações, 

por visita e módulo, apenas a comparação dos módulos  1, Gestão dos Medicamentos e 2, 
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Prescrição e Administração dos Medicamentos, da visita 2 e os seus equivalentes na auditoria 

se revelam estatisticamente significativa, respectivamente com valores de p=0,038 e p<0,001. 

Tal parece corroborar que da aplicação prática dos conhecimentos obtidos na 

formação e contratualizados individualmente na visita de implementação resultou uma melhoria 

global dos procedimentos, visualizável através da classificação atribuída pelo técnico nas 

visitas subsequentes (tabelas 3 e 10), com uma progressão contínua, embora nem sempre 

estatisticamente significativa. Faz sentido que entre a formação/visita de implementação e a 1ª 

visita agendada haja uma melhoria significativa do maneio – a aplicação na prática dos 

conhecimentos obtidos assim o determina, bem como a consolidação prática entre a 1ª e 2ª 

visita. No entanto, entre a 2ª e 3ª visitas e entre a 3ª visita e a 1ª auditoria, essa evolução é 

menos perceptível. Será que as correcções de maneio subsequentes, mais subtis, são mais 

difíceis de apreender ou haverá limites para a quantidade de alterações à rotina que um ser 

humano consegue absorver para um determinado período de tempo (resistência, mesmo que 

inconsciente à mudança, necessitando adquirir novas rotinas, antes de conseguir absorver 

novas mudanças?). Tal leva-nos a ponderar a hipótese de talvez não haver necessidade de 

efectuar três visitas de verificação no primeiro semestre, ou que o espaçamento entre visitas 

possa aumentar, optimizando e rentabilizando o programa. 

Por exemplo, algumas dessas visitas, que aparentemente não determinaram uma 

progressão no comportamento estatisticamente significativa, poderiam ser dispensadas, com a 

consequente redução de custos do programa e/ou poder-se ia fazer visitas vocacionadas para 

apenas alguns módulos, como exemplo o 1 e 2 (Gestão dos Medicamentos e Prescrição e 

Administração de Medicamentos). Eventualmente, poder-se-ia testar um esquema que 

constasse de formação inicial, teórica, visita de implementação no terreno com adequação 

estratégica dos conhecimentos teóricos àquela exploração, 1ª visita de verificação, para 

constatar a aplicação na prática do anteriormente acordado e agilizar a implementação dos 

procedimentos preconizados, uma 2ª visita verificação para consolidação de práticas e apenas 

uma auditoria anual.  

Quando pretendemos verificar (tabela 4) se nesta amostra havia diferenças 

estatisticamente significativas na classificação final da terceira visita entre explorações que 

tiveram ou não  anomalias no 1º ano de implementação do programa (categorizadas em 0, 1 ou 

2) constatámos não haver evidência estatística para podermos afirmar que, em qualquer das 

situações, existe diferença entre os grupos, levando-nos a pensar que a mera observação da 

classificação atribuída a uma exploração não nos diz muito acerca de os factores que 

propiciam a ocorrência de anomalias estarem efectivamente controladas. 

O mesmo se verificou quando comparámos a classificação final da auditoria atribuída 

às explorações que tiveram anomalias versus aquelas que não apresentaram anomalias no 

primeiro, segundo ou terceiro ano do programa (tabela 5). As médias das classificações eram 

quase sempre ligeiramente superiores no grupo sem anomalias, o que é plausível, se 

pensarmos que um mau maneio propicia erros e que podem ter consequências em termos de 

classificação obtida. (tabelas 4 e 5). No entanto, não podemos perder de vista as 
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características muito próprias desta amostra, que nada tem de aleatória e possui pequena 

dimensão. Será que num n maior obteríamos resultados mais expressivos? Outra situação a 

ponderar é a forma como a existência dum observador interfere no comportamento do 

observado, levando a uma melhoria artificial e estritamente pontual do maneio e “falseando” 

classificações. Ou talvez quando observamos eventos raros a metodologia de observação 

esporádica não seja a mais adequada. 

De relevar o facto de 55 produtores (que no ano de controlo tiveram todos anomalias) 

não terem apresentado qualquer anomalia durante todo o tempo de seguimento após a 

implementação do programa, que neste grupo foi, em média, de  923 dias (embora o tempo 

médio de seguimento das explorações em geral no programa seja de 1 017 dias). Note-se que 

a desistência de explorações menos viáveis (economicamente frágeis, com mau maneio, com 

falta de pessoal) poderá enviesar o valor, visto que estas explorações podem ter desistido 

devido a dificuldades de implementação antes que houvesse ocorrência de anomalias. 

Pela tabela 6 vemos, que no primeiro ano, existem 92 produtores sem anomalias. Há 

um retrocesso no segundo ano, baixando o valor para 79 produtores sem anomalias (em 124 

possíveis), o que se poderá dever a um certo laxismo face aos bons resultados obtidos no 1º 

ano e ao facto de as visitas passarem a ser anuais. No entanto, o conhecimento não se perdeu 

e o terceiro ano retoma a tendência para a redução das anomalias, com 97 produtores sem 

anomalias (em 121 activos). No ano de controlo, 64,39% das explorações tinham 3 ou mais 

anomalias anuais. Posteriormente, essa situação passa a ser minoritária, chegando mesmo 

aos 1,65% no 3º ano (embora a descida não seja uniforme, tendo uma ligeira subida no 2º 

ano). Quando avaliamos o número de ocorrências por ano de seguimento da exploração 

verificamos que no ano de controlo, 132 explorações contribuíram com 425 tanques positivos, 

reduzindo-se esse valor para 66 tanques no primeiro ano. Nos anos seguintes, algumas 

explorações encerraram, mas a diferença para o ano de controlo continua a existir: no segundo 

e terceiro anos foram seguidas respectivamente 124 e 121 explorações, as quais deram origem 

a 85 e 34 anomalias anuais. 

Os gráficos 2 a 5 detalham a distribuição do número de anomalias por exploração e 

ano de seguimento, registando-se uma descida dos valores extremos encontrados no ano de 

controlo (que chegavam às 9 anomalias) e uma subida expressiva do número de explorações 

sem anomalias (conforme se pode também ver na tabela 7). Na tabela 7 observamos que, em 

média, no ano de controlo ocorriam 3,22 anomalias por exploração, reduzindo-se esse valor 

para 0,50 anomalias no primeiro ano, 0,69 anomalias no segundo ano e 0,28 anomalias no 

terceiro ano. A comparação da média das anomalias ocorridas no ano de controlo com a média 

das anomalias ocorridas nos anos seguintes à implementação do programa permite-nos 

constatar que elas se reduzem, verificando-se cerca de 6,4 vezes menos anomalias no 

primeiro ano, 4,7 vezes menos anomalias no segundo ano e 11,5 vezes menos anomalias no 

terceiro ano. Quando comparamos a diferença entre o número de anomalias ocorridas no ano 

de controlo com o número de anomalias ocorridas após a implementação do programa, 

considerando qualquer dos anos e usando um teste não paramétrico para amostras 
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emparelhadas (Wilcoxon), temos diferenças estatisticamente significativas, com p<0,001, para 

os diferentes n disponíveis anualmente para comparação simultânea. 
Concordantemente, a tabela 8, permite-nos constatar que ao fazermos as incidências 

por 1 000 entregas , considerando o ano de controlo e os anos seguintes à implementação do 

programa, existe uma redução da incidência, passando de 18 no ano de controlo para 3, 4 e 

1,6, respectivamente no primeiro, segundo e terceiro ano, sendo essa diferença 

estatisticamente significativa (p<0,001).  

Quando fazemos uma análise de sobrevivência (tabela 9), constatamos que no ano de 

controlo, 50% das explorações chegavam aos 131 dias sem ocorrências e que esse valor 

passa para 674 dias após a formação, o que se revela estatisticamente significativo (p<0,001), 

quando aplicamos um teste de Mantel-Cox e é visualizável no gráfico 6.  

Há que sublinhar que isto reflecte o resultado da implementação de boas práticas na 

exploração e não de um programa HACCP formal (embora actualmente seja possível controlar 

pelo menos um ponto crítico na exploração - a existência ou não de antibióticos no leite, o que 

pode prevenir a entrada de leite contaminado no camião cisterna e a contaminação do leite de 

outras explorações). 

Lembramos que, na base de dados se continuou a registar anomalias, mesmo que as 

explorações desistissem ou fossem eliminadas do Programa de Auto-controlo de Resíduos de 

Antibióticos na Exploração. Houve explorações que, por motivos diversos, desistiram de 

produzir leite, não podendo portanto ter anomalias. É lícito pensar que explorações mais 

problemáticas, mais penalizadas em termos de tanques rejeitados, poderão ser das primeiras a 

desistir. Tal contribuiria para uma redução do número de tanques rejeitados, mantendo apenas 

as melhores, com capacidade para aprender a produzir melhor, em funcionamento e 

colaboração com a AGROS. 

No entanto, apesar da pequena dimensão da amostra, os resultados parecem indicar 

que uma melhoria no comportamento leva a uma maior eficácia e a uma redução dos 

problemas, em termos de resíduos de antibióticos no tanque. 

Fora do âmbito a que nos propomos, mas também interessante, seria estudar o que se 

gastou neste programa, versus o que se ganhou em termos de tanques aproveitados (custos 

na exploração/ganhos na exploração, custos da recolha, processamento, distribuição versus 

lucros pela venda e não destruição desse leite) e nomeadamente, fazer nova simulação para 

um programa que contemplasse formação/avaliação inicial, uma visita e uma auditoria. 

 
CONCLUSÕES 
Conclui-se da análise aos factos disponíveis e cujos resultados apresentamos neste 

trabalho que o Programa de Auto-controlo de Resíduos de Antibióticos na Exploração, 

concebido e executado pelos técnicos da Segalab (Agros), partindo do seu conhecimento dos 

problemas existentes nas explorações que conducentes a um elevado número de tanques 

anualmente rejeitados com resíduos de antibióticos, foi bem sucedido. Através da 

consciencialização dos produtores para esses pontos fracos e do apoio técnico dos 
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funcionários da Agros foi possível melhorar o maneio nas explorações. Esta melhoria está 

expressa na subida progressiva da média das classificações relativa ao desempenho dos 

produtores. A formação disponibilizada foi eficaz, permitindo uma melhoria das metodologias 

utilizadas na exploração e uma redução de factores propiciadores à ocorrência de anomalias. 

Baixou o número de ocorrências de anomalias, a incidência anual de anomalias, por entrega e, 

em geral, verificou-se uma redução do desvio padrão, indicando homogeneização e aumento 

da consistência das práticas seguidas pelos produtores (para qualquer variável em estudo). 

O sucesso do programa expressa-se, entre outros indicadores possíveis, no indicador 

de tempo transcorrido desde o início do período de análises até à primeira anomalia. De facto, 

no ano de controlo, 50% das explorações tiveram a primeira anomalia até aos 131 dias e esse 

valor passou para 674 dias após a implementação do programa.  

Tal é benéfico para o produtor, para a indústria e, em última análise, para o 

consumidor, não tanto na vertente da Saúde já que este tipo de riscos se encontra 

rigorosamente acautelado, mas sim pela vertente económica. De igual modo, algumas 

informações obtidas neste trabalho permitirão alguns reajustes na estrutura formal do 

Programa, o qual, sem dúvida, demonstrou a sua validade, mas poderá ser repensado com 

vista a uma maior rentabilização. 
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