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a nível internacional.
Apesar de toda a instabilidade do Mundo atual, a nível interno no que respeita à bovinicultura atravessamos uma
época de adaptação às novas regras comunitárias mas no
essencial um tempo em que a procura é maior do que a
oferta e isso é sempre bom para quem é vendedor.
A melhoria da capacidade produtiva é imperiosa, passando em parte por produzir o maior número possível
de quilos por vaca presente na exploração, vários fatores
têm que ser analisados para atingir este objetivo, mas um
deles é sem dúvida o macho utilizado para cruzamento
nas nossas vacadas.
Os reprodutores de Raça CHAROLESA são os que melhor
contribuem para atingir este objetivo, proporcionando elevados pesos ao desmame e vitelos com boa procura para os
mercados de engorda.
A utilização de reprodutores com testes andrológicos
positivos começa a ser prática habitual, quanto a mim
é imprescindível para melhorarmos as performances reprodutivas das vacadas, e a procura de reprodutores aumentou como seria de esperar.
Os testes de performance a que são submetidos os vitelos
de raça CHAROLESA são mais uma garantia de qualidade, só os novilhos portadores de certificados genealógicos permitem a posterior inscrição como CRUZADOS DE
CHAROLÊS o que cada vez tem mais procura no mercado.
Para terminar desejo a todos os criadores um ano de elevadas produções com a utilização de REPRODUTORES
CHAROLESES CERTIFICADOS.
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Tel.: 243 306 205 / Fax: 243 306 206 / geral@charoles.com.pt
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presentes os elementos da organização do evento, patrocinadores e expositores de bovinos da FIAPE 2016.

MACHOS

Engº Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Charolesa

Classificação

SIA

Nome

Criador

Campeão

PT818323890

Juncal

Fundação Eugénio de
Almeida

Vice-Campeão

PT117637833

Jps

Dão-Agro, Sociedade Agrícola do Dão S.A.

1ª SECÇÃO MACHOS

D

Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT117637833

Jps

Dão-Agro, Sociedade Agrícola do Dão S.A.

secção (2ª secção machos).

Prata

PT716747207

Jinete

Soc. Agríc. Venâncio e
Venâncio Lda.

O Vice-Campeão foi JPS, criado pela Dão-Agro, SA. e que

Prata

PT516747208

Jacob

Soc. Agríc. Venâncio e
Venâncio Lda.

Bronze

PT217637861

Lagar

Dão-Agro, Sociedade Agrícola do Dão S.A.

Bronze

PT818321075

Junior

Soc. Agrícola das Algueireiras e Anexas, S.A.

ecorreu no período de 27 de Abril a 1 de Maio mais

g/dia, tendo obtido na classificação morfológica DM= 73

uma Feira Internacional de Agropecuária e Artesa-

pts, DE= 83 pts e AF= 78 pts. O campeão JUNCAL foi ainda

nato de Estremoz (FIAPE) na qual a Associação Por-

medalha de Ouro neste mesmo concurso, dentro da sua

tuguesa de Criadores de Bovinos de Raça Cha-

rolesa esteve presente.
Durante o decorrer da mesma realizou-se por mais um

detém também a classificação de REPRODUTOR ELITE.

ano o Concurso Morfológico de Jovens Reprodutores da

Este novilho é filho de BIMBA, do mesmo criador e de FAR-

Raça, nomeadamente no dia 29 de Abril, que cumpriu a

FADET, adquirido pela Dão-Agro ao criador francês Serge

sua 8ª edição e que contou com a presença de um total de

Batho. Tendo atingido ao desmame um peso vivo de 355

33 animais de 7 criadores.

Kg, potencial de crescimento de 1410 g/dia e classificado
com DM= 78 pts, DE= 82 pts e AF= 70 pts, este animal foi

Os criadores que apresentaram animais a concurso foram:

ainda Ouro deste mesmo concurso dentro da sua secção

Sociedade Agrícola Venâncio e Venâncio, Lda., de Arron-

(1ª secção machos), tendo sido já premiado em 2015 com

ches, Agro-Pecuária da Coutada, Lda., de Benavente, Fun-

medalha de Ouro na categoria de Bezerros em Montemor.

dação Eugénio de Almeida, de Évora, Sociedade Agrícola
das Algueireiras e Anexos, SA., de Portalegre, Dão-Agro,

Já nas fêmeas, a Campeã deste concurso foi ISRAEL, uma

SA., de Santa Comba Dão, Hendrikus Termeer e Johanna

REPRODUTORA ELITE criada pela Dão-Agro, SA.. Filha

Van Valburg, de Montemor-o-Novo.

de VOXX e FORD, do mesmo criador, esta fêmea atingiu ao

Israel

2ª SECÇÃO MACHOS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT818323890

Juncal

Fundação Eugénio de
Almeida

Prata

PT118323889

Juvenal

Fundação Eugénio de
Almeida

Bronze

PT517614221

Jaguar

Dão-Agro, Sociedade Agrícola do Dão S.A.

Japonesa

desmame 334 Kg de peso vivo, potencial de crescimento de
Foi o juíz Jean Michel Bonnet, criador de bovinos de Raça

1352 g/dia e uma classificação de DM= 83 pts, DE= 85 pts

Charolesa no seu país de origem, que teve a cargo a ava-

e AF= 70 pts. ISRAEL foi para além de campeã deste con-

liação e classificação dos 33 animais a concurso. Nesta

curso, medalha de Ouro dentro da sua secção (2ª secção

oitava edição, os animais, para além de estarem divididos

fêmeas) e tinha já sido premiada em 2014 com medalha de

por género, estavam ainda divididos em 2 secções dentro

Ouro na categoria das Bezerras dentro da sua secção, foi

dos seus géneros. A 1ª secção agrupava os animais nasci-

Prata em 2015 em Estremoz (FIAPE) e em Santarém (FNA)

dos entre 1 de Setembro de 2014 a 31 de Agosto de 2015 e

e foi ainda Campeã e medalha de Ouro em Montemor no

a 2ª secção agrupava os nascidos entre 1 Setembro de 2013

mesmo ano.

FÊMEAS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Campeã

PT716409372

Israel

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Vice-Campeã

PT217637847

Japonesa

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

1ª SECÇÃO FÊMEAS

a 31 de Agosto de 2014.
A Vice-Campeã foi JAPONESA igualmente criada pela
Na 1ª secção de machos foram atribuídas 1 medalha de

Dão-Agro, SA. e classificada como REPRODUTORA ELITE.

Ouro, 2 medalhas de Prata e 2 medalhas de Bronze, en-

Esta fêmea atingiu ao desmame um peso vivo de 319 Kg,

quanto que na 2ª secção se atribuíram 1 medalha de Ouro,

um potencial de crescimento de 1271 g/dia e uma clas-

1 de Prata e 1 de Bronze. Já nas fêmeas, dentro da 1ª sec-

sificação de DM= 57 pts, DE= 80 pts e AF= 80 pts. Filha

ção atribuíram-se 1 medalha de Ouro, 1 medalha de Prata

de CARABINE, do mesmo criador e de GLADIATEUR ad-

e 1 medalha de Bronze, tal como aconteceu dentro da 2ª

quirido pela Dão-Agro, SA. ao criador francês Dessauny

secção.

Earl. Tendo sido também medalha de Ouro na sua secção
(1ª secção fêmeas), JAPONESA tinha já sido Vice-Campeã e

O macho Campeão deste concurso foi JUNCAL, criado pela

medalha de Ouro da sua secção na categoria de Bezerras

Fundação Eugénio de Almeida, filho de AURÉLIA também

em 2015 em Montemor.

do mesmo criador e HAMILTON, adquirido pela Fundação
ao criador francês SCEA du Bourg. JUNCAL é um REPRO-

E terminado o concurso, teve lugar um momento de con-

DUTOR ELITE que atingiu ao desmame um peso vivo de

vívio entre os criadores, onde se realizou a entrega de

300 Kg e um potencial de crescimento de cerca de 1167

prémios, e posteriormente houve jantar onde estiveram

Jps

Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT217637847

Japonesa

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Prata

PT317637832

Judia

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Bronze

PT418321077

Jerusalém

Soc. Agrícola das Algueireiras e Anexas, S.A.

2ª SECÇÃO FÊMEAS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT716409372

Israel

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Prata

PT816747353

Jiboia

Soc. Agrícola das Algueireiras e Anexas, S.A.

Bronze

PT318323888

Joaninha

Fundação Eugénio de
Almeida

Juncal

Raça Charolesa
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O juiz deste concurso foi M. Jacky Bonnet, criador selecio-

FAÇONABLE, da Fundação Eugénio de Almeida e da So-

nador em França, que teve a tarefa de avaliar os 13 machos

ciedade Agrícola das Algueireiras e Anexos, SA., respeti-

e 19 fêmeas a concurso para se encontrar os Campeão(ã)

vamente, e medalha de Bronze BROA E IZA, de Johanna

e Vice-Campeão(ã) desta edição. Além disso atribuíram-se

Van Valburg e da Sociedade Agrícola Venâncio e Venâncio,

ainda nos machos 1 medalha de Ouro, 1 de Prata e 1 de

Lda., respetivamente.

Bronze, em cada secção, e nas fêmeas 1 medalha de Ouro, 1
de Prata e 1 de Bronze, na primeira secção e ainda 1 Ouro,

Foi uma presença marcante da Raça Charolesa numa das

2 Pratas e 2 Bronzes, na segunda secção.

Feiras Nacionais da Agricultura com mais visitantes de
sempre.

O Campeão deste concurso foi HIDALGO, REPRODUTOR
ELITE, da Sociedade Agrícola Venâncio e Venâncio, Lda.,

D

filho de ÉVORA, do mesmo criador e FANTASSIN, este adecorreu de 4 a 12 de Junho de 2016 a 53ª Feira Na-

Venâncio e Venâncio, Lda., de Arronches, Fundação Eugé-

quirido ao criador francês Gaec Bonnet. O Campeão foi

cional da Agricultura (63ª Feira do Ribatejo) em San-

nio de Almeida, de Évora, Sociedade Agrícola das Alguei-

também medalha de Ouro na sua secção nesta edição do

tarém, no recinto do Centro Nacional de Exposições

reiras e Anexos, SA., de Portalegre, Dão-Agro, SA., de San-

concurso. Este macho tinha já sido premiado com Ouro,

e Mercados Agrícolas.

ta Comba Dão e ainda Hendrikus Termeer e Johanna Van

em Montemor, em 2013, foi Campeão e medalha de Ouro

Valburg, de Montemor-o-Novo.

em Montemor e medalha de Prata, em Estremoz e Santa-

A Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça

rém, em 2014 e foi ainda Campeão e medalha de Ouro em

Charolesa esteve presente, tendo realizado o XI Concur-

Os animais que disputaram o concurso foram divididos por

so Morfológico Geral, no dia 4 de Junho, no qual partici-

género e ainda, pela primeira vez, em secções de classe etá-

param um total de 32 animais. Os criadores que colabo-

ria, a 1ª secção (animais nascidos de 1 de Setembro de 2013

O Vice-Campeão e medalha de Prata da sua secção (2ª sec-

raram na realização deste evento com a participação de

a 31 de Maio de 2015) e a 2ª secção (animais nascidos antes

ção machos) foi FARFADET da Dão-Agro adquirido ao cria-

animais das suas explorações foram: Sociedade Agrícola

de 31 de Agosto de 2013).

dor Serge Batho. Filho de BRYONE, do mesmo criador e de

Estremoz em 2015.

BACH, do criador francês Alain Birot, este touro havia já
sido premiado em França com o 1º Prémio em Nevers, 2010,
1º Prémio St. Gervais D’Auverne em 2011 e 2012 e foi ainda
Campeão e medalha de Ouro em Santarém, em 2015.
Já nas fêmeas, FONDA, adquirida pela Fundação Eugénio
de Almeida ao criador Earl Pierre Didier, foi a Campeã e
medalha de Ouro da sua secção (2ª secção fêmeas). Filha
de AUSTRALIE do mesmo criador e de APOLLON do criador Gaec Lacour Pere & Fils, francês. Esta vaca havia já
sido premiada em 2015, em Santarém, onde foi Vice-Campeã e medalha de Ouro.
A Vice-Campeã foi ILHA TERCEIRA, da Sociedade Agrícola Venâncio e Venâncio, Lda., classificada ao desmame
como REPRODUTORA DIFUSÃO. Esta vaca, filha de ÉVORA do mesmo criador e de ENCANTADO, um touro com
origem na Dão-Agro, SA., foi também medalha de Ouro da
primeira secção de fêmeas e havia já sido premiada com
medalha de Prata, em 2015, em Montemor.
Para além dos machos premiados com medalhas já referidos, foram ainda medalhados, na primeira secção de
machos, com Ouro JR, da Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexos, SA., com Prata JPS da Dão-Agro, SA. e com
Bronze JOKER também da Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexos, SA.. Já na segunda secção o BRONZE foi
para GLADIATEUR, da Dão-Agro, SA.
Na primeira secção de fêmeas foram ainda premiadas ISRAEL, da Dão-Agro, SA., com Prata e JIBOIA, da Sociedade
Agrícola das Algueireiras e Anexos, SA., com Bronze. Na
segunda secção foram ainda medalha de Prata IBIZA E

Hidalgo

Raça Charolesa
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MACHOS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Campeão

PT216081863

Hidalgo

Soc. Agríc. Venâncio e
Venâncio Lda.

Vice-Campeão

FR5811710562

Farfadet

Dão-Agro, Sociedade Agrícola do Dão S.A.

1ª SECÇÃO MACHOS

Farfadet

Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT416747355

Jr

Soc. Agrícola das Algueireiras e Anexas, S.A.

Prata

PT117637833

Jps

Dão-Agro, Sociedade Agrícola do Dão S.A.

Bronze

PT216747351

Joker

Soc. Agrícola das Algueireiras e Anexas, S.A.

2ª SECÇÃO MACHOS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT216081863

Hidalgo

Soc. Agríc. Venâncio e
Venâncio Lda.

Prata

FR5811710562

Farfadet

Dão-Agro, Sociedade Agrícola do Dão S.A.

Bronze

FR5816911092

Gladiateur

Dão-Agro, Sociedade Agrícola do Dão S.A.

Jr

FÊMEAS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Campeã

FR7121710461

Fonda

Fundação Eugénio de
Almeida

Vice-Campeã

PT916081893

Ilha Terceira

Soc. Agríc. Venâncio e
Venâncio Lda.

1ª SECÇÃO FÊMEAS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT916081893

Ilha Terceira

Soc. Agríc. Venâncio e
Venâncio Lda.

Prata

PT716409372

Israel

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Bronze

PT816747353

Jiboia

Soc. Agrícola das Algueireiras e Anexas, S.A.

Fonda

2ª SECÇÃO FÊMEAS

Ilha Terceira

Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT716409372

Fonda

Fundação Eugénio de
Almeida

Prata

FR7121553807

Ibiza

Fundação Eugénio de
Almeida

Prata

PT315471971

Façonable

Soc. Agrícola das Algueireiras e Anexas, S.A.

Bronze

PT164614219

Broa

Johanna Gijsberta Van
Valburg

Bronze

PT116081873

Iza

Soc. Agríc. Venâncio e
Venâncio Lda.
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A Vice-Campeã foi JUDIA, igualmente da Dão-Agro, SA.,
classificada ao desmame como REPRODUTORA ELITE. Filha de FANTASIA, do mesmo criador e de FARFADET, um
reprodutor ao serviço da Dão-Agro, SA. adquirido ao criador Serge Batho, esta fêmea foi ainda Prata da categoria de

Engº Tiago Baptista, Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Charolesa

Jovens e medalha de Prata também este ano, em Estremoz.
Dentro da categoria das Jovens fêmeas destacam-se ainda
uma medalha de Prata atribuída a JOANINHA, da Fundação Eugénio de Almeida e as medalhas de Bronze conferidas a JOSA e JAMILA, da Sociedade Agrícola Venâncio e

F

Venâncio, Lda.
oi no período de 31 de Agosto a 5 de Setembro de

O juiz deste concurso, Hugues Pichard, teve a seu cargo a

2016 que decorreu mais uma Expomor na qual a

avaliação de um total de 43 animais em participação. Estes

Já na categoria das Bezerras foi medalha de Ouro

Associação Portuguesa da Criadores de Bovinos de

animais foram divididos por género e dentro de cada géne-

L’IBIZA, da Fundação Eugénio de Almeida, medalha de

Raça Charolesa marcou presença, tendo realizado

ro em duas classes etárias, sendo que dos 43 animais, 17

Prata para LUSTROSA, da Sociedade Agrícola do Cur-

eram Bezerros e 26 eram Jovens.

ralão, Lda. e medalha de Bronze para L’ISIS, também da

no dia 2 de Setembro a 20ª edição do Concurso Morfológico
de Jovens Reprodutores da Raça.

Juncal

Fundação Eugénio de Almeida.
O Campeão desta competição foi o REPRODUTOR ELITE

Foram apresentados animais dos seguintes criadores: Socie-

ao serviço da Fundação Eugénio de Almeida, JUNCAL. Este

Posterior ao concurso realizou-se o XVIII Leilão Nacion-

dade Agrícola Venâncio e Venâncio, Lda. de Arronches, Agro-

macho filho de AURÉLIA, do mesmo criador e de HAMIL-

al de Reprodutores Qualificados de Raça Charolesa, no

-Pecuária da Coutada, Lda. de Benavente, Fundação Eugénio

TON, adquirido pela Fundação Eugénio de Almeida a Scea

qual foram vendidos 6 dos 7 animais apresentados. Den-

de Almeida, de Évora, Sociedade Agrícola das Algueireiras e

du Bourg, foi também Ouro na categoria de Jovens. Neste

tro dos sete animais, 5 seriam REPRODUTORES ELITE

Anexos, SA. de Portalegre, Dão-Agro, SA. de Santa Comba Dão,

mesmo ano foi também Campeão e Ouro em Estremoz, na

e 2 seriam REPRODUTORES DIFUSÃO. A média de arre-

Johanna Van Valburg e Hendrickus Termeer, de Montemor-o-

FIAPE.

mates foi de 3.725€ sendo que o valor mais alto atingiu

-Novo e ainda Sociedade Agrícola do Curralão, Lda. de Évora.

os 5.000€.
O Vice-Campeão e igualmente medalha de Ouro na categoria de Jovens foi LAGAR, REPRODUTOR ELITE ao serviço da Dão-Agro, SA.. Filho de GALP, do mesmo criador e
de HAMSTER, adquirido pela Dão-Agro, SA. a Gaec Garde
Chaffraix. Também este ano foi medalha de Bronze em Estremoz.
As restantes medalhas na categoria de Jovens foram: Prata
para JPS, da Dão-Agro, SA. e JACOB, da Sociedade Agrícola
Venâncio e Venâncio, Lda. e Bronze para JUDAS, da Sociedade Agrícola das Algueireiras e Anexos, SA. e JOVEM da
Agro-Pecuária da Coutada, Lda.
Nos machos podemos ainda destacar dentro da categoria
de Bezerros o vencedor da medalha de Ouro, LIVRE, da Sociedade Agrícola do Curralão, Lda, as medalhas de Prata
para LUXO da Dão-Agro, SA. e LUCAS também da Sociedade Agrícola do Curralão, Lda. e ainda LUXEMBURGO, da
Sociedade Agrícola do Curralão, Lda. e LAMBORGHINI da
Dão-Agro, SA., ambos medalha de Bronze.
Já nas fêmeas a Campeã e medalha de Ouro da categoria
de Jovens foi JAPONESA, uma REPRODUTORA ELITE da
Dão-Agro, SA. filha de CARABINE, adquirida pela Dão-Agro, SA. ao criador francês Gaec Cypres Pere & Fils e de
GLADIATEUR, adquirido a Earl Dessauny e atualmente
propriedade da Dão-Agro, SA.. Esta fêmea havia já sido
Vice-Campeã e Ouro, em 2015, em Montemor e sagrou-se
ainda medalha de Ouro e Vice-Campeã também este ano
em Estremoz.

Lagar

Raça Charolesa
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MACHOS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Campeão

PT818323890

Juncal

Fundação Eugénio
de Almeida

Vice-Campeão

PT217637861

Lagar

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

BEZERROS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT919128731

Livre

Sociedade Agrícola do
Curralão,Lda

Prata

PT418901571

Luxo

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Prata

PT819128746

Lucas

Sociedade Agrícola
do Curralão,Lda

Bronze

PT219128744

Luxemburgo

Sociedade Agrícola
do Curralão,Lda

Bronze

PT518901561

Lanborghini

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Livre

JOVENS MACHOS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT818323890

Juncal

Fundação Eugénio
de Almeida

Ouro

PT217637861

Lagar

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Prata

PT117637833

Jps

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Prata

PT516747208

Jacob

Soc. Agríc. Venâncio
e Venâncio Lda.

Bronze

PT118321083

Judas

Soc. Agrícola das
Algueireiras e Anexas, S.A.

Bronze

PT116819952

Jovem

Agro-Pecuária
da Coutada,Lda

Japonesa

FÊMEAS
Classificação

SIA

Nome

Criador

Campeã

PT217637847

Japonesa

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Vice-Campeã

PT317637832

Judia

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

BEZERRAS

Judia

Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT018888515

L’ibiza

Fundação Eugénio
de Almeida

Prata

PT419128748

Lustrosa

Sociedade Agrícola
do Curralão,Lda

Bronze

PT519453477

L’isis

Fundação Eugénio
de Almeida

JOVENS FÊMEAS

L´ibiza

Classificação

SIA

Nome

Criador

Ouro

PT217637847

Japonesa

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Prata

PT317637832

Judia

Dão-Agro, Sociedade
Agrícola do Dão S.A.

Prata

PT318323888

Joaninha

Fundação Eugénio
de Almeida

Bronze

PT316747204

Josa

Soc. Agríc. Venâncio
e Venâncio Lda.

Bronze

PT816747174

Jamila

Soc. Agríc. Venâncio
e Venâncio Lda.

Raça Charolesa
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9as JORNADAS HOSPITAL VETERINÁRIO MURALHA DE ÉVORA
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anti microbianos é um dos mais sérios riscos para a

Para mais informações, acesso às palestras e reporta-

saúde pública global no presente”, se “não houver um

gem fotográfica, consulte o nosso site em www.hvetmu-

devido controlo, isso implicará mudanças drásticas no

ralha.pt.

modo e esperança média de vida nos humanos”, e termi-

Comissão Organizadora - Hospital Veterinário Muralha de Évora

na advertindo que “pequenas mudanças pessoais podem

Agradecemos a todos aqueles que partilharam connos-

significar grandes benefícios globais”.

co estes 2 dias!

No final do 1º dia, contámos com uma interessante mesa
redonda sobre “Estratégias de Comercialização e Consequências dos Novos Mercados”, moderada pelo Dr.
Manuel Joaquim (SUSTAURUSVET), onde estiveram pre-

N

sentes o Eng. António Rodrigues (ELIPEC), Eng. David
os dias 10 e 11 de Março de 2017, tiveram lugar no

Na sala de ruminantes, este círculo de palestras ini-

Gouveia (GPP), Sr. João Piedade Correia (JMPC Lda), Eng.

Évora Hotel em Évora, as 9as Jornadas do Hospi-

ciou-se com a intervenção do Sr. Director Geral de Ali-

Manuel Silveira (AJASUL) e Prof. Drª Laurentina Pedroso

tal Veterinário Muralha de Évora. No sector agro-

mentação e Veterinária, o Professor Doutor Fernando

(APIC).

-pecuário e equino, as Jornadas são já consideradas

Bernardo. Seguiram-se temas como a Leptospirose,

um evento de referência nacional. Reuniram este ano

Paratuberculose, e a Besnoitiose, que são algumas das

Na manhã do 2º dia marcou presença a Associação de

mais de 600 participantes, reafirmando-se este congres-

doenças que podem ocasionar perdas produtivas nos

Médicos Veterinários do Campo Branco, a CPSU e a CO-

so, como o maior encontro técnico de bovinos de carne em

efectivos pecuários. Falou-se em prevenção, inovação e

PRAPEC. A ordem de trabalhos culminou com uma mesa

Portugal. O Hospital Veterinário Muralha de Évora mar-

factores críticos na gestão de vacadas em extensivo.

redonda moderada pelo Eng. Pedro Manoel sobre “Or-

ca uma vez mais a diferença, apostando em formação de

ganizações de Produtores Pecuários Estratégias para o
A Drª Sónia Germano do Hospital Veterinário Muralha

Futuro” que contou com a presença dos Coordenadores

de Évora, numa palestra bastante dinâmica falou sobre

das OPP de Estremoz, Beja, Montemor-o-Novo e Mon-

Este ano, a escolha dos temas foi sem dúvida, ao encontro

a saúde do vitelo, e apresentou também alguns números

forte.

dos interesses da produção pecuária. Vários participan-

relativamente aos custos com tratamentos vs prevenção

tes ligados aos sectores agro-pecuário e equino vieram

de algumas das patologias mais frequentes.

qualidade.

de vários pontos de Portugal e de Espanha para assisti-

A tarde foi bastante preenchida com workshops destinados a produtores pecuários (realizados pala 1ª vez) e

rem a este certame, que foi orientado essencialmente sob

Teve lugar uma palestra sobre “Maneio reprodutivo em

que tiveram lotação esgotada: Optimização do Unifeed,

duas temáticas “Novas tendências na produção pecuária”

ovinos – como fazer mais em menos tempo” uma área

Inseminação artificial em ovinos, Descorna precoce em

na área dos ruminantes e “Apostar no presente, planear o

que cada vez mais merece o interesse e preocupação dos

vitelos de carne e Património genético do touro – qual a

futuro” relativamente aos equinos.

ovinicultores.

sua influência nas qualidades maternais da vacada.

Nesta 9ª edição contámos com um total de 55 oradores,

Por outro lado, foi abordado pela 1ª vez o tema das re-

A Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos de

36 palestras, e 9 workshops, 4 dos quais destinados a

sistências aos antimicrobianos. O Professor Doutor

Raça Charolesa também marcou presença!!

médicos veterinários, estando os restantes abertos aos

Jorge Ferreira, consultor na SAFOSO (Safe Food Solu-

participantes em geral.

tions) em Berna na Suíça, referiu que a “resistência a

Ao longo destes 9 anos várias personalidades têm acompanhado as Jornadas, este ano tivemos o privilégio de
contar com a presença e intervenção do Sr. Ministro da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Dr. Capoulas Santos, na sessão de encerramento.
O Hospital Veterinário Muralha de Évora apostou novamente em parcerias. Realizaram-se as 1ªs Jornadas de
Sanidade Cinegética com o apoio da Waves Portugal e as
3ªs Jornadas em Animais Exóticos em colaboração com o
Monte Selvagem Reserva Natural.
As Jornadas e Sanidade Cinegética decorreram também
acima das nossas expectativas bem como as 3ªs Jornadas
em Animais Exóticos, este ano dedicadas a Aves – Cuidados Veterinários e bem-estar.
A qualidade técnica ímpar deste evento bem como a dedicação de todos os nossos parceiros têm tido um papel
fundamental no crescimento e sucesso do evento.

Raça Charolesa
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EXAMES ANDROLÓGICOS: DA ESTATÍSTICA À ACÇÃO APLICAÇÕES
PRÁTICAS NO MANEIO REPRODUTIVO DE BOVINOS DE CARNE
Helena Lalanda, Gaivotas E Bolotas, Lda
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Para o estudo em questão, a determinação de aplicações

terão maior capacidade espermatogénica (a “fábrica” é

práticas dos exames andrológicos no maneio reprodu-

maior!).

tivo de efectivos de carne, foram avaliadas as seguintes
características gerais dos ejaculados dos animais apro-

O segundo resultado demonstra que, à medida que vão

vados: motilidade individual, percentagem de defeitos

avançando na idade (e nomeadamente para a faixa etária

morfológicos e defeito dominante. Estes parâmetros

entre os 3 e os 8 anos, relativamente a animais mais jo-

foram avaliados em função da circunferência escrotal

vens e mais velhos), a motilidade dos spz é mais elevada,

média (em relação a outras raças), das faixas etárias e

ou seja, há mais spz com movimentos adequados para

da temperatura ambiente média das 3 semanas prec-

fecundar o óvulo. A circunferência escrotal aumenta até

edentes à realização dos Exames Andrológicos. Os va-

determinada idade e o impacto da temperatura ambi-

lores de cada parâmetro estão descritos na tabela 2.

ente na produção espermatogénica é menor para a faixa
etária entre os 3 e os 8 anos do que para as restantes

o contexto da Medicina das Populações, com a tó-

e no auge da função reprodutiva (entre os 3 anos e os 8

Para a realização deste estudo foram utilizados vários

idades. Na verdade, é nesta faixa etária que os animais

nica na prevenção, e com o objectivo de melhorar a

anos – 25%). Surge aqui uma primeira conclusão prática:

testes estatísticos, a saber: teste t student, One Way

se encontram no máximo vigor, estando já adaptados ao

produtividade da bovinicultura de carne, o exame

em média, para a raça Charolesa, os animais iniciam a

ANOVA e Correlação de Pearson. A última etapa do es-

ambiente e à vacada que deverão beneficiar.

andrológico (EA) surge como uma ferramenta

sua vida como reprodutores entre os 18 e os 24 meses e

tudo constou de uma análise múltipla stepwise, para

útil, rápida e económica. Este procedimento veterinário

são poucos os que se mantêm para além dos 8 anos de

determinar qual o impacto que cada factor (temperatura

O terceiro e quarto resultados apontam indirectamente

deve ser integrado no esquema de maneio das explora-

vida. De facto, em termos andrológicos, a qualidade do

ambiente e faixa etária) tinha na variância da percenta-

para o facto de, para temperaturas ambientais elevadas

ções, com vista à melhoria da fertilidade, genética e re-

sémen e a disponibilidade física para o touro perseguir

gem do defeito morfológico predominante exibido pelos

e prolongadas por alguns dias, a percentagem de defei-

torno económico.

e cobrir vacas, começam a decair por volta desta idade.

espermatozóides (spz), bem como na sua motilidade in-

tos exibidos pelos spz aumentar, diminuindo a quali-

Também em termos genéticos, a partir dos 8 anos de exis-

dividual.

dade dos ejaculados, uma vez que spz defeituosos não

As informações que se obtêm com um EA não se esgotam

tência, a consanguinidade entre o touro e as fêmeas já

no momento da sua realização. Na verdade, podem ser

atinge uma proporção considerável, uma vez que o macho

Os resultados estatísticos obtidos (que constituíram

obtidos dados que permitem gerir a utilização do touro,

coexistirá com filhas e netas.

a base científicas das aplicações práticas decorrentes

maximizando a sua produtividade e aumentando a sua
longevidade reprodutiva.

terão, à partida capacidade fertilizante.

deste estudo) foram os seguintes:
Na tabela seguinte (Tabela 1), são elencados os motivos de
realização dos exames andrológicos, bem como as classifi-

- Existem diferenças estatisticamente significativas

Este artigo reúne dados práticos, obtidos na minha expe-

cações obtidas pelos touros Charoleses.

para o valor médio da circunferência escrotal entre

riência de campo (23 de Março de 2017: 761 exames an-

No que diz respeito ao motivo de realização dos exames

raças, sendo a da Charolesa a que apresentou um valor

drológicos realizados). A análise estatística retrospectiva

andrológicos, pode, neste ponto, retirar-se a segunda

médio mais elevado;

dos resultados permitiu chegar a algumas conclusões in-

conclusão prática: os principais motivos de avaliação

teressantes, que serão enumeradas abaixo.

andrológica constaram de compra ou venda de animais

- Entre faixas etárias houve diferenças estatisticamente

e avaliação de rotina, o que significa que os produtores

significativas para a motilidade individual dos spz, cir-

Como já foi referido, num universo de 761 touros avaliados,

pecuários estão despertos para a importância de avaliar

cunferência escrotal e o impacto da temperatura ambi-

foi objecto de análise estatística a população de touros da

a capacidade reprodutiva do touro e do impacto que esta

ente na produção de spz;

raça Charolesa, num total de 308 animais. Estes perfaziam

tem na exploração.

40,5% da população, sendo a raça mais representada, como

TABELA 1) MOTIVOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME
ANDROLÓGICO E CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS
Touros Charoleses (n=308)

MOTIVO
EXAME ANDROLÓGICO

- Houve diferenças estatisticamente significativas para

se pode ver no gráfico 1.

Em termos de resultados da avaliação andrológica,

o defeito principal exibido pelos spz relativamente à

A população Charolesa avaliada, em termos de faixas etá-

foram aprovados 236 animais (76,6%). A percentagem

temperatura ambiente, nomeadamente na passagem de

rias, apresentou a distribuição ilustrada no gráfico 2: a

de reprovação/deferimento foi de 23,4% (72 animais), o

temperaturas frias ou amenas para temperaturas eleva-

maioria dos animais avaliados (46%) são futuros repro-

que se aproxima dos valores preconizados na literatura

das;

dutores (animais com idades compreendidas entre os 18

científica (20%) – Gráfico 3.

meses e os 24 meses – 21%) ou animais em plenas funções

CLASSIFICAÇÃO
EXAME ANDROLÓGICO

Avaliação rotina

67 (21,8%)

Compra/ Venda

207 (67,3%)

Problemas

6 (1,8%)

Re-avaliação

17 (5,5%)

Segunda opinião

11 (3,6%)

Satisfatório

236 (76,6%)

Questionável

58 (18,8%)

Reprovado

14 (4,6%)

- Verificou-se a existência de uma correlação moderada
entre o principal defeito dos spz e a temperatura ambi-

Gráfico 1 – Exames andrológicos realizados por raça (23Março17: 761)

308

Gráfico 2 – Distribuição por faixas etárias dos 308 machos Charoleses avaliados

129
16

11%

15%

11%

10%

Sallers

Mertolengo

Limousine

18,8%

18,8% da variância do defeito principal dos spz se deve

1
Charolês

Bravo de Lide

12
Bovino Preto

4
Blonde

8
Alentejana

Aberdeen Angus

20

12%

16%

Gráfico 3 – Percentagens de aprovação dos 308 touros Charoleses avaliados

- Com a realização do último teste, verificou-se que

25%

263

ente.

à temperatura ambiente (10,4%) e à faixa etária (8,4%).

4,6%

7,3% da variância da sua motilidade deve-se à temperatura ambiente.

até 15M

>15M-18M >18M-21M >21M-24M >24M-36M

>3A-8A

>8A

76,6%

“Trocando por miúdos”, como se diz em bom português,
o valor médio da circunferência escrotal dos touros
charoleses avaliados apresentou um valor superior relativamente às outras raças, o que significa que, à partida,

Satisfatório

Questionável

Reprovado

Raça Charolesa
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Assim, para temperaturas ambientais elevadas é de

se deve à temperatura ambiental. Uma percentagem da

esperar que possam ser necessários maior número de

ordem dos 20% é um valor que não se pode negligenciar

saltos para beneficiar uma vaca do que com temperatu-

quando se trata de factores com implicação directa na

ras ambientais mais amenas. Este factor assume mais

fertilidade da vacada, daí assumir grande importância

gravidade quando se trata de animais jovens (menos de

a idade com que o touro inicia e termina a sua vida re-

2 anos) ou de animais com idade superior a 8 anos. No

produtiva, bem como os meses do ano escolhidos como

caso dos primeiros, que frequentemente são adquiridos

época de cobrição. Da gestão correcta destes factores

noutras paragens, a adaptação a um novo ambiente e o

sairá, sem sombra de dúvida, um contributo positivo

próprio facto de serem jovens (imaturidade do processo

para o aumento da produtividade de uma vacada.

de produção de spz) reforçam o efeito negativo do calor
ambiental prolongado.
No caso dos touros com mais de 8 anos, o efeito nefasto
do calor é reforçado pela diminuição da qualidade dos
ejaculados e pelo condicionamento da disponibilidade

TABELA 2) VALORES DESCRITIVOS
DAS CARACTERÍSTICAS AVALIADAS

física próprio da idade.

Touros Charoleses (n=308)

O último resultado demonstra que a temperatura ambi-

Média

80,00

Valor máximo

95

fertilidade da vacada.

Valor mínimo

0

Os outros 80% poderão relacionar-se com factores sani-

Média

19,65

Valor mínimo

7

Valor máximo

84

Moda

Cauda

Média

41,20

Valor máximo

52,10

Valor mínimo

30,30

ente e a faixa etária constituem praticamente 20% (um
quinto) das razões que conduzem a que a percentagem

MOTILIDADE spz[%]

de defeitos dos spz e a sua motilidade num ejaculado
se afastem do valor médio, o que terá repercussões na

tários, nutricionais, reprodutivos e de maneio, bem como
com hierarquias estabelecidas, caso se trate de vacadas

DEFEITOS spz[%]

com mais de um touro.

Em que medida estes resultados podem ter
aplicações práticas?
A quantificação do impacto destas variáveis na quali-

DEFEITO PRINCIPAL

dade do ejaculado tem como aplicação prática directa
uma melhor fundamentação do aconselhamento técnico e científico que o Médico Veterinário pode prestar
ao produtor, com vista a uma selecção mais rigorosa da

CIRCUNFERÊNCIA
ESCROTAL MÉDIA [cm]

idade de início da vida produtiva dos touros, bem como
a uma melhor planificação das épocas de cobrição, o que
permitirá optimizar a utilização dos touros, prolongando a sua longevidade produtiva.
Para os exemplares Charoleses, este estudo demonstrou
que a raça Charolesa apresentou o maior valor de circunferência escrotal média relativamente a outras raças,
o que se traduz numa maior capacidade de produzir espermatozóides). Relativamente a temperaturas ambientais elevadas, animais entre os 3 e os 8 anos de idade
sofrerão menor impacto (embora, como os restantes,
sofram sempre uma diminuição da qualidade dos ejaculados). A qualidade do ejaculado será também comparativamente melhor face às restantes faixas etárias, pelas
razões acima expostas. Demonstrou-se ainda que um
desvio na quantidade de defeitos dos spz face à média
se deve, em 20%, à temperatura e à faixa etária, e que
7,3% da variação na motilidade individual dos mesmos
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CONTROLO DE DIARREIAS NEONATAIS EM VITELOS
E O SEU IMPACTO NA PRODUÇÃO
Feliciano Reis, José Luís Castro, Maria Ana Pinheiro (VetAgroMor, Lda.)

A
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Medidas agronómicas, ambientais e nutricionais com

cia à doença. No que se refere a outros agentes, nomead-

impacto no maneio das vacadas;

amente a Eschericia coli, não temos a certeza de a vaci-

Medidas relacionadas com a produção de anticorpos

nação seja sempre um sucesso pois existem diferentes

nos vitelos contra alguns dos agentes infecciosos ex-

estirpes não incluídas nas vacinas comerciais. Nestas

istentes (Rotavírus, Coronavírus e Eschericia coli);

vacas vacinadas temos poucos casos de sucesso menos
visível no controlo da morbilidade das diarreias nos

O maneio agronómico e ambiental dos solos e da alimen-

vitelos. Estes casos estão associados a infecções mis-

tação das vacas reprodutoras é essencial na prevenção

tas com a presença de estirpes de Eschericia coli e de

das diarreias sendo que a rotação de pastagens, a mobi-

Cryptosporidium não abrangidas nas referidas vacinas.

lização dos solos, a desinfecção de parques confinados,

No caso do Cryptosporidium as medidas agronómicas e

a gestão alimentar da vacada, entre outros, são pontos

ambientais aplicadas na exploração têm um papel par-

fundamentais para obter resultados positivos.

ticularmente importante e pensamos que a produção de

s diarreias neonatais dos vitelos são neste momento,

pelo facto da resposta imunitária dos mesmos, nesta

na nossa opinião, a principal causa de improduti-

fase da sua vida, se resumir à imunidade passiva ad-

Em termos prevenção imunitária dos vitelos contra as

vidade na maioria das explorações extensivas com

quirida a partir das suas progenitoras. Na verdade um

diarreias a partir do colostro das progenitoras temos

aptidão para a produção de carne onde exer-

colostro de qualidade e em quantidade é essencial para

que destacar, por experiência própria, que as vacinas

promover a prevenção das diarreias neonatais.

comerciais contra o rotavírus e o coronavírus mostram

cemos a nossa activade profissional. Desde o efeito mais
visível, o vitelo que morre de imediato, até ao efeito menos

uma vacina contra este agente deverá constituir, no fu-

bons resultados. Na verdade um colostro enriquecido

visível, o vitelo que têm menos 10 Kg de peso vivo no des-

Passando à acção interessa saber, antes de traçar

de imunoglobinas para estes agentes diminui a morbili-

mame, poderá este impacto chegar facilmente a um prejuí-

qualquer plano de tratamento e/ ou preventivo, o real

dade e a mortalidade de vitelos na exploração. A nossa

zo económico muito significativo com gastos acrescidos em

impacto das diarreias neonatais na nossa exploração.

experiência entre Julho e Dezembro de 2016 diz-nos que

medicamentos, mão de obra do tratador e do veterinário,

Assim é essencial conhecer a mortalidade (número de

a vacinação de 2500 vacas no terço final da gestação,

etc.

vitelos mortos por diarreia versus número vitelos nas-

com diagnóstico confirmado por ecografia, resulta em

cidos), morbilidade (número de vitelos doentes com

diminuição da mortalidade e num aumento da ressitên-

Na origem das diarreias neonatais estão diversos factores

diarreia versus número de vitelos nascidos), eficácia

de risco. Destes destacamos, entre outros, os factores re-

dos tratamentos anteriormente realizados (número de

lacionados com o ambiente, maneio e a alimentação pra-

vitelos doentes recuperados versus número de vitelos

ticados nas diferentes vacadas assim como uma panóplia

doentes que morrem, número de vezes que cada vitelo

de agentes infecto-contagiosos (vírus, bactérias, parasitas).

doente é tratado até recuperar, etc.). Muitas das vezes

Destes últimos destacam-se o Rotavírus e o Coronavírus,

estes dados, infelizmente, não estão disponíveis mas

diversas estirpes de Eschericia coli e o Cryptosporidium.

para podermos perceber o passo seguinte teremos de
nos aproximar o mais possível da realidade existente.

Os problemas de diarreias têm um impacto mais visível
nos vitelos entre o final da 1ª semana e o 1º mês de idade

Em termos de tratamento é corrente a utilização de antibióticos, anti-inflamatórios, suplementos vitamínicominerais e, em vitelos desidratados, é necessário fazer
rehidratação oral ou, em casos mais graves, fazer rehidratação endovenosa com administração de soros. Pela
nossa experiência é fundamental intervir rapidamente
para que a acidose e a desidratação dos vitelos com
diarreia não se agravem em demasia. A hipotermia e a
hipoglicémia também poderão estar presentes nos vitelos. Na nossa prática clínica, em aproximadamente 200
vitelos rehidratados por via endovenosa, entre Outubro
de 2016 e Março de 2017, conseguiu-se garantir uma
taxa de sobrevivência aproximadamente na ordem dos
80% o que justifica economicamente a recorrência a este
procedimento.
Em explorações que apresentam prejuízos económicos
mais significativos recorre-se à prevenção das diarreias
neonatais. Na nossa opinião existem 2 tipos de medidas
fundamentais, igualmente importantes na prevenção,
que abrangem:
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turo, um grande desafio para a indústria farmacêutica.
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A ressuscitação boca/nariz é anti-higiénica e não deve

têm um colostro de menor qualidade comparadas com

ser praticada.

as de segunda ou mais lactação. Estabelecendo um bom

EXAME FÍSICO DO BEZERRO
Dr. Richard Arancidia Berrios, M. V.,
Adaptação Carolina Lopes, APCBRC

A
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programa de vacinação na vacaria, desde a criação, podem obter-se bons níveis de Igs em vacas de primeiro

A assistência e o maneio apropriado do parto são funda-

parto. Além disso existem variações sazonais de colos-

mentais para a sobrevivência e saúde do bezerro. Ime-

tro.

diatamente depois do parto deve realizar-se um exame

Outros fatores que influenciam na transferência de imu-

clínico ao bezerro para detetar anormalidades, se é ou

nidade passiva colostral, incluem a estação do ano - cli-

não saudável para criar e determinar o sexo.

mas extremos afetam a absorção de Igs colostrais -, a

As anormalidades mais frequentes são:

idade da mãe e o tipo de parto - normal ou distócico -.

1. Céu-da-boca fendido: Não existe céu-da-boca, sendo

Em gado de carne, a presença da mãe e a ingestão por

saúde e o crescimento dos bezerros recém-nascidos

no sangue -, lesões ou acumulação de muco nas vias res-

que a cavidade bocal e o nariz comunicam, favorecendo

amamentação aumenta a eficiência de absorção de an-

depende de uma série de fatores que exercem o seu

piratórias.

a pneumonia, entrada de corpos estranhos e morte do

ticorpos colostrais em aproximadamente 10%, mas por

efeito antes do nascimento, ao nascimento e poste-

O muco pode ser retirado do nariz e da boca, por pressão

bezerro;

volta de 40% dos bezerros não mama de forma adequada

riormente a este.

externa dos polegares sobre o nariz e o céu-da-boca. A

nas primeiras 24h de vida.

acumulação de líquidos nos pulmões pode ser aliviada

2. Anormalidades dos membros: contratura dos tendões,

O Dr. Arthur Donovan, Professor do Departamento de Ci-

levantando o bezerro pelas patas traseiras acima do

má conformação, articulações inflamadas e dedos “fun-

DESINFEÇÃO DO CORDÃO UMBILICAL

ências Clinicas de Animais de grande porte, da Univer-

nível do solo, pressionando de forma bilateral as coste-

didos”. Alguns destes casos são limitações para a cri-

Uma correta desinfeção do cordão umbilical diminui a

sidade da Flórida, elabora um modelo teórico de Desafio

las desde o abdómen até ao pescoço. O procedimento

ação dos animais.

possibilidade de infeções umbilicais e de septicémia,

e Resistência a doenças, segundo o qual o bezerro pro-

de pendurar o bezerro é controversa, já que o líquido

3. Freemartin: Fêmea “gémea” com macho. Estas fêmeas

mas não evita os efeitos das deficiências higiénicas nas

vavelmente adoecerá cada vez que o Desafio seja maior

expulsado é de origem digestiva. Além disso, pendurá-

são inférteis, ainda que existam exceções, mas mínimas.

áreas de parto. Recomenda-se submergir o cordão um-

que a Resistência. No maneio das vacas de qualquer ex-

lo prolongadamente inibe os movimentos respiratórios,

ploração, um dos aspetos mais importantes é o ambi-

por causa do peso das vísceras sobre o diafragma. A

4. Bezerros cegos e outros com sinais neurológicos, geral-

solução de iodo de 7 a 10%, dentro das 2 primeiras horas

ente da área de parto, que deve ser limpo, seco e livre

respiração pode ser estimulada esfregando vigorosa-

mente associados ao vírus da Diarreia Viral Bovina.

de vida. O uso de um bom desinfetante, qualquer que

de stress.

mente o corpo do bezerro, com uma toalha ou palha, in-

Se o bezerro nascer num ambiente húmido e contamina-

serindo um bocadinho de palha na cavidade nasal do

Infelizmente um bezerro com algumas destas patologias

do, o Desafio (exposição e risco de doença) é muito alto,

bezerro ou derramando um balde de água fria sobre a

torna-se muito difícil de criar, pelo que é recomendável

desde as primeiras horas de vida até vários dias depois,

cabeça do bezerro.

a sua eliminação da exploração, ou pela venda ou por

IDENTIFICAÇÃO

mesmo uma Resistência adequada pode ser ultrapassa-

eutanásia. Se o bezerro nascer de um parto distócico,

O maneio final do bezerro recém-nascido é a sua iden

da pelo Desafio da doença, deixando o bezerro exposto

deve examinar-se cuidadosamente, procurando traumas

tificação. Cada exploração terá o seu próprio método e

a infeções do cordão umbilical (onfalite), septicémia (in-

nas extremidades, caixa torácica e língua. Um bezerro

forma de o fazer. Geralmente usam-se brincos metálicos

feção na corrente sanguínea) e morte.

vigoroso deve manter-se quieto durante a primeira hora

e em plástico. Devem identificar-se os animais logo após

de vida.Bezerros muito grandes (54 Kg ou mais ao nasci-

o nascimento.

MANEIO DO PARTO

bilical e a área de aproximadamente 5cm ao redor, numa

seja, não substitui a higiene do local de parto, que deve

mento) também tendem a ser débeis, e esta vantagem de

ser uma prioridade e eficaz.

A assistência e o maneio apropriado do parto são fun-

um alto peso ao nascimento, desaparece por volta dos 4

DIETA SÓLIDA E ÁGUA

damentais para a sobrevivência e saúde do bezerro.

a 5 meses de idade.

Deve oferecer-se água desde o primeiro dia de vida e
certificar-se que se encontra limpa e fresca.

Qualquer bezerro proveniente de um parto distócico (o
útero contrai normalmente mas a cria fica presa na ba-

Aos dois dias de idade deve examinar-se a base do um-

A água é fundamental para a vida dos bezerros, um

cia por bloqueio físico), está mais predisposto a nascer

bigo do bezerro, devendo ser da grossura de um dedo

bezerro que consome água constantemente aumenta o

morto, sofrer mortalidade neonatal e/ou passar por uma

polegar, consistência suave e flexível. Se se encontrar

consumo de alimento, por consequente obtém maiores

privação de colostro.

mais grosso e rijo, deve realizar-se um tratamento com

valores de ganho de peso ao desmame e está mais hi-

antibiótico.

dratado, sendo que se encontrará mais preparado para

Puxões severos aplicados a um bezerro podem causar fra-

enfrentar um quadro diarreico.

turas dos ossos grandes e costelas, contusões em órgãos

MANEIO DO COLOSTRO

internos, que levam a problemas de saúde em recém-nas-

O bezerro recém-nascido nasce sem imunidade, pelo que

Os primeiros seis meses que seguem o desmame a ali-

cidos e, possivelmente, à sua morte. A hipoxia fetal (as-

o consumo de colostro entregar-lhe-á as Imunoglobuli-

mentação dos vitelos é a pastagem. Nos seis meses

fixia) que se produz por um parto prolongado pode oca-

nas (Igs) essenciais para a sua sobrevivência e cresci-

seguintes poderá ser pastagem mais suplementação

sionar o nascimento de bezerros mortos ou débeis, com

mento. Nas primeiras horas de vida, nem os vírus nem

concentrada. O terceiro período de seis meses alimen-

maior risco de adoecer ou morrer.

as bactérias são digeridos, podendo infetar o bezerro. É

tar-se-ão em pastagem (2ª primavera) sendo posterior-

importante que o bezerro beba colostro o quanto antes

mente sujeitos à fase de acabamento.

ESTIMULAÇÃO DA RESPIRAÇÃO
Uma vez que o bezerro nasceu pode requerer algum

e seja mantido num ambiente limpo e higiénico, diminuindo o rico de infeções microbianas.

tipo de estimulação para começar a respirar devido à
acidose - acidez excessiva do sangue caracterizada por

Quanto maior a densidade do colostro, mais a concen-

uma concentração anormalmente baixa de bicarbonato

tração de imunoglobulinas.As vacas de primeiro parto

Raça Charolesa
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PREVENÇÃO DE DIARREIAS EM VITELOS DE VACAS ALEITANTES
O SISTEMA SANDHILLS
António Luiz Gomes, Médico Veterinário, Prof. Adjunto (Escola Superior Agrária de Santarém)

N

Nas vacadas aleitantes, a concentração das co-

A E. coli é o principal agente diarreico bacteriano na

brições e, por consequência, dos partos é condi-

primeira semana de vida. Há dois grandes grupos de E.

ção para um maneio racional. A concentração de

coli causadores de diarreia: enterotoxinogénicos e en-

partos aumenta o risco de diarreias nos vitelos.

teropatogénicos. Os enterotoxinogénicos produzem uma

O sistema Sandhills é um sistema de maneio dos partos

toxina que aumenta a secreção intestinal de água e iões,

que visa anular esse inconveniente.

originando uma diarreia não inflamatória. Os enteropatogénicos causam lesões na parede intestinal. Alguns

A diarreia é uma das principais causas de doença e morte

produzem verotoxina (E. coli verotoxinogénicos) causa-

dos vitelos nas primeiras semanas de vida (Smith, 2007).

dora de diarreia hemorrágica intensa.

Pode variar entre uma diarreia subaguda, com aumento
moderado do volume e da fluidez fecal sem mais sinto-

Os rotavírus são os agentes víricos mais frequentes.

mas, e um quadro hiperagudo, com diarreia abundante,

Destroem as células do epitélio intestinal, diminuindo

desidratação brusca, profunda alteração ácido-básica e

a capacidade de absorção e a atividade enzimática do

eletrolítica e morte em poucas horas (Gruenberg, 2016).

intestino.

A diarreia, além de afetar a saúde e o bem-estar do vitelo,

Os criptosporídios também são frequentes e têm uma

causa prejuízos ao produtor diminuindo a receita (atra-

ação semelhante à dos vírus.

so do crescimento e morte de vitelos) e aumentando os
encargos (medicamentos, horas de trabalho, veterinário).

A ingestão de grandes quantidades de leite, como acon-

Além disso, agarrar e tratar vitelos que andam na pasta-

tece quando as mães dos vitelos são muito leiteiras e

gem com as mães é um trabalho moroso, cansativo, não

dispõem de boa pastagem, também aumenta o volume

isento de riscos e muitas vezes frustrante (Smith, 2007).

e a fluidez das fezes, mas sem desidratação nem alterações nos equilíbrios acidobásico e eletrolítico.

As doenças causadoras de diarreia são variadas e multifatoriais. Resultam da interação, mutável ao longo do

Dependendo da dose e duração, a administração oral

tempo, de agentes infeciosos, hospedeiro e ambiente. Co-

de antibióticos pode provocar diarreia por alteração da

nhecer estes fatores e as suas inter-relações é fundamen-

flora intestinal.

tal para controlar e prevenir a doença.

Etiologia

O aparecimento e a evolução da diarreia dependem do
número e virulência dos agentes e da resistência dos

AGENTES INFECIOSOS

vitelos. Esta, por sua vez, depende da imunidade colos-

Os agentes infeciosos mais frequentemente associados

tral e do stress a que o vitelo está sujeito: alimentação,

às diarreias dos vitelos recém-nascidos são vários tipos

clima etc.

de Escherichia coli e Salmonella (bactérias), rotavírus e
coronavírus (vírus) e o Cryptosporidium parvum (proto-

Os adultos são habitualmente portadores saudáveis

zoário).

dos agentes patogénicos, excretando-os nas fezes. Nas
fêmeas, a excreção aumenta no periparto, principal-

A maioria dos surtos de diarreia estão associados a mais

mente nas novilhas. Isto pode contaminar os locais

de um agente. Os agentes estão presentes na maioria dos

de parto e os úberes. Outras fontes de infeção são as

efetivos, incluindo aqueles onde não ocorrem diarreias.

fezes de vitelos saudáveis e, principalmente de vitelos

As vacas adultas atuam como reservatório dos agentes

doentes. Estes atuam como multiplicadores dos agentes

de ano para ano.

patogénicos, que excretam em grandes quantidades na
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fase inicial da doença. Alguns vitelos doentes são sufi-
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abrem as portas à doença.

cientes para provocar uma grande contaminação do local de partos.
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da época de partos: pastagem não contaminada e ausên-

Nem sempre é possível trabalhar com parcelas suficien-

cia de vitelos mais velhos.

tes para uma mudança semanal, ou com o número de grupos resultante dessa mudança. Várias práticas podem ser

Fatores temporais

adotadas para resolver o problema (Drewell, 2017):

A suscetibilidade do hospedeiro e o grau de exposição

Tal como foi concebido, o sistema Sandhills utiliza parce-

A transmissão faz-se por contacto fecal-oral, aerossóis

aos agentes patogénicos evoluem ao longo da época de

las de pastagem grandes e contíguas. Logo que nascem os

fecais e, no caso dos coronavírus, aerossóis respiratóri-

partos. As vacas atuam como reservatório dos agentes

primeiros vitelos, a vacada entra na parcela 1. Passadas

1. Fazer a mudança a intervalos maiores (por exemplo 10

os.

de ano para ano e fonte de contaminação dos primei-

duas semanas, as vacas que ainda não pariram são mu-

dias), ou quando um determinado número de vitelos tiver

ros vitelos nascidos. Estes, por sua vez, vão atuar como

dadas para a parcela 2, permanecendo na 1 as paridas,

nascido, ou quando houver vários vitelos com diarreia;

Fatores inerentes ao hospedeiro

multiplicadores dos agentes e principal fonte de con-

com os seus vitelos. Uma semana depois, as vacas que

A ingestão de colostro nas primeiras horas de vida con-

taminação dos vitelos que nascem a seguir. Os vitelos de

ainda não pariram são mudadas para a parcela 3, perma-

2. Começar a época de partos num curral e/ou cercado,

fere ao vitelo imunidade (isto é, proteção contra infeções)

nascimento mais tardio são expostos a níveis de infeção

necendo na 2 as vacas que lá pariram, com os seus vite-

antes de soltar as não paridas na pastagem;

dita passiva, porque devida a anticorpos provenientes

cada vez maiores e excretam para o ambiente cada vez

los. A cada nova semana, as vacas que ainda não pariram

de fora do organismo e não produzidos nele. A quanti-

mais agentes patogénicos. A contaminação ambiental

são mudadas para a parcela seguinte, ficando as paridas,

3. Utilizar outros locais para partos, como um hangar de

dade de anticorpos absorvidos depende da quantidade

aumenta exponencialmente e o risco de diarreia é tanto

com os seus vitelos, na parcela onde ocorreu o parto. As-

máquinas, palheiros, restolhos de forragens ou cereais;

e qualidade do colostro ingerido e do tempo decorrido

maior quanto mais tarde, na época de partos, o vitelo

sim, todos os vitelos nascem num ambiente equivalente

entre o nascimento e a ingestão.

nasce.

ao da primeira semana de partos e em cada grupo só se

4. Dividir a vacada, antes do início dos partos, em dois

encontram vitelos nascidos no espaço de uma semana. Os

grupos: mais e menos adiantadas na gestação (o que exi-

Para cada agente infecioso existem anticorpos específi-

Fatores temporais

grupos podem-se juntar quando o vitelo mais novo fizer

ge diagnóstico de gestação), mantendo as menos adianta-

cos. O colostro só tem anticorpos contra os agentes aos

A suscetibilidade do hospedeiro e o grau de exposição

quatro semanas, idade a que se considera de baixo risco

das num grupo à parte até começarem a parir.

quais foi exposta a vaca que o produz. Existem “vacinas

aos agentes patogénicos evoluem ao longo da época de

de diarreia.

de mãe” destinadas a administrar às vacas para asse-

partos. As vacas atuam como reservatório dos agentes

gurar a presença no colostro de anticorpos contra de-

de ano para ano e fonte de contaminação dos primei-

terminados agentes mais perigosos. Também existem

ros vitelos nascidos. Estes, por sua vez, vão atuar como

suplementos de colostro comerciais com anticorpos

multiplicadores dos agentes e principal fonte de con-

contra agentes específicos. No entanto, todos estes re-

taminação dos vitelos que nascem a seguir. Os vitelos de

cursos não são suficientes para prevenir qualquer surto

nascimento mais tardio são expostos a níveis de infeção

de diarreias.

cada vez maiores e excretam para o ambiente cada vez
mais agentes patogénicos. A contaminação ambiental

As diarreias ocorrem com maior frequência e provocam

aumenta exponencialmente e o risco de diarreia é tanto

maior mortalidade nos vitelos com idades compreendi-

maior quanto mais tarde, na época de partos, o vitelo

das entre uma e duas semanas. Neste período, verifica-

nasce.

se uma “brecha” na imunidade do vitelo, porque este já
perdeu grande parte dos anticorpos colostrais e ainda

Biocontenção da diarreia dos vitelos

não adquiriu suficiente imunocompetência, isto é, ca-

Biossegurança é o conjunto de medidas destinadas a

pacidade de produzir, “rapidamente e em força”, os seus

evitar a entrada de um agente patogénico numa popu-

próprios anticorpos. Às quatro semanas, o vitelo está

lação; biocontenção é o conjunto de medidas destinadas

plenamente imunocompetente considerando-se, a partir

a controlar um agente patogénico presente numa popu-

daí, de baixo risco de diarreia.

lação. Sendo impossível erradicar das vacadas os agentes das diarreias, a biocontenção é a estratégia a utilizar

A idade da mãe também influi no risco de diarreia. Os

para reduzir a contaminação do meio ambiente em que

vitelos da primeira barriga têm maior risco de diarreia

os vitelos passam as primeiras semanas de vida.

– e outras doenças – e níveis mais baixos de anticorpos
no sangue do que os outros. Isto explica-se porque as
primíparas produzem menos colostro, e um colostro de

O sistema Sandhills

menor qualidade, não afilham tão bem e têm mais prob-

O sistema Sandhills de maneio de partos em vacadas

lemas de parto que as vacas adultas.

(Sandhills Calving System) é um conjunto de ações destinadas a controlar as diarreias dos vitelos de vacas

Fatores ambientais

aleitantes através de: 1) separação dos vitelos por ida-

O ambiente tanto influi na exposição do vitelo aos

des, para impedir o contágio dos mais novos pelos mais

agentes patogénicos como na sua resistência a estes.

velhos; 2) passagens sucessivas das vacas ainda não pa-

Proporcionar aos vitelos um ambiente limpo é um meio

ridas para pastagens limpas, de modo a que os vitelos

importante de prevenção de doenças, nomeadamente de

nasçam sempre em ambientes pouco contaminados.

diarreias. A sobrelotação, os excessos de temperatura,
a humidade e a falta de lugares de repouso adequados,

O objetivo do sistema é recriar semanalmente, para os vi-

entre outros fatores de stress, deprimem a imunidade e

telos recém nascidos, as condições ambientais do início

Raça Charolesa
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Concebido para as explorações típicas da região das San-
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dhills, no Nebrasca, o sistema tem-se revelado útil em
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cas prenhas para pastagens limpas evita que os vitelos

-los com medidas de biossegurança. No extensivo, a pos-

Smith, D. R. (2007). Basic principles used in the “Sandhills
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O planeamento da implementação deste sistema numa

sium XX. Fort Collins, Colorado.

exploração tem de ser feito com suficiente antecedência

No vitelo, a imunidade colostral declina com o tempo, ao

em relação à época de partos.

mesmo tempo que a imunidade própria se desenvolve. No

Devem ser identificadas as pastagens a utilizar e nunca

entanto, há um período em que as duas estão abaixo do

deve faltar água, alimento e abrigo, tendo em conta as

limiar de eficácia contra os agentes das diarreias. Então,

condições climáticas previstas.

o vitelo torna-se suscetível à infeção e atua como meio de
multiplicação e disseminação da mesma. Este efeito faz

O tamanho das pastagens deve ser proporcional ao nú-

com que, ao longo da época de partos, a carga patogénica

mero de nascimentos esperados durante a respetiva utili-

do ambiente tenha um crescimento exponencial.

Quadro 1. Idade dos vitelos por semana e por parcela no sistema Sandhills

zação. Deve-se evitar um sobrepastoreio que comprometa
a produtividade futura das parcelas.

Por estas razões, o mais lógico é a aplicação de medidas

Adicionalmente, o sistema Sandhills oferece benefícios à

de biocontenção para prevenir a transmissão dos agentes

gestão do trabalho.

das diarreias.

A deslocação dos animais pode ser agendada para as al-

Os sistemas de maneio das vacadas baseados na com-

turas de maior disponibilidade de mão-de-obra. É mais

preensão da dinâmica das doenças infeciosas conseguem

fácil apartar e conduzir vacas sem bezerros do que vacas

reduzir a morbilidade e a mortalidade associadas aos

afilhadas. Com a separação entre vacas afilhadas e vacas

agentes das diarreias dos bezerros.

P1

P2

por parir, os animais ficam agrupados segundo os principais motivos de cuidado: as diarreias dos vitelos nas

Apesar de o maneio reprodutivo em Portugal ser geral-

primeiras e as distócias nas segundas.

mente distinto, nomeadamente no que diz respeito à dis-

Quando se faz diagnóstico de gestação, as vacas podem

tribuição dos partos ao longo do ano, daquele para o qual

ser divididas em “partos precoces” e “partos tardios”. O

foi criado o sistema Sandhills, o conhecimento dos prin-

grupo “partos tardios” pode ser mantido fora da rotação

cípios em que este se baseia torna o criador de bovinos

na fase inicial da época de partos, diminuindo a mão-de-

mais atento aos perigos que ameaçam a saúde dos seus

-obra e a área de pastagem necessárias.

vitelos e mais capaz de delinear estratégias para os combater.

O Sistema Sandhills reduz consideravelmente a frequência das diarreias e a mortalidade e gasto de medicamentos a elas associados.
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MASTITES EM VACADAS DE CARNE
Ana Gião Gomes, Médica Veterinária
Departamento de Animais de Produção - Hospital Veterinário Muralha de Évora

A

glândula mamária é provavelmente a estrutura

O pós-parto é um período marcado por uma debilida-

anatómica mais estudada na área dos bovinos. A

de do sistema imunitário do animal (imunossupressão),

patologia do úbere é muito frequente em bovinos

que se deve a uma diminuição da função dos neutrófilos

leiteiros, no entanto, em bovinos de carne estima-

(primeiras células de defesa do organismo). Durante este

se que possa ser bem mais frequente do que se pensa e

período, devido à debilidade do seu sistema imunitário,

que tenha um impacto muito maior do que o esperado na

o risco das vacas desenvolverem doenças é muito maior.

rentabilidade das explorações.
Sendo o parto considerado um “momento alto” no maneio
“Quem nunca teve aquelas vacas que parem todos os anos

das vacadas de carne, uma vez que o vitelo é a principal

mas depois não conseguem criar os bezerros”? ou “Aque-

fonte de rendimento destes efectivos, é importante que

les bezerros que não desenvolvem tanto como os outros e

todos os factores que possam influenciar negativamente

afinal o problema tem a ver com a falta de leite da vaca”?

o seu crescimento sejam tidos em conta desde o início.

Talvez esta questão seja um problema transversal a várias explorações.

A alimentação dos jovens nos primeiros meses de vida depende maioritariamente do leite materno (principalmente

Pode definir-se mastite como uma inflamação da glândula

nos dois primeiros meses, sem esquecer que a ingestão de

mamária caracterizada por alterações físicas, químicas e

colostro é fundamental na viabilidade do recém-nascido),

quase sempre bacteriológicas do leite, associadas a mo-

daí que a monitorização do úbere bem como o crescimen-

dificações patológicas do tecido glandular, podendo afec-

to do vitelo devem representar uma preocupação para o

tar um ou vários quartos.

produtor pecuário.

Períodos críticos

Em climas mediterrânicos, como é o caso do Alentejo,

Em vacadas de carne podemos considerar que existem

consideramos tradicionalmente 2 épocas de parição: Ve-

duas alturas críticas para o aparecimento de mastites:

rão e Inverno. A concentração de partos numa ou noutra

após o parto (1 a 3 meses) e no pós-desmame.

época depende essencialmente das condições de cada exploração e do que se pretende privilegiar, se a capacidade
leiteira da mãe (partos de Inverno) se o crescimento dos
filhos pós desmame (partos de Verão).
Numa época ou noutra, o ideal seria as vacas parirem
sempre em local o mais limpo e seco possível e de baixa
densidade animal, no entanto não é isso a que se assiste
na maioria das vezes.
Verifica-se que um maior número de casos de mastites
estão associados aos partos de Inverno. Esta altura do
ano é caracterizada por um maneio alimentar baseado
na suplementação forrageira, os “animais comem à mão”,
concentram-se mais, principalmente nos locais de distribuição de comida, e começa a haver naturalmente uma
maior acumulação de fezes e urina, que em conjunto com
a lama e humidade, potenciam o aparecimento de mastites principalmente em vacas recém-paridas, uma vez que
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o esfíncter e o canal do teto permanecem abertos durante

siella spp. dá origem a uma patologia muito mais “agres-

desenvolvimento dessa patologia. Por outro lado tetos

sem mamite. Se em média considerarmos 200kg de peso

algum tempo após o vitelo ter mamado facilitando a en-

siva” e com um envolvimento sistémico maior.

grossos dificultam a alimentação do vitelo e o esvazia-

ao desmame, podemos estar a falar de uma redução de

mento do úbere. Deve ter-se atenção à existência de tetos

cerca de 24 kg, o que pode representar menos 60€ na

estragados e tetos cegos.

venda do vitelo desmamado.

trada de microrganismos. No entanto, com tudo isto, não
significa que não apareçam noutras alturas do ano.

Outro agente que assume alguma importância na transmissão das mastites em vacadas de carne é a Trueperel-

Relativamente às mastites de pós-desmame estas geral-

la pyogenes. Este agente patogénico é transmitido por

Diagnóstico

Abordagem Clínica

mente estão associadas a dois tipos de situações: desma-

uma mosca e está frequentemente associado às chama-

O diagnóstico é geralmente sempre feito a campo, com

Geralmente as mastites em vacas de carne têm uma boa

mes precoces e “desmames de Primavera”. A tendência

das “Mastites de Verão”. Embora não representem risco

base na anamnese, exame físico, inspecção/palpação do

resposta aos tratamentos. Na maioria das vezes a tera-

para os desmames precoces dos vitelos tem-se tornado

para vida do animal podem comprometer totalmente a

úbere e avaliação das características macroscópicas da

pêutica assenta na administração de antibiótico local

uma “exigência de mercado”, o “vitelo tem de se fazer em

sua função produtiva. A eliminação dos animais infeta-

secreção láctea. Nas mastites clínicas, a vaca apresenta

intra-mamário associado a antibiótico sistémico e anti-

menos tempo”, e por isso tem de ser demamado o quan-

dos da vacada bem como o uso de repelentes é uma me-

geralmente o úbere tumefacto, vermelho, quente e dolo-

-inflamatório. Há ainda pomadas de uso tópico com pro-

to antes, coincidindo por vezes, com uma fase em que a

dida estritamente necessária para evitar a propagação

roso e não se deixa mamar. Pode manifestar hipertermia,

priedades anti-inflamatórias que podem ajudar na recu-

produção leiteira da vaca é ainda elevada, o que pode fa-

da bactéria.

anorexia e depressão. Este tipo de mamites são geralmen-

peração. A ordenha da vaca 2 vezes por dia (até ficar boa)

te uma urgência, pois a vaca pode rapidamente entrar em

é fundamental.

vorecer o aparecimento de mastite. Por outro lado se os
desmames ocorrerem em alturas do ano em que há uma

Embora pouco comum, está descrito que os bezerros

choque endotóxico. As mastites causadas por coliformes

maior disponibilidade alimentar (por ex, na Primavera),

podem ter um papel na transmissão de mastites, se

apresentam geralmente um quadro de evolução repenti-

e simultaneamente numa maior capacidade leiteira das

mamarem numa vaca com mamite podem transmitir a

na com envolvimento sistémico sendo mais frequente em

Estudo sobre mastites em bovinos de carne- Hospital
Veterinário Muralha de Évora

mães, haverá também maior probabilidade de se desen-

doença a outra que não esteja infectada (“sucção cru-

vacas recém-paridas.

O Hospital Veterinário de Évora encontra-se a desen-

volver patologia do úbere.

zada”).

volver um estudo sobre Mastites em bovinos de carne
Normalmente as mastites por E. coli caracterizam-se

com o objectivo de determinar as principais causas

A rentabilidade das explorações extensivas

Factores como o tamanho e conformação do úbere e

por uma secreção láctea, com aspecto aquoso, a cham-

de aparecimento de mastites em vacadas de carne no
Alentejo.

de bovinos de carne está relacionada com a

dos tetos também estão diretamente relacionado com o

ada “aguadilha”, tem cor amarelada e pode apresentar

quantidade e qualidade dos vitelos desma-

aparecimento de mastites. Úberes largos e pendurados

pequenos flócus de fibrina. Nas causadas por cocos

mados. A monitorização do úbere em vacas re-

têm maior risco de sofrer traumatismos e consequente-

(Streptococcus ou Stafilococcus) a secreção pode corre-

cém-paridas e o crescimento do vitelo deve

mente patologia mamária e vacas com tetos mais curtos

sponder a “leite aquoso” ou a uma secreção serosa com

representar uma preocupação para o produ-

(maior distância da extremidade do teto ao solo), afuni-

grumos e flocos purulentos. Se a causa for infecção por

tor pecuário.

lados e de menor diâmetro são menos propensas ao

Corynebacterium bovis a secreção tende a ser sero purulenta (resultante da formação de abcessos) com cheiro

Principais causas

muito fétido. No caso das mastites subclínicas, o seu di-

Se por um lado há inúmeros estudos sobre mastites em

Tabela 1- Principais agentes e características das mastites contagiosas e ambien-

agnóstico pode não ser tão rápido quanto desejável. Em

bovinos de leite o mesmo não se pode dizer em relação

tais (adaptado de Fontes e Fonseca 2007)

explorações leiteiras a redução na quantidade de leite

aos bovinos de carne. Em Portugal, não existem até à data

produzido associado a um aumento na contagem de

estudos efectuados nesta área (ou pelo menos publicados). Nos poucos estudos que foram efetuados nos EUA

Mastite
Contagiosa

Mastite
Ambiental

células somáticas é rapidamente identificado. Em vacas
cetível pelo fraco desenvolvimento do vitelo. Existe uma

Streptococcus
agalactiae

Streptococcus
ambientais
(S. uberis, S. bovis,
S. dysgalactiae)

as prevalências em exploração variavam entre menos de
10% e 30% sendo os agentes patogénicos envolvidos (na
sua maioria) bactérias de origem ambiental.

Staphylococcus
aureus

Coliformes
(Escherischia coli,
Enterobacter aerogenes,
Klebsiella spp,)

Mycoplasma
bovis

Enterococus
(E. faecalis)

Corynebacterium
bovis

Trueperella
pyogenes

Fonte
primária

Úbere de vacas
infetadas

Meio
ambiente

Fonte de
disseminação

No momento da
ordenha, de úberes
infetados para
úberes sãos.

Exposição dos tetos
a ambiente altamente
contaminados

Manifestação
mais frequente

Subclínica

Clínica (forma aguda)

Geralmente as mastites são divididas em 2 grupos (dependendo da origem e forma de transmissão): contagiosas e ambientais.

Agentes

As mastites ambientais são causadas por microrganismos cujo principal reservatório é o meio ambiente que
rodeia a vaca. Depois do vitelo mamar o esfíncter e o canal do teto permanecem abertos durante algum tempo
facilitando a entrada de microrganismos. Este é o tipo de
mastites mais comuns em bovinos de carne.
As mastites contagiosas, mais comuns em bovinos de
leite, têm como principais fontes de infecção a glândula
mamária e/ou pele do teto e a transmissão ocorre principalmente durante a ordenha, quer pelos equipamentos
quer pelas mãos do ordenhador.
Embora a E. coli seja o coliforme mais frequentemente
identificado em mastites de origem ambiental, a Kleb-

aleitantes a diminuição da capacidade leiteira, só é percorrelação positiva entre a produção leiteira da mãe e o
peso do vitelo ao desmame; há estudos que demonstram
que vacas com mastites subclínicas, podem desmamar
vitelos com uma redução de 12% de peso ao desmame,
quando comparados com vitelos desmamados de vacas
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