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Editorial 
 

 

 

Prosseguindo a sua atividade, a Sociedade Portuguesa de Ciências Veterinárias (SPCV), 

alicerçada na sua história centenária e na vontade de servir os mais altos interesses de todos 

quantos dedicam o seu trabalho e esforço às áreas do conhecimento que constituem o campo de 

ação das Ciências Veterinárias, realiza o seu VI Congresso sob o tema “As Ciências Veterinárias 

- Praxis e Futuro”. 

 

O congresso tem lugar de 3 a 5 de abril de 2014, na sede do Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Veterinária (INIAV), na Quinta do Marquês, em Oeiras, é organizado com a 

colaboração ativa e participada de um conjunto alargado de Associações Profissionais, 

Sociedades Científicas e Instituições de Ensino e Investigação Nacionais e conta com o apoio de 

diferentes empresas.  

 

Para além da contribuição de especialistas de renome internacional que abordarão diferentes 

aspetos relacionados com o tema selecionado, as sessões programadas sobre temáticas relativas 

às diferentes espécies animais, a novas tecnologias e a atividades profissionais, colheram o 

interesse de elevado número de participantes e uma vez mais, o Congresso da SPCV constitui 

um palco excecional onde a comunidade científica dedicada às Ciências Veterinárias tem 

oportunidade de comprovar e disseminar o elevado nível da sua atividade. 

 

A SPCV deixa claramente expressa a sua gratidão pelos apoios e incentivos que recebeu das 

diferentes organizações e individualidades, sem as quais não teria sido possível a realização de 

um evento científico com o amplo espectro que caracteriza este Congresso. 

 

A SPCV deseja que o VI Congresso de Ciências Veterinárias 2014, cumpra com as expectativas 

de todos quantos contribuíram para a sua organização e de todos quantos nele participam, numa 

clara demonstração do papel fundamental que desempenham os Profissionais, Técnicos, 

Docentes e Investigadores desta área do conhecimento. 

 

 

 

 

Pela Comissão Organizadora 

 

 

Carlos Martins 

Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Veterinárias 
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Animal reproductive technologies: future perspectives 

J.M. Morrell and P. Humblot 
 
Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Box 7054, SE-75007 Uppsala, Sweden 

 

Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Box 7054, SE-75007 Uppsala, Sweden. 

Animal producers are increasingly expected to produce “more for less”. Since all animal production starts with 

reproduction, it is not surprising animal breeders would like to improve reproductive efficiency or that they look to 

biotechnologies to achieve these aims. So what does the future hold in store for animal reproduction technologies 

(ART)? There have been many significant developments in reproductive biotechnologies over the last few decades, 

e.g. in sperm handling and preservation, in vitro embryo production, sexing and cloning. The study of the role of 

epigenetics in influencing phenotype by acting on the genotype is also producing new knowledge that will be of use 

for animal breeders. This review discusses some of the key changes that have occurred and explores their potential 

for increasing the reproductive efficiency of domestic animals in the future.  

Artificial insemination is the most widely used ART in animal production. Recent advances in sperm selection using 

colloid centrifugation offers many exciting possibilities, since the most robust spermatozoa can be selected from the 

rest of the ejaculate and separated from seminal plasma. The selected spermatozoa survive longer and may have 

better fertilizing capacity than unselected spermatozoa, which could have tremendous potential in enabling poorer 

quality sperm samples to be utilized effectively. It may enable genetic diversity to be maintained through allowing 

semen from a wider range of males to be cryopreserved successfully. 

There has been an upsurge in the use of in vitro produced embryos recently, at least in cattle. Although the 

techniques for maturing oocytes in vitro, fertilizing them and culturing the resulting zygotes are not new, the use of 

these techniques in animal production systems is still limited by the cost. However, it is expected that the recent 

developments in the techniques, in addition to a greater understanding of the epigenetic factors affecting oocyte 

function and early embryonic development, will enable the use the technique to expand in the future. More 

generally, this knowledge may help to define preventive measures which may be favourable to fertility and health 

for a variety of species including man. 

Sexing of spermatozoa by flow cytometry is still under-utilised, despite more than two decades of research. Its 

application has been confined mainly to cattle, although some stallion spermatozoa are sexed for intracytoplasmic 

sperm injection. Although the method is 70-90% reliable, it is slow and expensive, and sperm fertility may be 

reduced. Alternative methods that are faster, cheaper, and do not affect sperm function may become available in the 

future. Use of sperm sexing in association with IVF-IVP may enable the techniques to be used routinely by breeding 

organisations. 

 

 

 

Diagnóstico veterinário: do clássico ao molecular  

Miguel Fevereiro 
 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária INIAV – Unidade Estratégica de Saúde e Produção Animal 

 

O progresso da Medicina Veterinária deve-se em grande parte ao desenvolvimento de testes laboratoriais rápidos, 

sensíveis e específicos. Se nos anos sessenta do século passado a imunofluorescência foi responsável por avanços 

significativos na detecção e identificação de agentes patogénicos, nos anos setenta e oitenta assiste-se a uma 

verdadeira revolução com o aparecimeto dos testes ELISA que ainda hoje são testes de primeira linha no 

diagnóstico clínico e nos programas de vigilância, controlo e erradicação das várias doenças dos animais.  

Os primeiros passos no diagnóstico molecular foram dados com a tecnologia do DNA recombinante. A clonagem do 

cDNA e a sequenciação foram ferramentas inestimáveis para o conhecimento básico sobre a sequência dos genes 

dos vários agentes patogénicos. Contudo, a era dourada dos testes moleculares surgiria mais tarde com a descoberta 

da reacção de polimerase em cadeia (PCR) em 1985. 

 Nas últimas décadas, com o rápido desenvolvimento dos testes moleculares registaram-se avanços sem precedentes 

no diagnóstico bacteriológico, parasitológico e virológico. Em virologia, os métodos clássicos de  isolamento de 

vírus em ovos embrionados ou em cultura de células foram, na quase totalidade, substuídos por métodos de 

diagnóstico molecular de amplificação e sequenciação de ácidos nucleicos. Mais recentemente, o aparecimento das 

novas tecnologias de sequenciação de alto rendimento associadas a poderosos programas bioinformáticos vieram dar 

um novo impulso ao diagnóstico molecular por permitirem, numa só amostra, a rápida identificação e caracterização 

de todos os agentes infeciosos nela presentes, sejam eles já conhecidos ou ainda desconhecidos.  

Apesar de toda a sofisticação dos testes utilizados no diagnóstico veterinário, a interpretação correta  dos resultados 

depende da qualidade da amostra recebida para análise. Por esse motivo, as amostras devem ser seleccionadas, 

colhidas e transportadas de forma adequada e rápida. Contudo, os melhores resultados só serão alcançados se existir 

uma parceria forte entre o clínico e o laboratório. 
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Evolución y retos del veterinario del siglo XXI 

José Manuel Sánchez-Vizcaíno 

 
Universidad Complutense de Madrid,  jmvizcaino@ucm.es 

 

La profesión veterinaria es muy valorada por la sociedad europea, aunque solo parcialmente conocida. La mayoría 

de la sociedad solo conoce nuestra faceta clínica y en mucha menor medida nuestra labor sanitaría y preventiva de 

las enfermedades zoonosicas y ganaderas que nos permiten producir cada día alimentos de calidad con la mayor 

seguridad alimentaria. Nuestra profesión está presente de forma continua en la vida diaria de millones de personas y 

en protección y defensa de nuestro medio ambiente, aunque, como decía anteriormente, esto no es del todo conocido 

por nuestra propia sociedad, siendo este uno de los retos más importante que tenemos todos los veterinarios. 

Nuestra profesión ha evolucionando mucho en los últimos 50 años. El perfil profesional ha pasado de un tradicional 

dominio masculino a un dominio femenino. Así los licenciados actuales son el doble de mujeres que de hombres. 

También la distribución de los trabajos, el 33,4 % se dedica a la clínica de pequeños animales, siendo el sector 

público el segundo al que más veterinarios se dedican. 

En esta presentación se realiza un somero resumen de los principales cambios observados en nuestra profesión, así 

como se identifican y analizan los retos actuales en materia de sanidad (Un Mundo, Un Salud), defensa del medio 

ambiente, el bienestar animal y la investigación científica. Igualmente se analiza el desajuste entre la oferta y la 

demanda ocasionada en algunos sectores como el de las clínicas de pequeños animales, donde se observa un exceso 

de oferta mientras que otras áreas necesitan profesionales. 

 

 

 

Assessing welfare in farm animals 

Cathy Dwyer
1 
e George Stilwell

2
 

 

1 Scotland’s Rural College - SRC 

2 Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa 

 

Increasingly consumers, farm assurance schemes and policy makers require that the welfare of animals on farm are 

assessed, to provide reassurances about the quality of life of animals kept for food, and to ensure cross-compliance 

with legislation. Animal welfare considers both the physical and metal well-being of animals, thus both these 

components of animal welfare need to be considered in welfare assessment. Welfare assessment schemes can assess 

the resources available to the animal on the farm, the ability of the farmer to manage the farm and the animals and 

the impact on welfare by looking at the animal itself. To date, two substantial EU projects (WelfareQuality and 

AWIN) have been developing animal-based welfare assessment protocols for pigs, cattle, chickens, turkeys, sheep, 

goats, horses, and donkeys to meet these needs. The Five Freedoms have been used for nearly 50 years to 

characterise requirements for animal welfare. This has been expanded in the WelfareQuality project to 4 Principles 

of Animal Welfare and 12 specific criteria that need to assessed, and these same principles and criteria are used in 

the AWIN project. These address the developments in animal welfare thinking that animal welfare should be more 

than avoiding suffering and should aim to provide animals kept for human purposes with a good life. Thus welfare 

assessment requires that indicators should be used relating to each of the specific welfare criteria. A suitable welfare 

indicator must be valid – it measures something meaningful about the animals experience for each criterion; it must 

be reliable – it can be measured repeatedly in the same way and reaching the same conclusion; and it must be 

feasible or practical to record on commercial farms. As an example, in this talk we will outline the steps and 

measures that have been developed for use as indicators of welfare in sheep and goats. 

We will also discuss ways to present farm animal welfare to producers and to relate it with performance.   

 

 

 



 4 

Implicações do foro veterinário na interface fauna, animais domésticos e Homem  

 

Carlos Lopes Pereira 
 
Wildlife Conservation Society - Moçambique 

 

O contacto directo ou indirecto entre homem, animais domésticos e selvagens presentes nas, ou em redor das áreas 

de conservação é cada vez maior como resultado da expansão demográfica e consequentemente das actividades 

humanas. O estabelecimento de novas áreas de conservação onde já existiam pessoas e animais domésticos constitui 

outra oportunidade para que este contacto directo ou indirecto se efective. A criação das áreas de conservação 

transfronteiriça como forma de evitar a fragmentação ecológica trouxeram outros desafios e complexidades e a 

necessidade de confrontar estes desafios e riscos com recurso a novas metodologias de trabalho. 

A tuberculose bovina e a teileriose (East Coast Fever ou Corridor disease) são exemplos dos novos desafios para 

algumas regiões de Moçambique enquanto que a febre aftosa mantida pelo búfalo africano continua sempre presente 

como uma ameaça conhecida para os países vizinhos exportadores de produtos agrícolas e em particular animais ou 

carne.  

Na maior parte das áreas de Conservação em Moçambique, incluindo os parques nacionais, o contacto entre animais 

selvagens e domésticos e o Homem é favorecido  pela competição pelos mesmos recursos: terra, forragem e água.  

Nestas e noutras áreas de Conservação os animais selvagens estão cada vez mais expostos as doenças infecciosas 

intimamente associadas aos animais domésticos como a tuberculose e a brucelose. 

O aumento de densidade e confinamento de algumas espécies faunísticas no seu ambiente natural como resultado da 

perda de habitat natural tem resultado no aparecimento da surtos de carbúnculo hemático (Bacillus anthracis) e por 

vezes na sua transmissão ao homem por ingestão de carne contaminada.  

O desenvolvimento da industria faunística e a sua parcial intensificação na região austral de África e em particular 

na Africa do Sul tem exposto na fauna doenças endémicas e outras doenças semelhantes às dos animais domésticos.  

Esta comunicação faz uma revisão não exaustiva das implicações do foro veterinário na interface fauna, animais 

domésticos e homem com o pendente para o caso de Moçambique e os reflexos para a profissão veterinária daqueles 

que porventura venham a trabalhar neste contexto. 
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Epidemiologia 
Comunicação livre oral  

 

Suscetibilidade a agentes antimicrobianos de Salmonella enterica de animais de produção e 

produtos processados  

Figueiredo R.
1,3

, Henriques A.
2
, Card R.

3
, Sereno R.

2
, Mendonça N.

1
, Anjum M.

3
, da Silva G.J.

1
 

 
1 Faculty of Pharmacy, Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra, Coimbra, Portugal 

2 ControlVet, SA, Tondela, Portugal 

3 Department of Bacteriology, Veterinary Laboratories Agency-Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, UK 

 
Objectivos: Avaliar a suscetibilidade a antibióticos de isolados de Salmonella de animais e amostras alimentares, e genes 

de resistência associados usando microarrays. 

Metodologia: Entre junho de 2011 e setembro de 2013, no centro de Portugal, 258 isolados de Salmonella foram 

recolhidos de aves, suínos, bovinos e alimentos processados, determinando-se o serovar usando o esquema de Kauffmann-

White. Os genes de resistência foram identificados por microarrays, enquanto a resistência aos antibióticos foi 

determinada por um sistema de microdiluição (Dade Behring, USA). 

Resultados: Catorze serovares foram identificados, sendo S. Typhimurium o mais comum (33.3%). Este serovar foi 

principalmente isolado de suínos (58,6%) e alimentos processados (48,2%), enquanto S. Enteritidis foi detetado em aves 

(20,7%) e alimentos processados (2,7%). Em isolados de aves (n=111) S. Enteritidis foi o mais prevalente (20,7%), 

seguido de S. Havana (18,0%). Em isolados de suínos (n=29) e de bovinos (n=6) foi identificado S. Typhimurium (58,6% 

e 33,3%, respetivamente). Em isolados de alimentos processados (n=112) S. Typhimurium representou 48,2% dos 

isolados. 

A maior resistência foi observada à tetraciclina (TET) (47,7%), ampicilina (AMP) (36,0%), e cloranfenicol (CHL) 

(16,7%). A resistência à ciprofloxacina e levofloxacina foi baixa (0,8%). Quarenta e oito isolados eram multirresistentes e 

133 eram resistentes a 1 ou 2 antibióticos testados. Os isolados de suínos eram mais resistentes, nomeadamente à TET 

(89,6%), AMP (65,5%), e CHL (13,8%). Isolados de aves eram mais resistentes à TET (16,2%), e colistina (20,7%). Os 

isolados de bovinos mostraram maior resistência à TET (66,6%) e à AMP (50,0%). Isolados de alimentos processados 

mais resistentes à TET (72,3%), AMP (57,1%), e CHL (23,2%). Os genes tetB (65,1%) na resistência à TET, os genes 

blaTEM (67,7%), blaPSE (27,4%) na resistência à AMP, e o gene floR1 (67,8%) na resistência ao CHL foram os mais 

comuns. A resistência à cefotaxima foi registada numa estirpe de S. Typhimurium de produto processado de origem suína, 

com o gene blaCTX-M-1. 

Em suma, S. Typhimurium mais comum e resistente aos antibióticos. A AMP e TET com menor atividade antimicrobiana, 

enquanto a resistência às fluoquinolonas foi baixa. Salmonella de produtos processado com elevados níveis de resistência 

antimicrobiana. A deteção de genes de origem plasmídica, blaTEM e blaCTX-M, realça a importância na transferência 

horizontal de genes de resistência entre populações bacterianas e na cadeia alimentar. 

 

[Antimicrobial susceptibility of Salmonella enterica isolates from food and food producing animals] 

Objectives. To evaluate the antimicrobial susceptibility of Salmonella isolates from animals and food samples, and the 

associated antimicrobial resistance genes profile using DNA microarrays. 

Methods. Between June 2011 and September 2012, in central Portugal, 258 isolates were collected from poultry, swine, 

cattle and processed food. Serotyping was done accordingly Kauffmann-White scheme. Resistance genes were identified 

by microarray system, while antimicrobial resistance was determined by the microdilution system Microscan (Dade 

Behring, USA). 

Results. Fourteen serovars were identified, being S. Typhimurium the most prevalent serovar (33.3%). Among poultry 

isolates (n=111), S. Enteritidis was the most prevalent (20.7%) followed by S. Havana (18.0%). In swine isolates (n=29) 

and cattle isolates (n=6) were identified S. Typhimurium (58.6% and 33.3%, respectively). In processed food isolates 

(n=112) S. Typhimurium represent 48.2% of isolates. 

The highest resistance was observed for tetracycline (TET) (47.7%), ampicillin (AMP) (36.0%), and chloramphenicol 

(CHL) (16.7%). Resistance to ciprofloxacin and levofloxacin was low (0.8%). Forty eight isolates were multidrug 

resistant, and 133 were resistant to one or two antibiotics tested. Swine isolates presented higher resistance levels, namely 

to TET (89.6%), AMP (65.5%), and CHL (13.8%), 24.1% isolates were multidrug resistance. Poultry isolates were more 

resistance to TET (16.2%), and colistin (20.7%), multidrug resistance present in 6.3% of isolates. Isolates of cattle showed 

major resistance to TET (66.6%), and to AMP (50.0%), being 16.7% multidrug resistant. Processed food isolates had 

higher resistance to TET (72.3%), AMP (57.1%), and CHL (23.2%), multiresistance was observed in 29.5% of isolates. 

Microarray analysis demonstrated the presence of tetB (65.1%) on TET resistance, blaTEM (67.7%), blaPSE (27.4%) on 

AMP resistance, and gene floR1 (67.8%) on CHL resistance. Resistance to cefotaxime was detected in one S. 

Typhimurium isolate from swine processed food, carrying blaCTX-M-1 gene. 

In summary, S. Typhimurium was the most common and resistant serovar found. AMP and TET, the more common 

antibiotics used in veterinary, showed the lowest antimicrobial activity. Resistance to fluoroquinolones was low. 

Processed food Salmonella showed high levels of antimicrobial resistance. The detection of genes of plasmidic origin, 

blaTEM and blaCTX-M, highlights the lateral transfer of resistance genes among diverse bacterial populations and in food 

chain. 
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Escherichia coli é um microrganismo comensal do trato gastrointestinal do homem e dos animais e igualmente um agente 

causal de diarreias e infeções extraintestinais. Existe uma preocupação crescente sobre os riscos que as bactérias 

resistentes aos antibióticos e isoladas de animais posam para a saúde humana. 

Este estudo foi efectuado em 602 estirpes de Escherichia coli isolates isoladas de animais de produção (n=217), animais 

de companhia (n=114) e animais selvagens (n=271), no periodo de 2009-2013, para determinação da susceptibilidade 

antimicrobiana a dez antibióticos (ampicilina, cefotaxima, ciprofloxacina, ácido nalidíxico, trimetoprim, sulfametoxazole, 

cloranfenicol, estreptomicina, gentamicina e tetraciclina), através da determinação da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM) pela técnica de diluição em agar. A susceptibilidade à cefoxitina foi determinada através da técnica de difusão de 

disco.  

Foi efectuada a caracterização molecular dos isolados resistentes à cefotaxima, para a deteção de genes codificadores de β-

lactamases de espetro estendido (ESBL) e do tipo AmpC plasmídicas (PMAβ), de genes de resistência às quinolonas 

mediados por plasmídeos e elementos genéticos móveis envolvidos na disseminação de genes de resistência. 

No global, as estirpes isoladas de animais de produção evidenciaram frequências de resistência mais elevadas a todos os 

antimicrobianos testados, bem como de isolados multiresistentes (53%), seguidas das isoladas de animais de companhia 

(43%) e animais selvagens (30%).  

Foi observada uma frequência mais elevada de isolados multiresistentes em animais de produção (53%), seguida dos 

animais de companhia (43%) e animais selvagens (30%). 

Cinquenta isolados foram resistentes à cefotaxima ou com susceptibilidade intermédia/resistência à cefoxitina, sendo 14 

(12.3%) provenientes de animais de companhia, 19 (8.8%) de animais de produção e 17 (6.3%) de animais selvagens. 

Técnicas moleculares de reação da polymerase em cadeia e sequenciação dos produtos confirmaram a presença de genes 

tipo, blaCTX-M (n=14), blaSHV (n=2), blaTEM (n=31), blaOXA (n=6) e β-lactamases plasmídicas do tipo AmpC (PMAβ) (n=8). 

Foram detectados genes plasmídicos de resistência às quinolonas em 10 isolados: aac(6')-Ib-cr (n=6) qnrB17 (n=1), 

qnrS1(n=1) and qnrB19 (n=2). Em 25 estirpes foram detectados integrões class 1 e em duas, integrão class 2.  

Este estudo salienta a importância dos animais como reservatórios de estirpes de E. coli portadoras de genes codificadores 

de β-lactamases de espetro estendido e do tipo AmpC plasmídicas, as quais podem ser transmitidas ao homem por 

contacto directo ou através da cadeia alimentar, e constituirem uma fonte potencial de genes de resistência a outros 

microrganismos patogénicos humanos. 

 

[Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli strains isolated from food-producing, companion 

and wild animals, in Portugal – Characterization of isolates with reduced susceptibility to third 

generation cephalosporins and cephamycins] 

Escherichia coli is a common inhabitant of the gastrointestinal tract of humans and animals, but is also a causative agent of 

diarrhea and extraintestinal infections. There is ongoing concern about the risks posed to human health by antimicrobial resistant 

bacteria isolated from animals. 

This study was conducted on 602 Escherichia coli isolates recovered from food-producing (n=217), companion (n=114) and 

wild animals (n=271), over the period of 2009-2013, to determine their antimicrobial susceptibility to a panel of ten 

antimicrobials (ampicillin, cefotaxime, ciprofloxacin, nalidixic acid, trimethoprim, sulfamethoxazole, chloramphenicol, 

streptomycine, gentamicine and tetracycline), through the determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC), using the 

agar dilution technique. Susceptibility to cefoxitin was determined through disk diffusion method.  

Molecular characterization of isolates showing a non-wild type MIC to cefotaxime was performed, to determine extended 

spectrum β-lactamases (ESBL), plasmid mediated AmpC (PMAβ), plasmid mediated quinolone (PMQR) resistance determinants 

and mobile genetic elements involved in the dissemination of resistance genes. 

Overall, isolates recovered from food producing animals showed higher frequencies of resistance towards all antimicrobials 

tested and multidrug resistance (MDR) (53%), followed by companion (43%) and wild animals (30%).  

Fifty isolates presented a non-wild phenotype to cefotaxime and resistance or intermediate susceptibility to cefoxitin, being 14 

(12.3%) from pets, 19 (8.8%) from food producing animals and 17 (6.3%) from wild animals. Polymerase chain reaction and 

sequencing of the amplicons confirmed the presence of blaCTX-M-type (n=14), blaSHV-type (n=2), blaTEM-type (n=31), blaOXA-type (n=6) 

and plasmid-mediated AmpC β-lactamases (PMAβ) genes (n=8). Plasmid-mediated quinolone resistance-encoding genes were 

detected in ten isolates: aac(6')-Ib-cr (n=6) qnrB17 (n=1), qnrS1(n=1) and qnrB19 (n=2). Twenty five isolates carried class 1 

integrons and two carried class 2 integrons.  

This study agrees that animals may act as important reservoirs of E. coli isolates carrying ESBL and PMAβ-encoding genes, 

which might be transmissible to humans through direct contact or the food chain and, a potential source for human pathogens to 

acquire these resistance genes.  
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O objectivo deste trabalho consistiu no desenvolvimento de uma avaliação de risco quantitativa de Listeria 

monocytogenes (LM)  num queijo de leite cru de ovelha tradicional (Queijo Serra da Estrela). A avaliação focou.-se 

na fase de retalho ao consumo om os seguintes objectivos: Estimar a exposição dos consumidores a LM; estimar a 

probabilidade de infecção resultante dessa exposição; identificar o impacto no risco de diferentes padrões de 

comportamento do consumidor relativos à conservação e consumo e finalmente identificar as áreas do conhecimento 

críticas para caracterizar o risco de infecções por LM resultantes do consumo deste produto. 

De modo a modelar a exposição, os seguintes parâmetros foram incluídos no modelo: prevalência de queijos 

contaminados, nível de contaminação, porções consumidas e perfis de tempo-temperatura de armazenagem antes do 

consumo. Num estudo realizado ao nível do retalho, o Queijo Serra da Estrela tinham uma prevalência de LM de 

39,6% IC95% [30,1%-49,8%], com uma concentração que variava de <10 UFC/g a 4,9x10
3
 logUFC/g. 

A análise de sensibilidade foi feita com um método baseado em variância, onde índices de primeira e segunda 

ordem foram estimados para avaliar o impacto da incerteza nas variáveis na estimativa de risco. 

O risco marginal estimado por porção variou entre 2,1x10
-9

 to 2,1x10
-6

, dependendo da taxa de crescimento óptimo 

assumida e correspondendo a um número de casos de LM resultante do consumo deste queijo de 0,002 a 1,7 por 

ano. 

Apenas a concentração inicial no retalho teve um efeito principal on resultado, tendo a aW, temperatura, período 

máximo de armazenagem, pH e concentração inicial tido efeitos totais consideráveis. 

O resultado desta avaliação de risco sugere que este produto pode ser uma fonte de risco não negligenciável para o 

consumidor e que os comportamentos de conservação em casa têm um impacto importante no risco de LM. No 

entanto existem incertezas consideráveis nas estimativas, resultantes de lacunas de dados que permitam uma 

estimativa da taxa de crescimento óptimo de LM em Queijo Serra da Estrela. 

 

 

[Consumer phase risk assessment of a ewe raw milk traditional cheese (Serra da Estrela)] 

 

The goal of this work was the development of a Listeria monocytogenes (LM) risk assessment for a traditional ewe 

raw milk traditional cheese (Serra da Estrela cheese) . The assessment focused on the phase from retail to 

consumption and it aimed to: estimate the consumer exposure to LMs; estimate the probability of infection resulting 

from that exposure; identify the impact on the risk of the different consumer behaviors in the conservation and 

consumption patterns and identify critical data gaps to characterize the risk of LMs infection in this product. 

To model the exposure the following parameters were included in the model: prevalence of contaminated cheeses, 

level of contamination, serving sizes and time-temperature of storage profiles before consumption.On a previous 

study at the retail level, Serra da Estrela had a  prevalence of LM 39.6% IC95%[30.1%-49.8%] of the sampled 

cheeses positive and with a concentration that ranged from <10 CFU/g to 4.9x10
3
 logCFU/g. 

A sensitivity analysis was done with a variance based method and first and second order indices were estimated to 

evulate the inpact of the input variable uncertainty in the risk estimate.  

The estimated marginal risk per portion ranged from  2.1x10
-9

 to 2.1x10
-6

 depending on the optimum growth rate 

assumption and corresponding to an expected number of LM cases resulting from the consumption of this cheese 

from 0.002 to 1.7 per year. 

Only the initial concentration at retail had a small main order effect on the output with considerable total effects 

from aW, temperature, maximum storage time and pH and initial concentration.    

The results of this risk assessment, suggest that this product can be the source of a non-negligible risk to the 

consumer and that the storage behavior has a strong impact on the risk of L. monocytogenes infection. Nevertheless, 

there is a considerable uncertainty on the estimates, resulting from data gaps on the specific optimal growth rate in 

matured Serra da Estrela Cheese 
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A detecção de claudicação em vacas leiteiras é crucial para a gestão de um produtor leiteiro focado em melhorar o 

bem-estar animal, a fertilidade ou a produção de leite. No entanto, a detecção de claudicação ainda não é um 

processo automatizado na maioria das vacarias, registando-se recentemente um maior número de estudos nesta área. 

A detecção de claudicação está dependente do observador responsável por esta tarefa, embora raramente dois 

observadores diferentes registem uma elevada concordância, o que impede que se defina um verdadeiro método de 

referência num estudo sobre claudicações. 

Um projecto sobre detecção de claudicação em sistemas de ordenha robótica (SOR) será apresentado. Este baseia-se 

no uso integrado de dados com diferente origem mas disponíveis na maioria dos SOR, recorrendo a métodos de 

análise de dados multivariada e ferramentas de visualização. Será também apresentado um sub-projecto sobre 

classificação visual de claudicação por observadores com variável experiência em produção leiteira. 

Resultados preliminares indicam que os modelos desenvolvidos com métodos multivariados registam uma taxa de 

erro semelhante à do observador, na detecção de vacas com claudicação considerada clínica. Os modelos 

discriminam vacas com e sem claudicação, com base no reconhecimento de um padrão latente nos dados, que pode 

ser visualmente identificado. A concordância entre observadores é um factor limitante no melhoramento dos 

modelos. 

Conclui-se pelos resultados preliminares que os dados disponíveis em vacarias com SOR têm potencial para o 

desenvolvimento de modelos de detecção de claudicação, embora seja desejável a melhoria do método de referência. 

 

 

 

[Lameness detection – pattern recognition on robotic milking data and gait scoring challenges]  

 

Lameness detection is crucial for herd management focused on improving animal welfare, fertility and milk 

production. Still, detecting lameness is not an automated process being dependent on the observer responsible for 

this duty. The inter-observer agreement on gait scoring is rarely very high, which prevents from assuming a true 

gold standard for lameness in a scientific study. 

A project on lameness detection in automatic milking systems (AMS) will be presented. The integrated use of AMS 

data from different sources and available in most AMS farms will be discussed using multivariate data analysis and 

visualization tools. Additionally, a sub-project on visual gait scoring by observers with varying experience with 

dairy cows will also be introduced. 

Preliminary results indicate that models developed using multivariate methods have an error rate similar to the 

observer error rate, when detecting clinically lame cows. The models were able to find latent data patterns, of non-

lame and clinically lame cows, that can be visually identified. The observer agreement is a limiting factor to 

improve the models.  

In conclusion, the combined use of data already available in AMS dairy farms seems promising for lameness 

detection, whereas a better reference method is needed. 
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A EurNegVec é uma Ação COST Trans-Domain 1303 (TD1303) com enfoque em aspectos interdisciplinares da 

ciência veterinária, prevenção de doenças humanas e animais, biodiversidade e integrando também aspectos da 

investigação básica e aplicada, no âmbito das doenças animais transmitidas ao homem e da medicina tropical. A 

Ação teve início em Novembro de 2013 e tem duração de quatro anos.  

O principal objectivo da Ação é estabelecer uma forte rede transfronteiriça de instituições parceiras, em toda a 

Europa, que estão envolvidas na educação e investigação relacionada com doenças infecciosas e parasitárias 

transmitidas ao homem e animais por artrópodes vectores, uma rede dirigida à crescente importância das doenças 

transmitidas por vetores num momento de mudança climática global, integrada sob o conceito "One Health", e 

reflectindo a complexidade e as elevadas exigências atuais na investigação. 

As doenças transmitidas por vetores (VBD) são frequentemente infecções zoonóticas com impacto significativo 

sobre a população humana, embora as principais fontes de infecção sejam dependentes de vetores, reservatórios 

animais e fatores ambientais. Portanto, a sua vigilância e controle, requerem métodos padronizados eficientes e 

adequados, conhecimento integrado e conscientização entre os investigadores e académicos, educadores e políticos, 

bem como jovens cientistas bem treinados. 

A EurNegVec enquadra-se no âmbito da problemática dos vectores (carraças, mosquitos, flebótomos, moscas e 

pulgas) e agentes patogénicos transmitidos por vetores (vírus, bactérias, protozoários e nematodes). Esta rede inclui 

29 países membros do COST com os investigadores participantes organizados em cinco grupos de trabalho (WG): 

WG1 – O conceito “One Health” na ecologia das doenças transmitidas por vectores; WG2 – “Barcoding”, 

Diagnostico molecular e sequenciação de nova geração; WG3 – Ferramentas espaciais na investigação de vetores; 

WG4 – Filogenia e filogeografia de vectores e de agentes patogénicos transmitidos por vectores; WG5 – Agentes 

patogénicos raros e emergentes. 

Esta rede está comprometida em implementar de forma interdisciplinar e transdisciplinar o conceito "One Health" 

no âmbito dos vetores e das VBDs nos vários componentes: investigação, diagnóstico e vigilância, políticas de 

saúde e de educação, incluindo ainda a sensibilização do público e a formação de jovens investigadores. 

Portugal integra atualmente a Ação com a participação de investigadores de duas instituições de referência nacional 

na área da medicina veterinária (FMV-UL e LNIV-INIAV) e pretende-se dinamizar a integração de investigadores 

de outras instituições por forma fomentar o conhecimento nos vectores e VBDs que se afiguram cada vez mais 

relevantes face à globalização e alterações climáticas.   

 

[The European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (EURNEGVEC) – A 

“ONE HEALTH” COST action] 

The EurNegVec is a COST Trans-Domain (TD) Action focusing on interdisciplinary aspects of veterinary science, disease 

prevention in animals and people, biodiversity and also integrating basic and applied biomolecular research, animal-to-

human transmissible diseases and tropical medicine. The Action began in November 2013 and lasts four years. 

The main objective of the Action is to establish a powerful transboundary network of partner institutions across Europe 

that are involved in education and research related to arthropod-transmitted infectious and parasitic diseases of man and 

animals, a network addressing the growing importance of vector-borne diseases at a time of global climatic change, all 

integrated under the “One Health” concept, and reflecting the complexity and demands of current high-end research. 

Vector-borne diseases (VBD) are often zoonotic infections with significant impact on the human population, although the 

main infection sources are dependent on vectors, animal reservoirs and environmental factors. Therefore, their surveillance 

and control required efficient and appropriately standardised methods, integrated knowledge and awareness among 

researchers, academic educators and policy-makers as well as well-trained young scientists.  

The EurNegVec addresses the field of vectors (ticks, mosquitoes, sandflies, midges and fleas) and vector-borne pathogens 

(viruses, bacteria, protozoa and nematodes). This network includes 29 COST countries with scientists organized around 

five Working Groups: WG1 - The “One Health” concept in the ecology of vector-borne diseases; WG2 - Barcoding, 

molecular diagnosis and next generation sequencing; WG3 - Geospatial tools in vector research; WG4 - Phylogenetics and 

phylogeography of vectors and vector-borne pathogens; WG5 - Rare and emerging vector-borne pathogens. 

This network is committed to implement the “One Health” interdisciplinary and transdisciplinary concept in the field of 

vectors and VBDs within its various components: research, diagnosis and surveillance, health policies and education, 

including public awareness and trained young scientists. 

Portugal currently integrates the action with the participation of researchers from two institutions of national reference in 

the field of veterinary medicine (FMV-UL and LNIV-INIAV) and it is intended to foster the integration of researchers 

from other institutions in order to promote awareness in the vectors and VBDs, found to be increasingly relevant in the 

face of globalization and climate change. 
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A febre Q é uma zoonose causada pela bactéria Coxiella burnetii. Abortos, nascimentos prematuros ou partos com 

descendência débil são os principais sinais de infeção em animais, enquanto nos humanos a infeção pode manifestar-se 

sob a forma aguda, como um síndroma febril, ou crónica, com sintomas de endocardite. A deteção das fontes e vias de 

transmissão é essencial para o controlo da disseminação de C. burnetii entre os animais e da sua transmissão aos humanos.  

Existe pouca informação sobre os reservatórios de C. burnetii nos animais em Portugal. Assim, foi desenvolvido um 

estudo para a deteção e caracterização moleculares de C. burnetii em amostras de tecidos de aninais domésticos e 

selvagens.  

A deteção do DNA de C. burnetii foi realizada por nested-touchdown PCR e qRT-PCR, tendo como alvo a sequência de 

inserção IS1111, em tecidos de animais domésticos em casos de aborto, e em fezes, zaragatoas e tecidos de animais 

selvagens, colhidas em Portugal. A tipificação molecular por MLVA foi realizada utilizando como alvos três marcadores 

hexanucleótidicos e três marcadores heptanucleótidicos. 

Do nested PCR com alvo na sequência IS1111, resultaram 19 amostras positivas (14 de animais domésticos e cinco de 

animais selvagens), de um total de 229 amostras analisadas, revelando uma prevalência de infeção de 8,3%. Nenhuma das 

zaragatoas cloacais de abutres selvagens foi positiva na detecção de C. burnetii. A tipificação molecular por MLVA 

resultou em sete tipos de perfis completos diferentes, nomeados de M1 a M7, e nove perfis parciais. O poder 

discriminatório da técnica foi calculado em 94% e os índices de diversidade dos marcadores variaram entre 73%-95%, 

sendo o Ms33 o mais discriminatório. O agrupamento dos dados por UPGMA, sob a forma de dendrograma originou oito 

grupos diferentes, sendo o grupo IV aquele com mais do que um tipo MLVA. O agrupamento dos dados por MST 

(Minimum Spanning Tree) resultou no posicionamento das amostras de caprinos e saca-rabos selvagens num ramo, 

enquanto duas amostras de ovino, do mesmo animal, foram agrupadas noutro ramo completamente afastadas. Em todos os 

casos positivos, C. burnetii parece ter sido a principal causa de aborto já que nenhum outro agente abortivo foi detetado. 

Em relação aos animais selvagens, os saca-rabos podem constituir importantes reservatórios do agente em Portugal. Os 

resultados do MLVA mostram que nenhuns dos tipos identificados neste trabalho foram reconhecidos anteriormente nem 

Portugal, nem noutros países.  

 

[Sources and routes of transmission of the Q fever agent: detection, identification and molecular 

typing of Coxiella burnetii in domestic and wild animals] 

Q fever is a worldwide zoonosis caused by Coxiella burnetii. Abortions, premature birth or delivery of weak offspring are 

the main signals in animals, while in man it can manifest as either acute or chronic disease. Detection of sources of 

infection and routes of transmission are essential for the control of C. burnetii spread among animals and transmission 

from animals to humans. In Portugal, little is known about C. burnetii reservoirs and infection in animals. Therefore, a 

study was performed to detect and characterize C. burnetii DNA in tissue samples from domestic and wild animals.  

Screening for C. burnetii DNA was performed by nested-touchdown PCR, targeting the IS1111 repetitive transposon-like 

region, in tissue samples from domestic animals, with undefined cause of death, and feces, swabs and tissues from wild 

animals. Molecular typing by MLVA was performed using three hexanucleotide and three heptanucleotide repeat markers 

as target loci. 

Nineteen out of 229 DNAs from tissues and cloacal swabs, from domestic and wild animals including vultures, tested 

positive for C. burnetii (14 domestic and 5 wild animals), revealing a prevalence of infection of 8.3% within our sample 

panel. None of the cloacal swabs from vultures were positive. 

Molecular typing of all nested-touchdown PCR positive samples by MLVA resulted in seven different completed profile-

types (named M1 to M7) and nine partial profiles. The discriminatory power of MLVA was 0.94, and the diversity indexes 

(D) of the individual markers ranged between 0.73 and 0.95, with loci Ms33 as the most discriminatory one. The UPGMA 

clustering of the MLVA data grouped the C. burnetii samples into eight different clusters, being cluster IV the one that 

included more than one MLVA types. Clustering of the MLVA genotypes using the minimum spanning tree method 

(MST), grouped goat and wild animals (E. mongoose) samples from this study in one branch, while two sheep samples, 

from the same animal, were grouped completely apart in another branch. In all positive cases, mainly in goats, C. burnetii 

seem to be the cause of abortion, since no other abortive agent was detected. Wild animals, as Egyptian mongoose, can, 

surprisingly, play an important role as reservoirs and/or spill over of C. burnetii in Portugal.  

MLVA data showed that none of our samples clustered with animal or human data reported previously in Portugal, or in 

other countries. 

Agradecimentos: Este trabalho foi financiado pela FCT: Projecto PTDC/SAU-SAP/115266/2009  
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Objetivos: Os ixodídeos são responsáveis pela transmissão de vários agentes patogénicos tais como Coxiella 

burnetii. Os cães poderão ter um papel chave nas doenças transmitidas por ixodídeos em humanos ao transportarem 

e manterem estes artrópodes nos ambientes domésticos partilhados com crianças e adultos. Este estudo teve como 

objectivo investigar a presença de C. burnetii em ixodídeos retirados de cães com dono em Portugal. 

Métodos: De Maio a Novembro de 2011, foram removidos ixodídeos de cães atendidos em clínicas veterinárias 

distribuídas por todo o país. Após a identificação de género e espécie com recurso a chaves dicotómicas, os 

ixodídeos foram homogenizados através do Qiagen® Tissue Lyser com beads de 5mm de diâmetro e posteriormente 

foi realizada a extracção de ADN com recurso a DNeasy® Blood & Tissue Kit (Qiagen, Germany). O ADN de C. 

burnetii, foi detectado através de PCR nested, tendo como alvo a região repetitiva IS1111, e a infecção foi 

confirmada através da sequenciação do amplicão isolado. 

Resultados: Foi colhido um total de 933 ixodídeos, incluindo: 891 Rhipicephalus sanguineus, 7 R. pusillus, 20 

Ixodes ricinus, 12 I. hexagonus, 1 Dermacentor reticulatus, 1 Hyalomma spp. e 1 H. lusitanicum.  

C. burnetii foi detectada em 5 ixodídeos (0,54%), nomeadamente, em 3 machos de R. sanguineus e em 1 fêmea de 

H. lusitanicum obtidos de dois cães de Faro, durante o verão, e 1 ninfa de R. sanguineus que parasitava um cão de 

Castelo Branco durante o outono. Este estudo revela que cães com dono podem transportar ixodídeos infectados 

com C. burnetii reforçando a importância da aplicação de medidas de controlo de ixodídeos para prevenção de 

doenças transmitidas por estes artrópodes. 

 

 

[Detection of Coxiella burnetii in hard ticks collected from owned dogs, Portugal] 

 

Objective: Hard ticks are responsible for the transmission of several pathogens such as Coxiella burnetii. Dogs may 

have a key role in human tick-borne diseases by transporting and maintaining these arthropods in the domestic 

environments shared with chidrens and adults. This study aimed to investigate the presence of C. burnetii in ticks 

collected from owned dogs in Portugal. 

Methods: From May to November 2011, ticks were collected from dogs presented at veterinary clinics distributed 

throughout the country. After species identification, ticks were homogenized using Qiagen® Tissue Lyser with 5mm 

in diameter beads and DNA extraction was performed with the DNeasy® Blood & Tissue Kit (Qiagen, Germany). 

C. burnetii DNA was detected by nested PCR targeting the repetitive region IS1111and infection was confirmed by 

amplicon sequencing. 

Results: A total 933 ticks were collected, including 891 Rhipicephalus sanguineus, 7 R. pusillus, 20 Ixodes ricinus, 

12 I. hexagonus, 1 Dermacentor reticulatus, 1 Hyalomma spp. and 1 H. lusitanicum.  

C. burnetii was detected in 5 ticks (0.54%), namelly 3 R. sanguineus males and 1 H. lusitanicum female collected in 

two dogs from Faro during the summer and 1 R. sanguineus nymph parasitizing a dog from Castelo Branco during 

autumn. This study reveals that owned dogs carry C. burnetii infected ticks reinforcing the importance of correct 

ticks control measures. 

 

 
Projeto financiado por Merial e FCT (ref PTDC/SAU-SAP/115266/2009) 

*Autores com igual relevância 



 13 

Comunicação livre oral 
 

 

Tendências da evolução da distribuição de Ornithodoros erraticus em Portugal 

 

Boinas F.
1
, Ribeiro R.

1
, Madeira S.

1
, Figueiredo M.

1
, Palma M.

2
, Carvalho I.L.

2
, Núncio S.

2
, Wilson A. J.

3
 

 

1 CIISA - Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Avenida da Universidade Técnica, 1300‐477 Lisboa, Portugal. 
2 Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Dr Francisco Cambournac, Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge, Águas de Moura, 
Portugal. 

3 The Pirbright Institute, Ash Road, Pirbright, Woking, GU24 0NF, UK. 

 

 

Ornithodoros erraticus é um argasídeo que vive em instalações tradicionais de suínos produzidos em regime 

extensivo na Península Ibérica, podendo ser reservatório do vírus da Peste Suína Africana (PSA) e da espiroqueta 

Borrelia hispanica, agente da Febre Recorrente Hispano-Africana em Humanos.  

Associado ao risco eminente de ocorrência de PSA na União Europeia a partir da epidemia que tem assolado a 

Rússia e alguns países Transcaucasianos e à confirmação da circulação de B.hispanica em populações de 

O.erraticus em Portugal, é importante conhecer as tendências da distribuição deste vetor de modo a poderem 

implementar-se medidas adequadas para prevenir as doenças por ele transmitidas.  

Apesar de a identificação de O.erraticus ter ocorrido pela primeira vez em Portugal na região do Alentejo em 1933, 

os estudos sistemáticos para avaliação da sua distribuição e risco epidemiológico neste país só se iniciaram na 

década de 1980. As metodologias usadas foram baseadas na utilização preliminar de questionários e entrevistas 

telefónicas a médicos veterinários locais e na consulta de bases de dados epidemiológicas seguidas pelo rastreio das 

instalações com suspeita de infestação por O.erraticus, através de pesquisa manual ou utilizando armadilhas de CO2. 

Conforme os resultados dos quatro estudos epidemiológicos que decorreram entre 1986 a 2011, em Portugal 

encontraram-se O.erraticus exclusivamente nas Regiões do Alentejo e Algarve. 

Ao longo destes vinte e cinco anos verificou-se uma diminuição significativa da dispersão deste espécie de vetor, 

permanecendo, no último estudo, apenas dois aglomerados geográficos com infestação.  

Visto ser um argasídeo endófilo nidiculo encontra-se em “malhadas” antigas de onde a sua eliminação é 

praticamente impossível. Considera-se que a redução verificada é provavelmente consequência da diminuição do 

uso dos métodos tradicionais na produção de porco Alentejano e, nomeadamente, da substituição das “malhadas” 

por instalações modernas como o “camping” que não oferecem um habitat favorável a O.erraticus.  

 

 

 

[Trends in the evolution of the distribution of Ornithodoros erraticus in Portugal] 

 

Ornithodoros erraticus is a soft tick that lives in the traditional premises of pigs produced in the extensive system in 

the Iberian Peninsula . It can be a reservoir of the virus of African swine fever (ASF) and the spirochete Borrelia 

hispanica, agent of tick borne relapsing fever in humans. 

Associated with the probable risk of re-emergence occurrence of ASF in the European Union on the sequence of the 

epidemic that has been occurring in Russia and some Trans-Caucasian Countries and also to the confirmation of the 

circulation of B.hispanica in the populations of O.erraticus in Portugal, it is important to know the trends in the 

distribution of this vector to be able to implement adequate measures to prevent the diseases that it may transmit. 

Although O.erraticus was identified for the first time in Portugal in the region of Alentejo in 1933, the systematic 

studies for evaluation of its distribution and epidemiological risk in this country were only initiated on the decade of 

1980s. The methodologies used were based on the preliminary use of questionnaires and phone interviews to local 

field veterinarians and in the use of epidemiological databases followed by the survey of premises with suspicion of 

infestation by O.erraticus using manual collection and CO2 traps. 

According to the results of the four epidemiological studies that took place between 1986 and 2011, in Portugal 

O.erraticus was only found on the regions of Alentejo and Algarve. 

Throughout these 25 years there was significant decrease of the spread of this soft tick, remaining, only two 

geographical clusters infested in the last study. 

As it is an endophilous nidiculous soft tick it is found in old “malhadas” (traditional housing for pigs) from where its 

eradication is almost impossible. It is considered that the reduction verified is probably a consequence of the 

decrease of the use of traditional methods in the production of the “Alentejano” pig  breed and its replacement by 

modern buildings like the “pig arches” that do not offer a suitable habitat for O.erraticus. 
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A thelaziose é uma helmintose transmitida por vectores, sendo Phortica variegata (Diptera, Drosophilidae, Steganinae) o 

hospedeiro intermediário e vector para a Thelazia callipaeda (Otranto, 2003). Recentemente foram descritos, em Portugal, os 

primeiros casos em carnívoros, na região norte e centro causados por Thelazia callipaeda (Vieira et al., 2012; Pimenta et al., 

2013; Soares et al., 2013). Em Espanha os primeiros casos em carnívoros foram identificados em 2010 (Miró et al, 2011), 

sobretudo na zona oeste, acompanhando a expansão da área geográfica de reconhecimento da parasitose na Europa nos últimos 

anos. A sul de Portugal, e especificamente no Alentejo, não estão referidos casos desta parasitose em carnívoros, havendo 

identificação de parasitas do mesmo género em bovinos, com etiologia por diferentes espécies de Thelazia (Brás, 2012). 

O presente caso clínico reporta-se a uma cadela de 10 meses de idade, de raça Rafeiro do Alentejo, mantida em Portalegre, no 

exterior, que manifestou sinais de conjuntivite unilateral (esquerda) e epífora durante cerca de 15 dias. Durante o exame 

oftalmológico, foi feito o diagnóstico pela observação dos parasitas no globo ocular. Foram recolhidos, durante 3 dias 

consecutivos, parasitas para identificação, obtendo-se do olho esquerdo 6 fêmeas e 3 machos e do olho direito 1 fêmea e 3 

machos. Foi feito tratamento ocular sintomático e tratamento sistémico oral com milbemicina oxima+praziquantel (0,5 

mg/kg+5mg/kg) em duas aplicações, espaçadas por uma semana (Motta et al. 2012), tendo-se conseguido total remissão da 

sintomatologia. 

Pela descrição de alguns casos na região norte, no centro de Portugal e, também agora, na região sul julgamos que este parasita 

poderá estar disperso por todo o país, devendo considerar-se no diagnóstico diferencial primário em casos clínicos oftalmológicos 

em carnívoros domésticos que envolvam conjuntivite. Sendo zoonose, é importante avaliar os riscos na Saúde Pública. É 

importante desenvolver trabalhos de distribuição e monitorização do vector e de T. callipaeda, mesmo em animais 

assintomáticos, para melhor compreender a epidemiologia desta parasitose em Portugal. 

 

[Thelaziosis in carnivores in Portugal: a disease to consider? Report of the first case in the Alentejo 

region] 

 
Thelaziosis is a vector-borne helminthiasis, being Phortica variegata (Diptera: Drosophilidae, Steganinae) the intermediate host 

and vector for Thelazia callipaeda (Otranto, 2003). T. Callipaeda has recently been described in Portugal, being the first cases 

collected from carnivores in the northern and central region (Vieira et al., 2012; Pepper et al., 2013; Soares et al., 2013). The first 

cases in Spain were identified in carnivores in 2010 (Miró et al., 2011), especially in the west, following the expansion of the 

geographical area of recognition of the parasitosis in Europe during the recent years. In the southern of Portugal, and specifically 

in the Alentejo, there are up to the moment, no reported cases of this parasite in carnivores, with identification of parasites in 

cattle of the Thelazia genus, but from different Thelazia species (Bras, 2012). The present case refers to a 10 month old dog, 

Rafeiro do Alentejo breed, from the municipality of Portalegre kept outdoors, which showed signs of left eye conjunctivitis and 

epiphora for about 15 days. During the clinical examination, the diagnosis was made by direct observation of parasites in the 

eyeball. Parasites were collected for 3 consecutive days, yielding the left eye 6 females and 3 males and, on the right eye, 1 

female and 3 males. The combined treatment topic (symptomatic) in the eye and systemic (oral) with milbemyxin 

oxime+praziquantel  (0,5 mg/kg+5 mg/kg), in two administrations with a weekly interval (Motta et al., 2012), has achieved  full 

remission of symptoms. 

Following the reports in the north, in the central region of Portugal, and now in the south, we believe that this parasite may be 

present throughout the country. This parasitic infection should be considered on the differential diagnosis in ophthalmic clinical 

cases involving domestic carnivores presenting conjunctivitis. Being a zoonosis, it is important to assess the risks for Public 

Health. It would be desirable the knowledge on the distribution and the monitoring of the vector and T. callipaeda, even in 

asymptomatic animals to better understand the epidemiology of this parasitic infection in Portugal. 
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Introdução: A epidemiologia molecular é uma ferramenta essencial em saúde animal para entender a estrutura da 

população, as fontes de infeção e vias de transmissão de microrganismos que infectam animais domésticos e silvestres 

(Cunha et al., 2011). A tuberculose bovina, causada principalmente por Mycobacterium bovis , é uma importante doença 

do gado que tem um grande impacto económico e de saúde pública em todo o mundo . Estudos moleculares realizados em 

diversos países sugerem que os programas de erradicação, baseados na política de teste-abate, pode reduzir a diversidade 

genómica de M. bovis , favorecendo a expansão clonal , como resultado de um efeito de “bottleneck”. 

Objetivos: O principal objetivo deste trabalho foi caracterizar a estrutura populacional de M. bovis isolados em Portugal, 

utilizando, fundamentalmente, as técnicas de spoligotipagem e de MIRU - VNTR, mas também análise das regiões de 

diferença (RD) e de SNPs. Esta informação pode ser aplicada para entender o cenário atual e a evolução da tuberculose 

bovina, em Portugal. 

Metodologia: A técnica de spoligotipagem, baseada em polimorfismos de região cromossómica de Repetições Directas 

(DR), foi realizada por amplificação por PCR da região DR usando um iniciador marcado com biotina (Duarte et al., 

2008). A análise de MIRU - VNTR foi realizada utilizando um painel de oito loci: VNTR 3232, ETR- A, ETR- B, ETR- 

C, QUB 11a, QUB11b, MIRU 26 e MIRU 4, previamente selecionados (Duarte et al., 2010). 

Resultados: Uma alta capacidade discriminatória foi alcançada por spoligotipagem (índice discriminatório [D] =0,89). O 

spoligotipo SB0121 foi o mais frequentemente encontrado em M. bovis, tanto em Portugal (26,3%) como em Espanha 

(27,9%) (Rodriguez -Campos et al , 2011). A capacidade de descriminação entre estirpes com o mesmo spoligotipo, foi 

conseguida utilizando a análise de MIRU – VNTR (Duarte et al., 2010). A grande diversidade de estirpes de M. bovis foi 

uma característica marcante da população analisada (Matos et al., 2010), em contraste com os resultados de outros países 

europeus, nomeadamente, as Ilhas Britânicas. A partir de um spoligotipo predominante, outros spoligotipos podem, 

clonalmente, surgir por deleções de espaçadores na região dos DR. Estas deleções podem ser desencadeadas por 

especificidades biogeográficas em resposta às barreiras para a expansão do microrganismo, ou por adaptação a novos 

nichos ecológicos e a novas espécies de hospedeiros. Outra hipótese é M. bovis ter sido introduzido na Europa continental 

há mais tempo, dando mais oportunidades para a evolução e diversificação do microrganismo. 

Conclusões: Além da caracterização da população de M. bovis que circula em Portugal, e comparação com outras regiões 

da Península Ibérica, a tipificação molecular deu informação sobre: existência de multi-genótipos de M. bovis num mesmo 

surto; casos de possível reativação de tuberculose bovina; introdução de animais infectado numa exploração indemne; 

movimentação de animais infectados entre rebanhos. Esta informação pode ajudar a redesenhar os programas de controle 

da tuberculose bovina. 

 

[What molecular typing can tell us about M. bovis population structure: thereof outcomes] 

Introduction: Molecular epidemiology is an essential tool in animal health to understand the population structure, sources 

of infection and routes of transmission of microorganisms that infect domestic and wild animals (Cunha et al., 2011). 

Bovine tuberculosis, mainly caused by Mycobacterium bovis, is an important disease of cattle that has a major economic 

and health impact throughout the world. Molecular studies performed in several countries suggest that eradication 

programs based in test and slaughter policy tent to reduce the genomic diversity of M. bovis strains, favouring a clonal 

expansion as a result of a bottleneck effect.  

Objectives: The main goal of this work was to characterize the population structure of M. bovis isolates in Portugal, 

mainly by spoligotyping, MIRU-VNTR, but also by regions of difference (RD) and SNPs analysis. This information can 

be applied to understand the current scenario and evolution of bovine tuberculoses in Portugal.  

Methodologies: Spoligotyping (Spacer Oligonucleotide Typing), based on polymorphisms of the Direct Repeat (DR) 

chromosomal region, was performed by PCR amplification of the DR region with a biotin labeled primer (Duarte et al., 

2008). MIRU-VNTR analysis was performed using a panel of eight loci, VNTR 3232, ETR-A, ETR-B, ETR-C, QUB 11a, 

QUB11b, MIRU 26 and MIRU 4, previously selected (Duarte et al., 2010). 

Results:  SB0121 was found to be the most frequent spoligotype of M. bovis both in Portugal (26.3%) and in Spain 

(27.9%). High level of discrimination could be achieved by spoligotyping (discriminatory index [D] _ 0.89). Within 

strains with the same spoligotype discrimination further increased with MIRU-VNTR typing. A high M. bovis strain 

diversity was, therefore, found, in contrast with results from other European countries, namely UK and ROI.  The 

underlying reasons for the high diversity found in M.bovis population structure from Portugal (Matos et al., 2010) are not 

clearly understood. From a predominant spoligotype strain, clonally related strains may emerge by spacer delections in the 

DR region, possibly driven by biogeographical specificities in response to barriers for expansion, or by adaptation to new 

ecological niches and new host species. Also the earlier introduction of the pathogen in mainland Europe, could have 

given more opportunities for strain evolution.  

Conclusions: Besides the characterization of M. bovis population circulating in Portugal, and comparison with other 

regions within the Iberian Peninsula (Rodriguez-Campos et al., 2011), molecular typing is able to detect: multi-genotype 

M. bovis  infected herds in the same outbreak; cases of  possible bovine tuberculosis reactivation; introduction of infected 

animals from other herds; movement of infected animals between herds. This information may help to redesign control 

programs for bovine tuberculosis. 
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A tuberculose bovina é uma zoonose sujeita a um plano de erradicação em Portugal desde há várias décadas. A 

persistência da doença no efetivo bovino tem sido parcialmente atribuída à ocorrência de infeção por 

Mycobacterium bovis e Mycobacterium caprae em ungulados selvagens em algumas regiões de Portugal. A 

transmissão inter-espécies pode ocorrer por contacto direto entre ungulados domésticos e selvagens ou, 

eventualmente, por contaminação ambiental a partir de micobactérias excretadas por animais infetados. Os dados 

existentes sugerem que o contacto direto entre estas espécies é pouco frequente mas a contaminação ambiental não 

tem sido devidamente estudada por ausência de métodos sensíveis e passíveis de serem aplicados em larga escala. 

Este estudo apresenta os resultados preliminares da aplicação de novos métodos desenvolvidos para a deteção e 

caracterização da contaminação ambiental por micobactérias patogénicas. 

Foi desenvolvido um protocolo de extração de DNA a partir de amostras ambientais (solo, fezes e água) que 

apresenta como novidade um passo prévio de concentração das micobactérias eventualmente presentes na amostra. 

Foram desenvolvidos 2 protocolos de nested PCR, sendo um para deteção de micobactérias do complexo 

Mycobacterium tuberculosis (MTC), dirigido à IS6110 e com um limiar de deteção <5CFU/g amostra, e outro 

específico para M. bovis, dirigido à RD4 e com um limiar de deteção <100CFU/g amostra. 

Foram analisadas 175 amostras ambientais (solo de comedouros; sedimentos e água de açudes e de ribeiros) de 

zonas com elevada prevalência de tuberculose em ungulados selvagens e de zonas onde a doença não foi detetada. 

Foram identificadas 29 amostras ambientais positivas para MTC, de todos os tipo de amostras estudas, 3 delas 

identificadas como M. bovis. As concentrações de MTC presentes nas amostras foram estimadas pelo método do 

Most Probable Number, sendo sempre <100 CFU/g amostra. A taxa de deteção de MTC em amostras ambientais foi 

maior na primavera e menor no verão. 

Os mesmos métodos foram aplicados ao estudo das vias de excreção de micobactérias em animais infetados (38 

veados e 45 javalis). Foram detetadas MTC em 40/55 lavagens bronquiais, 30/47 lavagens oronasais e 13/46 fezes. 

Não foram evidenciadas diferenças significativas na taxa de deteção de excreção entre espécies. 

 

 

[Development of new methods for the study of the environmental contamination with pathogenic 

mycobacteria] 

 

Bovine tuberculosis (bTB) is a zoonosis and has been subject to an erradication plan in Portugal for several decades. 

Persistence of infection in cattle has been partially attributed to the occurrence of infection with Mycobacterium 

bovis and Mycobacterium caprae in wild ungulates in several Portuguese regions. Inter-specific transmission can 

occur through direct contact between domestic and wild ungulates or eventually through environmental 

contamination with mycobacteria excreted by infected animals. Available data suggest that direct contact between 

these species occurs infrequently, but environmental contamination has not been thoroughly investigated due to a 

lack of sensitive techniques applicable to large number of samples. We present preliminary data derived from new 

methods developed for the detection and characterization of the environmental contamination with pathogenic 

mycobacteria. 

We have developed a DNA extraction protocol from environmental samples (soil, water, feces) incorporating a 

previous mycobacterial concentration procedure. Two nested PCR protocols were developed, aimed detecting 

Mycobacterium tuberculosis complex mycobacteria (MTC) targeting IS6110 with a detection limit <5CFU/g 

sample, and another specific to M. bovis targeting RD4 and with a detection limit <100CFU/g sample. 

We have analyzed 175 environmental samples (soil and water from small dams, small rivers and soil from feeding 

areas) from areas with high bTB prevalence in wild ungulates and areas were the disease has not been detected. 

MTC were detected in 29 samples and 3 of them were identified as M. bovis. MTC concentrations were estimated 

by the Most Probable number method to be <100CFU/g sample. MTC detection rates were higher in spring and 

lower in summer. 

The same methods were used to study mycobacterial excretion routes from infected wild ungulates (38 red deer and 

45 wild boar). MTC were detected in 40/55 bronchial wa shes, 30/47 oronasal washes and 13/46 fecal samples. No 

significant differences were found in MTC detection rates between species. 
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A hematúria enzoótica bovina (HEB) é uma doença de evolução crónica caracterizada por episódios intermitentes de 

hematúria, relacionados com o desenvolvimento de lesões inflamatórias e neoplásicas na superfície interna da 

bexiga, em bovinos com mais de 2 anos de idade. Os tumores de bexiga (Tbx) são a principal manifestação lesional 

da HEB. A ingestão do feto comum (Pteridium aquilinum) e das suas toxinas, como o ptaquilósido, é considerada a 

principal causa da HEB e dos Tbx. Os principais objetivos deste trabalho foram: (1) controlar a HEB e diminuir a 

sua incidência na população de bovinos da ilha de São Miguel (ISM) por controlo do feto comum nas pastagens 

micaelenses;  (2) avaliar o efeito das medidas preventivas implementadas e o seu  impacte económico e (3) 

contribuir para a rentabilidade e sustentabilidade da bovinicultura açoriana. 

A monitorização da HEB baseou-se na abertura e observação sistemática de todas as bexigas dos bovinos abatidos 

no único matadouro da ISM durante o exame post-mortem de rotina da inspeção sanitária. Os Tbx diagnosticados 

foram distribuídos geograficamente por exploração e por freguesia para identificar as explorações e áreas da ISM 

mais afetadas pela doença. Foram implementadas medidas profiláticas da HEB, baseadas no contolo e erradicação 

do feto comum nas pastagens micaelenses. Foram utilizados com sucesso herbicidas sistémicos, como o asulam 

(Asulox®) e o glifosato, para controlo do feto comum. Realizaram-se ações de formação para bovinicultores e 

técnicos pecuários para divulgar os métodos mais adequados de maneio alimentar e de controlo do feto comum.  

As medidas de controlo implementadas revelaram-se eficazes na redução do n.º de rejeições de carcaças por Tbx de 

18% em 2004 para menos de 3% em 2013. O n.º total de explorações atingidas pela doença diminuiu de 60% em 

2004 para menos de 20% em 2013. A prevalência da doença caiu de forma exponencial desde 2003 (4,5%)  até ao 

presente (0,7%).  

A metodologia de monitorização e controlo da HEB aplicada no presente trabalho poderão servir de modelo para 

utilização em outros países e áreas do globo atingidas por esta doença.   

 

 

[Monitoring and control of bovine enzootic haematuria on Sao Miguel Island, Azores] 

 

Bovine enzootic haematuria (BEH) is a disease of chronic progress characterized by intermittent episodes of 

haematuria, associated with the development of inflammatory and neoplasic lesions of the inner surface of the 

urinary bladder in cattle of more than two years old.  Urinary bladder tumours (UBT) constitute the main lesional 

feature of BEH. Bracken ingestion and its toxins, like ptaquiloside, are considered the main cause of BEH and UBT. 

The aim of this study is to control the BEH on São Miguel Island (SMI), decreasing the incidence and economic 

impact of the disease on Azorean cattle industry and evaluate the preventive measures implemented on most 

affected herds mainly based on bracken control.  

The BEH monitoring is based on systematic opening of all urinary bladders from slaughtered cattle during routine 

post-mortem meat inspection at the only SMI abattoir. The UBT diagnosed are geographically distributed by herd 

and by county to identify the most affected herds and areas of SMI. Prophylactic measures for BEH were 

implemented to control and eradicate bracken from cattle pastures on SMI. Systemic herbicides like asulam 

(Asulox
®
) and glyphosate were used successfully to control bracken. Farmer advisory meetings were organized to 

impart information on stock husbandry and bracken control methods. These control measures were successful in 

reducing the number of condemnations due to UBT at the SMI slaughterhouse from 18% in year 2004 to less than 

3% in year 2013. The total number of herds affected by UBT is also decreasing, from 60% in 2004 to less than 20% 

in 2013. Also, the prevalence of the disease showed a exponential decrease from 4.5% in year 2003 to 0.7% in year 

2013. 

The BEH monitoring and control methodology applied in this work could be used as a model in other countries or 

globe regions also affected by this disease.  
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O vírus da panleucopénia felina (FPLV) é um vírus que infecta múltiplos hospedeiros propenso a evolução genética, 

em resultado da adaptação a diferentes espécies de carnívoros. As mutações adquiridas no gene vp2, que codifica a 

proteína da cápside, levaram ao aparecimento e evolução de diversas variantes antigénicas com uma gama alterada 

de hospedeiros. Em Portugal, para além de cães e gatos domésticos, têm sido relatados casos de infeção por 

parvovírus em animais de cativeiro, nomeadamente grandes felídeos e lince ibérico, confirmados laboratorialmente. 

Recentemente demonstrámos também que os parvovírus circulam amplamente entre as espécies de carnívoros 

silvestres, tais como o sacarrabos, a raposa vermelha, a geneta comum, o texugo eurasiático e a fuinha. Não é claro 

se os parvovírus são mantidos autonomamente nestas populações selvagens ou se surgem pelo contato com fontes 

externas de infeção. A interação com fezes de gatos domésticos e cães, contaminadas por parvovírus, pode 

contribuir para a manutenção e dinâmica desses vírus na fauna silvestre. O principal objetivo deste trabalho foi 

investigar os padrões epidemiológicos de infeções por FPLV em Portugal e, tendo em consideração tanto a ecologia 

do vírus como das espécies pesquisadas, avaliar o papel de vários hospedeiros na dinâmica de transmissão do FPLV. 

Para o efeito, foram caracterizadas sequências nucleotídicas do gene vp2 de estirpes de FPLV que circularam em 

gatos domésticos em Portugal entre 2005 e 2012 e determinada a sua relação genética face a um conjunto de 

sequências obtidas recentemente (2010 e 2011) no país e provenientes de carnívoros selvagens. A elevada 

similaridade genética entre as estirpes de fuinha e raposa vermelha e a sua relação genética próxima com isolados 

FPLV de gatos domésticos obtidos em 2010-2012 sugere a ocorrência de transmissão inter-espécie, entre 

populações suscetíveis de animais domésticos e selvagens. Com base na diversidade nucleotídica e recurso a 

algoritmos de inferência bayesiana, todas as sequências de vp2 obtidas em Portugal foram contrastadas com 

sequências de estirpes que circulam em todo o mundo, por forma a estabelecer as suas posições filogenéticas 

relativas. Os resultados indicam que a maior parte dos isolados de FPLV de Portugal formam um grupo 

independente dentro do conjunto do sul da Europa, sugerindo segregação biogeográfica, possivelmente em resposta 

à adaptação do FPLV à comunidade de carnívoros presente na Península Ibérica. 

 

 

[Phylogenetic analysis of carnivore parvoviruses circulating in Portugal discloses the biogeographic 

segregation of feline panleukopenia vírus]  

 

Feline panleukopenia virus (FPLV) is a multi-host pathogen prone to genetic evolution as a result of adaptation to 

different carnivore species. Mutations acquired on the capsid vp2 gene have led to the emergence and evolution of 

several antigenic variants with altered host range. In Portugal, besides cats and dogs, parvoviruses (PV) have been 

reported in captive Felidae and Iberian lynx. Furthermore, we recently demonstrated that PV also extensively 

circulates among free-ranging wild carnivore species, such as Egyptian mongoose, red fox, common genet, Eurasian 

badger and stone marten.  Whether parvoviruses are self-maintained in these wild populations or arise from contact 

with external sources of infection is yet undetermined, but the interaction with parvovirus-contaminated feces from 

infected domestic cats and dogs is expected to contribute for the dynamic maintenance of these viruses in the wild. 

The main goal of this work was to investigate the epidemiological patterns of FPLV infections in Portugal and, 

considering both the ecology of the virus and that of the species surveyed, to evaluate the role of multiple hosts in 

FPLV transmission dynamics. For that purpose, we characterized the vp2 sequences of FPLV strains circulating in 

domestic cats in Portugal between 2005 and 2012 and determined their genetic relatedness to the set of FPLV 

sequences recently obtained (2010 and 2011) in the country from wild carnivores. The high genetic similarity 

observed between strains from mongoose and red fox and their close genetic relatedness with FPLV strains from 

domestic cats obtained in 2010-2012 suggests cross-species transmission among domestic and wild susceptible 

populations. Using nucleotide diversity and Bayesian inference algorithms, all available vp2 sequences of FPLV 

from Portugal were contrasted with deposited nucleotide sequences of FPLV strains circulating worldwide to 

establish their relative phylogenetic position. Results indicate that most of the FPLV isolates from Portugal form an 

independent group within the South-European clade, suggesting biogeographic segregation, possibly in response to 

adaptation to the carnivore guild present in Iberia. 
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Los problemas neurológicos en pequeños animales permiten su valoración in vivo mediante un buen examen 

neurológico. Con los datos obtenidos, el neurólogo es capaz de determinar con gran precisión la localización de la 

lesión. Con la ayuda de las técnicas de imagen puede confirmar dicha localización y establecer un diagnóstico 

diferencial muy aproximado. Sin embargo, en la mayoría de casos es necesario el estudio histopatológico, mediante 

biopsia de la lesión o necropsia, en el que el patólogo podrá establecer de forma definitiva el diagnóstico 

neuropatológico. 

En esta presentación, estableceremos las pautas generales para determinar el método de trabajo en equipo necesario 

para poder establecer un diagnóstico neuropatológico definitivo. Utilizaremos casos clínicos neurológicos 

procedentes del Hospital Clínico Veterinario de nuestra Universidad. Presentaremos su estudio clínico, mediante 

técnicas de imagen y su posterior evaluación histológica utilizando técnicas de rutina, especiales, de 

inmunohistoquímica, microscopia electrónica etc. Evaluaremos la correlación clínico-patológica, a veces completa 

pero en otros casos no, entre la sospecha diagnóstica establecida por el clínico con los resultados obtenidos tras el 

estudio neuropatológico del caso. 

Pretendemos demostrar que en los casos neurológicos resulta imprescindible una estrecha colaboración entre el 

clínico y el patólogo. Toda la información debe ser comprendida por ambos interlocutores lo que facilitará al 

patólogo su toma de muestras así como establecer una pauta de diagnóstico correcta y podrá devolver al neurólogo 

un buen diagnóstico neuropatológico. 
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Los problemas neurológicos en animales de producción, especialmente en rumiantes, han tomado gran relevancia en 

los últimos años con la aparición de las enfermedades priónicas. Sin embargo, existe una gran variedad de procesos 

neurológicos no priónicos que afectan a las diferentes especies de producción. Aunque su estudio clínico es mucho 

más limitado que en animales de compañía se pueden establecer pautas diagnósticas que nos ayuden a su correcto 

estudio laboratorial que en la mayoría de casos puede proporcionar un diagnóstico neuropatológico definitivo.  

Pretende-se establecer unas pautas de diagnóstico básicas que ayuden al estudio neuropatológico en animales de 

producción.   

Presentaremos los hallazgos macroscópicos y microscópicos que caracterizan diferentes procesos neurológicos en 

animales de producción (bovinos, ovinos, caprinos, suinos, etc.) que hemos estudiado en nuestra ámbito geográfico 

y detallaremos su estudio clínico y su posterior evaluación histológica utilizando diferentes técnicas histológicas e 

inmunohistoquímicas. Revisaremos los principales grupos nosológicos: inflamaciones, intoxicaciones, 

malformaciones, procesos neurodegenerativos, etc. que hemos diagnosticado con mayor frecuencia en animales de 

producción.  

Pretendemos demostrar que los problemas neurológicos existentes en los animales de producción no se restringen a 

los priones. Además, utilizando las técnicas histológicas de rutina es posible proceder a enfocar su diagnóstico en la 

mayoría de ellos. No olvidaremos la ayuda imprescindible de técnicas laboratoriales  complementarias 

(microbiológicas, toxicológicas, etc.) o fundamentales en muchos casos. 
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É frequente os serviços de anatomia patológica veterinária depararem-se com a necessidade de esclarecimento da causa de 

morte em suspeitas de intoxicação intencional ou acidental de animais domésticos. A maioria das solicitações provém dos 

proprietários ou dos agentes de autoridade que, perante uma morte súbita e/ou inesperada, suspeitam, por diversas razões, 

que a morte possa ter sido causada por envenenamento. 

Nestes casos, para o patologista veterinário a necrópsia assume um duplo caráter anátomo-patológico e médico-legal, pois 

importa distinguir as causas de morte natural das provocadas por causas externas/intencionais. 

Os autores descrevem a casuística dos Laboratórios de Anatomia Patológica e de Farmacologia e Toxicologia ambos da 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, nos últimos três anos (2011-2013), com ênfase nos 

quadros anátomo-patológicos encontrados para as intoxicações mais frequentes. 

Foram efetuados 13 exames necrópsicos e toxicológicos positivos em cães (n=8), gatos (n=2) e rolas domésticas (n=3). Os 

grupos de tóxicos identificados foram os dicumarínicos (4 cães; 1 gato), os moluscicidas (2 cães; 1 gato), os carbamatos (3 

rolas; 1 cão) e a estricnina (1 cão). 

Nos casos estudados, os dicumarínicos foram responsáveis por quadro lesional generalizado de hemorragia (hemotórax, 

hemopericárdio, hemoperitoneu, hemorragia pulmonar e hemorragias petequiais disseminadas). Histologicamente as 

lesões mais graves foram a hemorragia intra-alveolar aguda.  

Os carbamatos provocaram no cão um quadro de hemorragia pulmonar maciça cujo exame histológico foi de hemorragia 

intra-alveolar aguda. As rolas domésticas não apresentaram alterações anátomo-patológicas valorizáveis.  

Os moluscicidas não provocam um quadro anátomo-patológico expressivo. As lesões encontradas foram congestão 

acentuada das vísceras e conteúdo alimentar parcialmente digerido no estômago. A lesão histológica predominante foi o 

edema alveolar agudo. 

O exame externo do cão intoxicado com estricnina revelou a presença de contração da musculatura facial (riso sardónico). 

A metodologia analítica utilizada para a deteção dos tóxicos foi a cromatografia em camada fina e em camada gasosa. A 

identificação das substâncias foi efetuada a partir de amostras de sangue, fígado e conteúdos gástrico e intestinal. 

A inexistência de quadro anátomo-patológico característico para a maioria dos tóxicos permite concluir que, embora o 

exame necrópsico seja fundamental, só a análise toxicológica realizada em laboratório especializado permite concluir 

sobre a causa da morte.  

 

[Anatomopathological findings in confirmed cases of poisoning] 

In the course of their activity, it is frequent for veterinary pathology services to require further investigation regarding 

cause of death in cases of intentional or accidental poisoning. Most requests come from owners or law-enforcement agents 

who, in the face of a sudden and/or unexpected death, are led to suspect for a number of reasons that poisoning may have 

been the ultimate cause of death. 

In such cases, necropsy becomes both an anatomopathological and forensic tool for the veterinary pathologist, since it is 

vital to distinguish between natural causes of death from external/intentional causes. 

The authors describe the cases analyzed at the Pathology and Toxicology Laboratories of the Faculty of Veterinary 

Medicine of the University of Lisbon for the past three years (2011-2013), with emphasis on the pathological findings 

present in the most prevalent cases of poisoning. 

Thirteen necropsic examinations associated with positive toxicology results were carried out in dogs (n=8), cats (n=2) and 

domestic doves (n=3). Toxic substances found included dicoumarins (4 dogs; 1 cat), molluscicides (2 dogs and 1 cat) 

carbamates (3 doves; 1 dog) and strychnine (1 dog). 

In the cases studied, dicoumarins were responsible for generalized hemorrhage. Lesions found varied from hemothorax, 

hemopericardium, hemoperitoneum, pulmonary hemorrhage and disseminated petechial hemorrhages. Histologically, the 

most severe lesions found were acute intra-alveolar hemorrhage.  

Carbamates caused massive pulmonary hemorrhage associated with a histological presentation of acute intra-alveolar 

hemorrhage in the only dog necropsied. The domestic doves did not exhibit any significant pathological changes. 

Molluscicides did not cause any distinctive pathological presentation. Lesions founded reported mostly to marked 

congestion of the viscera and partially digested food contents within the stomach. The most prominent histological lesion 

found was of acute alveolar edema. 

The external examination of the dog with strychnine poisoning revealed facial muscle contraction (risus sardonicus).  

The analytical methods used for toxic-substance detection was thin-layer chromatography and gas chromatography. 

Substances were isolated from blood, liver, and gastric and intestinal content. 

The lack of a distinctive pathological presentation for most toxic substances allows us to conclude that, although necropsy 

is essential, only the toxicological analysis carried out in a specialized laboratory allows for conclusive ruling of cause of 

death. 
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Introdução: Estudos recentes têm apontado o HER2 como um potencial biomarcador em Tumores Mamários Felinos 

(TMF), uma vez que 30 a 40% destes tumores apresentam sobrexpressão desta oncoproteína. A sobrexpressão deste 

recetor de membrana citoplasmática tem extrema importância no Cancro de Mama na Mulher, quer pelo seu valor 

prognóstico, quer pelo seu valor preditivo para utilização de terapêuticas específicas (anticorpos monoclonais anti-HER2 

ou inibidores de tirosina cinases). Na Mulher, a determinação do seu status proteico é realizada através de 

imunohistoquímica (IHQ), enquanto a amplificação génica pode ser detectada pela técnica de hibridação in situ. Para além 

destas metodologias, aprovadas pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), a quantificação da fracção 

extracelular do recetor HER2 (ECD-HER2) no soro, através de ELISA, apresenta algumas vantagens, face às técnicas 

anteriormente descritas, uma vez que permite a avaliação da progressão da doença, em tempo real, sem a necessidade de 

recorrer a procedimentos cirúrgicos para recolha de tecido e mostra uma boa correlação com os resultados de IHQ. 

Desta forma, o objectivo deste trabalho foi quantificar a fracção extracelular da proteína HER2 felina (ECD-fHER2), em 

gatas com tumores mamários e, comparar este método com os resultados obtidos pela técnica IHQ. 

Material e métodos: Foram analisados 47 soros de gatas com TMF, recolhidos antes da exérese das massas mamárias. 

Como controlo foram utilizados 20 soros de gatas saudáveis, submetidas a ovariohisterectomia electiva. Foi realizada a 

técnica de IHQ para determinação do status proteico do fHER2 nas neoplasias mamárias
1
 e a técnica de ELISA para 

determinar o nível de ECD-fHER2 (Platinum ELISA kit, eBioscience
®
, San Diego, CA, USA), seguindo as instruções do 

fabricante. O cut-off de positividade para o ECD-fHER2 foi determinado através da análise das curvas ROC e a 

concordância e correlação entre os dois métodos foi avaliada pelo teste kappa e teste de Spearman. 

Resultados: Foi detectada uma sobrexpressão da proteína fHER2 em 34% das massas mamárias. O valor sérico médio do 

ECD-fHER2 foi de 25,4 ng/ml (intervalo de valores: 0-181 ng/mL), e a fracção proteica foi detectada tanto em animais 

saudáveis, como em animais doentes. Foi usado como cut-off o valor de 10ng/ml, sendo que 40% dos animais doentes 

apresentavam níveis elevados de ECD-fHER2. Os resultados obtidos pelas técnicas de ELISA e de IHQ apresentaram uma 

correlação e uma concordância moderadas e estatisticamente significativas. 

Conclusões: Este estudo vem demostrar que, tal como na Mulher, as gatas apresentam valores mesuráveis de ECD-fHER2 

no soro que se correlacionam com o status do tecido, sugerindo que o doseamento dos níveis séricos poderá constituir ser 

uma alternativa à avaliação do níveis de expressão do fHER2 nos tecidos. 

 

[Determination of serum fHER2 levels and correlation with immunohistochemistry] 

Introduction: Recent studies point out HER2 as a potential biomarker in Feline Mammary Tumors (FMT), once 30-40% of 

these tumors display overexpression of this oncoprotein. The overexpression of this transmembrane receptor has assumed 

importance in woman breast cancer, both because is prognostic value and its predictive value for specific therapies (anti-

HER2 monoclonal antibodies or tyrosine kinase inhibitors). In Women, evaluation of the HER2 status is performed by 

immunohistochemistry (IHC) while gene amplification is detected using in situ hybridization techniques. In addition to 

these two techniques, that are approved by the American Society of Clinical Oncology (ASCO), the quantification of the 

extracellular portion of the HER2 (HER2-ECD) in sera by ELISA can be an interesting alternative because it allows “real-

time” follow-up without using invasive techniques (surgical procedures) and shows good correlation with IHC results. 

The aim of this study was to quantify the extracellular fraction of feline HER2 protein (ECD-fHER2) and compare the 

results obtained with this method to the ones obtained with IHC. 

Materials and  methods: Serum from 47 queens with FMT was collected prior to mastectomy. As control samples, serum 

from 20 healthy cats undergoing ovariohysterectomy was used. The fHER2 tissue status was determined by 

immunohistochemistry
1
 while the sera levels of ECD-fHER2 were quantified with ELISA (Platinum ELISA kit

®
 

eBioscience, San Diego, CA, USA) following the manufacturer's instructions. The cut-off value for the ECD-fHER2 was 

determined by ROC curve analysis. Correlation and agreement between the two methods was assessed using the Spearman 

and kappa tests, respectively. 

Results: fHER2 overexpression was detected in 34% of the mammary masses. The mean value of the serum ECD-fHER2 

levels was 25.4 ng/ml (value range: 0-181 ng / mL), and the protein fraction was detected in healthy and sick animals. The 

cut-off adopted was 10ng/ml, and 40% of the animal patients had higher levels of ECD-fHER2. The ELISA and IHC 

showed a moderate and significant correlation and agreement. 

Conclusions: This study demonstrates that, as occurs in women, cats display ECD-fHER2 levels in serum that are 

correlated with HER2 status in breast tissue. These results suggest that ECD-fHER2 sera quantification may be an 

interesting and alternative method to determine the fHER2 status in FMT. 

 
Estudo suportado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/70720/2010). 
 

Referências: 1. Soares M, Correia J, Rodrigues P, Simões M, de Matos A, Ferreira F. (2013). Feline HER2 protein expression levels and gene 

status in Feline Mammary Carcinoma: optimization of immunohistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH) techniques. Microsc. 
Microanal. 19: 1-7. 
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Introdução: Os norovírus são hoje reconhecidos como uma causa de gastroenterite em seres humanos mas têm 

estado ausentes da lista de agentes infecciosos gastrointestinais nos cães. Em 2010, os autores estiveram envolvidos 

na descoberta de um novo norovírus canino (CaNov) e associaram-no a diarreia em cães. No entanto nunca foram 

estudadas as características histopatológicas no intestino delgado e o papel da apoptose na patogénese desta 

infecção. 

Objectivos: Assim, o objetivo do presente estudo foi caraterizar os achados histopatológicas do intestino delgado de 

cães expostos ao CaNov e avaliar o eventual envolvimento dos fenómenos apoptóticos. 

Métodos: Foi realizada a necrópsia em 2 cães alojados num canil onde recentemente tinha sido diagnosticada a 

infecção por CaNov num cão diarreico. Foram colhidas amostras de intestino, fixadas em formol tamponado a 10%, 

por um período máximo de 48 horas, incluídas em parafina, tendo sido obtidos cortes de 3µm, os quais foram 

corados por Hematoxilina-Eosina (H&E), seguindo a técnica histopatológica de rotina. Os estudos de 

imunohistoquímica para deteção de eventos apoptóticos, incluíram a deteção de citocromo c (anti-cytochrome C sc-

8385 antibody, Santa Cruz Biotechnology), bem como a fragmentação de DNA, através de método de TUNEL (In 

Situ Cell Death Detection Kit, Roche, Germany). 

Resultados: Os resultados histopatológicos revelaram a presença de infiltrado inflamatório mononuclear, mais 

notório na lamina própria dos segmentos proximais do intestino delgado, tendo-se observado também hipertrofia das 

vilosidades, da camada muscular e da muscularis mucosae, bem como elevada descamação epitelial e perda de 

mucosa. 

As células descamadas e as células epiteliais da ponta das vilosidades revelaram reação positiva para a apoptose, 

obtida em ambos os métodos testados. 

Conclusão: Este é o primeiro estudo que caracteriza as alterações histológicas associadas com infeção por CaNov e 

sugere que a apoptose pode estar associada com o mecanismo de diarreia causada por CaNov 

 

 

[Preliminary study of role of apoptosis in the mechanism of diarrhea, associated to canine 

norovirus] 

 

 

Background: Noroviruses are nowadays a well-established cause of gastroenteritis in humans, but have been absent 

from the list of gastrointestinal infectious agents of dogs. In 2010 our group has discovered a novel canine norovirus 

(CaNov) and associated with diarrhea in dogs. However the histopathological features in the small intestine and the 

role of apoptosis in the pathogenesis of this infection have never been studied. 

Objectives: Hence, the aim of the present study was to characterize the histopathological features of the small 

intestine of dogs exposed to CaNov and to evaluate if apoptosis was involved in these events. 

Methods: Standard necropsy procedure was performed in 2 dogs (2-year-old cross-bred and a 6 year-old cocker 

spaniel) housed in a kennel where a diarrheic dog had been diagnosed with CaNov. Samples of small intestine were 

collected and fixed (10% neutral buffered formalin) for a maximum of 48 hours, embedded in paraffin wax, and 

3µm sections were stained for routine histopathological evaluation. Apoptosis studies combined the 

immunohistochemical detection of cytochrome c (anti-cytochrome C sc-8385 antibody, Santa Cruz Biotechnology) 

and the DNA fragmentation by TUNEL assay (In Situ Cell Death Detection Kit, Roche, Germany). 

Results: The microscopic findings revealed a more notorious mononuclear inflammatory infiltrate within lamina 

propria of small intestine proximal segments. Unexpectedly villus hypertrophy, hypertrophy of inner and outer 

muscular layers and muscularis mucosae was seen, as well as severe epithelial detachment and mucosal loss. 

Detached cells and apical surface of epithelial cells on the villus top showed positivity to anti-apoptotic methods.. 

Conclusion: This is the first study that characterizes the histological alterations associated with CaNov infection and 

suggests that apoptosis can be associated with the mechanism of diarrhoea by CaNov. 

 
Agradecimentos: FEDER, Programa Operacional Factores de Competitividade – COMPETE, FCT (project PTDC/CVT/113218/2009) and 

CI&DETS (PEst-OE/CED/UI4016). PhD grant of JRM (SFRH/BD/45407/2008) to FCT 
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Foi usado um modelo murino de xenotransplante de leucemia linfoblástica aguda de tipo B (LLA-B, linha celular 

697) com o objectivo de estudar o(s) mecanismo(s) molecular(es) associado(s) à invasão do sistema necvoso central 

por células leucémicas. Este modelo, desenvolvido em ratinhos imunocomprometidos, é semelhante ao observado 

em humanos, sendo caracterizado pela expansão de células leucémicas na medula óssea, seguida de disseminação 

sanguínea e posterior colonização de órgãos secundários, nomeadamente sistema nervoso central, por disseminação 

meníngea. A análise histopatológica de células leucémicas localizadas no sistema nervoso demonstrou 

heterogeneidade fenotípica desta população, por comparação com a população que infiltra a medula óssea; observa-

se perda de expressão de PAX5 e TdT, e heterogeneidade de marcação da vimentina nas células no sistema nervoso 

mas manutenção de expressão destas proteínas das células na medula óssea, semelhante ao observado para esta linha 

celular in vitro. 

Esta reversão do fenótipo B, com a perda de PAX5 e TdT é acompanhada por redução da expressão de CD19, 

CD33, CXCR4 e Flt-3, e de sobre-expressão de CX3CR1 e  de CX3CL1, uma via de sinalização envolvida em 

adesão inter-celular. Para avaliar padrões alterados de expressão de marcadores de linhagem de células mielóides ou 

estaminais, foram testadas diversas moléculas, CD2, CD3, CD10, CD11c, CD20, CD34, CD45, CD79a e CD11 , 

que foram todos negativos em ambas as subpopulações de células B -ALL , medula óssea e do sistema nervoso. 

 

 

[Meningeal leukemia is associated with distinct leukemic cell phenotype in a murine xenotransplant 

model of B-cell acute lymphoblastic leukemia] 

 

To address the dynamics and mechanistic basis of nervous system leukemia, sub-lethally irradiated SCID mice 

xenografts of B cell (B-ALL, 697 cell line) acute lymphoblastic leukemia were used. These mice consistently 

develop rapidly progressing fatal leukemia, characterized by early colonization of bone marrow (in 

appendicular/long bones; and axial bones – skull and vertebral bodies), and by meningeal infiltration. Histological 

analysis of leukemic cells infiltrating the dorsal root nerves, ganglia and leptomeninges showed cells that are 

invariably larger than their bone marrow infiltrating counterpart, and immunohistochemical analysis showed 

phenotypic heterogeneity of this population, frequently with loss of Pax5, vimentin and TdT expression; while bone 

marrow infiltrating leukemic cells maintain the expression of these markers throughout the disease time-course, 

similarly to B-ALL cells in vitro.  

This reversion of B cell commitment upon loss of Pax5 and TdT is accompanied by CD19, CD33, CXCR4 and Flt-3 

down-regulation, and CX3CR1 and fractalkine (CX3CL1) overexpression, assessed by RQ-RT-PCR in 

cerebrospinal fluid (CSF) infiltrating B-ALL cells, collected from the cisterna magna of late stage leukemic mice. 

To search for lineage shifts/abnormal patterns of expression of myeloid, T or B lymphoid–associated antigens in 

these B-ALL cells, a panel of cluster differentiation markers was studied (CD2, CD3, CD10, CD11c, CD20, CD34, 

CD45, CD79a and CD117), which were all negative in both B-ALL cell subsets, bone marrow and CNS infiltrating. 
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Em Portugal são conhecidas cinco espécies do género Gasterophilus que parasitam o aparelho digestivo de equídeos: G. 

intestinalis; G. nasalis; G. haemorrhoidalis; G. inermis; G. pecorum (Pereira da Fonseca, 1993). Recentemente, foi 

identificada, pela primeira vez, a espécie G. nigricornis (Duque de Araújo et al., 2013). 

As lesões causadas pelas larvas deste díptero são proporcionais ao grau de infestação, podendo verificar-se danos em graus 

variáveis desde dificuldade na passagem de alimento, até à rotura do estômago. As espécies de Gasterophilus spp. 

possuem uma ampla distribuição mundial. Porém, os dados sobre a patologia da infeção permanecem ainda pouco 

conhecidos. O presente estudo teve como objetivo descrever as principais lesões macro e microscópicas provocadas pelo 

parasitismo de larvas de G. nigricornis no duodeno dos equídeos.  

A colheita de amostras foi realizada no matadouro de Beja, onde foram observadas larvas de G. nigricornis em um equino, 

em 2010, e em um híbrido, em 2011. Foram colhidos estômagos e duodenos a partir dos quais foram identificadas e 

quantificadas as larvas de G. nigricornis. O primeiro animal era um equino fêmea de dois anos, que albergava 46 lavas 

(L3) de G. nigricornis e 5 larvas (L3) de G. nasalis no duodeno. O segundo animal era um híbrido fêmea de dez anos, que 

albergava 8 larvas de G. nigricornis e 2 larvas (L3) de G. nasalis neste mesmo órgão.  

Após a retirada das larvas, foram observadas e descritas as lesões macroscópicas e foi colhido material para análise 

histopatológica. O aspeto macroscópico do duodeno, no local onde se encontravam aderidas as larvas, revelou lesões 

multifocais ulcerosas da mucosa, e notável diminuição da espessura da parede. 

Na análise microscópica foram observadas soluções de continuidade na superfície da mucosa ocasionalmente formando 

profundas fissuras mergulhando até a submucosa, sem vestígios de glândulas. Observou-se ainda infiltrado inflamatório da 

lâmina própria da mucosa rico em células linfoides; frequentes eosinófilos, marcado desarranjo das fibras de colagénio; 

granulomas em torno de material acidófilo com riqueza variável de células gigantes multinucleadas. Alguns granulomas 

encontravam-se inseridos na superfície da serosa que exibia espessamento fibroso. Observou-se ainda atrofia marcada da 

túnica muscular.   

Podemos concluir neste estudo que as lesões foram predominantemente inflamatórias de tipo difuso, rica em linfócitos e 

eosinófilos, e ainda de tipo granulomatoso, com células gigantes multinucleadas.  
  

[Macroscopic and microscopic aspects of duodenal lesions caused by Gasterophilus nigricornis 

parasitism in horses] 

 
In Portugal there are five known species of the genus Gasterophilus parasitizing the digestive tract of horses: G. 

intestinalis, G. nasalis, G. haemorrhoidalis, G. inermis, G. pecorum (Pereira da Fonseca, 1993). Recently another species, 

G. nigricornis, has been identified for the first time (Duque de Araújo et al., 2013). The damage caused to the host by the 

Diptera larvae is proportional to the degree of infestation, and the severity of lesions can vary from gastrointestinal 

obstruction to stomach rupture. Species of the genus Gasterophilus show a worldwide distribution, but the pathology of 

the infection is still poorly understood. This study aims to describe the major gross and microscopic lesions caused by 

larval parasitism of Gasterophilus in equine duodenum. 

Sampling was carried out at the slaughterhouse of Beja, where G. nigricornis larvae were observed in one horse, in 2010, 

and one hybrid, in 2011. The duodenum and stomach of each animal were collected and the larvae of G. nigricornis were 

identified and quantified. The first animal harbouring this species was a two years old mare that housed 46 larvae (L3) of 

G. nigricornis and 5 larvae (L3) of G. nasalis in the duodenum. The second animal was a ten years old  hybrid female, 

which harboured 8 larvae of G. nigricornis and 2 larvae (L3) of G. nasalis in the same organ.  

Immediately after larvae removal, the macroscopic lesions were registered, and material was collected for 

histopathological analysis. The macroscopic appearance of the duodenum at the attachment site of larvae showed 

disruption of mucosa, with multifocal ulcerative lesions, inflammation and marked decrease in wall thickness. 

Microscopic analysis revealed discontinuity of the mucosal surface, occasionally forming deep fissures reaching the 

submucosa, with no glandular remnants. The following changes were also seen: mucosal infiltration by inflammatory 

cells, predominantly of lymphocytes; frequent eosinophils; marked disorganization of collagen fibres; granulomas around 

acidophilic material with variable presence of multinucleated giant cells. Some granulomas were embedded in the serous 

surface that showed fibrous thickening. There was also a marked atrophy of the muscular layer, represented by some rare 

scattered fibres. 

We can conclude from this study that the lesions were mainly inflammatory both diffuse, predominantly rich in 

lymphocytes and eosinophils, and granulomatous with multinucleated cells formation.  
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Diferentes hormonas e factores metabólicos como a Leptina (LEP) e a Grelina (GHR), envolvidos na regulação do 

balanço energético e função metabólica, modulam o funcionamento das gónadas. Podem actuar como mediadores 

paracrino/endócrinos, estabelecendo a inter-dependência entre o balanço energético e a função reprodutora. Assim, o 

objectivo foi avaliar, no corpo lúteo (CL) da égua, o efeito in vitro da LEP (5 e 200 ng/ml) e da GHR (50pg/ml) na 

regulação da angiogénese, através da quantificação de factor de necrose tumoral alfa (TNF), óxido nítrico (NO), 

factor inibidor da migração de macrófagos (MIF) e actividade angiogénica nas fases lútea inicial (ECL, n=5) e 

média (MCL, n=5). A actividade angiogénica, determinada indirectamente através da avaliação da proliferação das 

células endoteliais da aorta de bovino (BAEC) (n=5/fase lútea), aumentou no ECL pela LEP5 (p<0,05), assim como 

a secreção de MIF (p<0,05). No ECL, a LEP5 aumentou a produção de TNF (p<0,05), enquanto que no MCL foi 

aumentada pela GHR (p<0.05). A secreção de NO, aumentou no ECL, com LEP5 e GHR+LEP5 (p<0,001) e no 

MCL com GHR, LEP200 e GHR+LEP200 (p<0,05). Estes resultados demonstram o papel auto/parácrino da LEP e 

GHR na regulação da função lútea da égua. Durante o estabelecimento do CL, a LEP promoveu a secreção do TNF, 

NO e MIF, bem como a actividade angiogénica. Uma vez que a acção pró-angiogénica do TNF e NO no CL da égua 

foi já demonstrada, e que MIF é também um importante factor pro-angiogénico, podemos concluir que a LEP 

promove a formação vascular durante o estabelecimento do CL na égua. 

 

 

 

[The role of Leptin and Ghrelin in the regulation of angiogenesis in mare corpus luteum] 

 

 

Different hormones and metabolic factors, such as leptin (LEP) or Ghrelin (GHR) involved in energetic balance 

regulation and metabolism, modulate gonadal axis function. They may operate as endocrine–paracrine mediators 

connecting energy balance and reproductive function. Therefore, the goal was to evaluate in mare corpus luteum 

(CL), the in vitro role of LEP (5 and 200 ng/ml) and GHR (50pg/ml) on the regulation of angiogenesis, through 

quantification of tumor necrosis factor α (TNF), nitric oxide (NO), macrophage migration inhibitory factor (MIF) 

and angiogenic activity in early (ECL) and mid (MCL) luteal phases. Angiogenic activity, assessed indirectly by 

bovine aortic endothelial cells (BAEC) proliferation (n=5/luteal stage), increased in ECL by LEP5 (p<0.05), 

likewise MIF production (p<0.05). TNF output was increased by LEP5 in ECL (p<0.05), and in MCL it was 

stimulated by GHR (p<0.05). NO production augmented in ECL by LEP5 and GHR+LEP20 (p<0.001), but in MCL 

by GHR, LEP200 and GHR+LEP200 (p<0.05). These data demonstrate the auto/paracrine role of LEP and GHR on 

local equine CL regulation. During CL establishment, LEP stimulated the secretion of TNF, NO and MIF, as well as 

angiogenic activity. Once TNF and NO involvement in early luteal angiogenesis in the mare was recently 

demonstrated, and since MIF is a well characterized pro-angiogenic factor, these results drive us to the conclusion 

that LEP supports angiogenesis during equine CL establishment.  
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O Nodal é um membro da superfamília TGF-β que está envolvido na remodelação dos tecidos e na apoptose, quer 

no tecido embrionário quer no extra-embrionário. No endométrio da mulher o Nodal parece ser responsável pela 

modulação da decidualização e pelas alterações do tecido no ciclo menstrual. A presença de Nodal no endométrio 

foi demostrada nos seres humanos, roedores e bovinos mas ainda não nos equinos. Portanto, os objetivos deste 

estudo foram a avaliação da expressão de mRNA do Nodal e dos seus receptores ALK-4 e ALK-7 no endométrio (i) 

entre a fase folicular (FP) e fase lútea media (MLP); (ii) e entre os diferentes graus de inflamação e fibrose. 

Amostras de endométrio e sangue foram recolhidas post mortem de 27 éguas com ciclicidade ovárica e classificadas 

em MLP (n=19) e FP (n=8) com base na progesterona plasmática e nas estruturas ováricas. Para cada amostra uma 

porção do tecido foi mantida em RNA-later para RT-PCR e outra em blocos de parafina para classificação 

histológica de Kenney. Cada amostra foi classificada nas categorias I, IIA, IIB e III de acordo com a escala de 

Kenney relativamente à presença de inflamação e fibrose. Categoria I corresponde à ausência de modificações 

patológicas e a III à endometrose grave. Posteriormente, o RNA foi extraído e realizada a transcrição do mRNA por 

RT-PCR. Primers específicos para os genes alvo (Nodal, ALK-4 e ALK-7) e o gene housekeeping (RPL32) foram 

desenhados e testados. Foi realizada uma quantificação relativa do nível do mRNA dos genes alvo. Os níveis de 

expressão dos genes alvo foram comparados entre as duas fases do ciclo éstrico considerando apenas as amostras 

das categorias I e IIA de Kenney. Foi ainda investigada a expressão dos genes alvo nas quatro categorias de Kenney. 

Os níveis de mRNA de Nodal, ALK-4 e ALK-7 aumentaram na FP em comparação com a MLP (p<0,05). Quando o 

efeito da fibrose foi considerado, a expressão dos genes foi menor nas categorias I e IIA em comparação com 

categoria IIB ou III (p<0,05). Estes resultados mostram a presença de Nodal e dos seus receptores ALK-4 e ALK-7 

nas duas fases consideradas do ciclo éstrico. Isto sugere o papel desta via na remodelação cíclica do tecido 

endometrial da égua. Além disso, o aumento da expressão da via de Nodal no endométrio fibrótico poderá ser 

atribuído ao seu papel na deposição de colagénio no desenvolvimento patológico da endometrose. Em conclusão, o 

Nodal parece ser muito importante não só na função fisiológica do endométrio da égua, mas também na patogénese 

da endometrose. 

 

 

[Nodal and its receptors ALK-4 and ALK-7 mRNA expression in endometrium fibrosis 

establishment in the cyclic mare] 

Nodal is a member of the TGF-β superfamily involved in tissue remodelling and apoptosis, both in embryonic and 

in extra-embryonic tissues. Nodal in woman endometrium seems to modulate decidualization and tissue changes 

during the menstrual cycle. The presence of Nodal in endometrium has been shown in humans, rodents and bovine, 

but not yet in the horse. Therefore, the objectives of this study were to evaluate mRNA expression of Nodal and its 

receptors ALK-4 and ALK-7 in the mare endometrium (i) in follicular (FP) and mid-luteal (MLP) phases; (ii) and 

with different degrees of inflammation and fibrosis. Endometrium samples and blood were collected post mortem 

from 27 cyclic mares and classified into MLP (n=19) and FP (n=8) based on plasma progesterone and ovarian 

structures. For each sample, tissues were kept in RNA-later for RT-PCR or in paraffin blocks for Kenney's 

histological classification. Every sample was classified according to Kenney’s scale for endometrial inflammation 

and fibrosis into categories I, IIA, IIB or III. Category I corresponds to the absence of pathological modifications 

and III to severe endometrosis. Further on, RNA was extracted and mRNA transcription was done for RT-PCR. 

Specific primers for target genes (Nodal, ALK-4 and ALK-7) and the housekeeping gene (RPL32) were designed 

and validated. Relative quantification of mRNA level of target genes was performed. Levels of target gene mRNA 

were compared between the two oestrous phases considering only samples of Kenney’s categories I and IIA. 

Moreover, the expression of the target genes was investigated in the four different Kenney’s categories. Nodal, 

ALK-4 and ALK-7 mRNA levels increased in the FP compared to the MLP (p<0.05). When considering fibrosis, the 

expression of all genes was lower in categories I and IIA, when compared to categories IIB or III (p<0.05). These 

findings support the presence in the endometrium of Nodal and its receptors ALK-4 and ALK-7 in the two 

considered phases of the oestrous cycle. This suggests the role of this cytokine in mare endometrium cyclic changes. 

Besides, Nodal pathway increased mRNA level in the fibrotic endometria might be ascribed to its role in collagen 

deposition in the pathological development of endometrosis. In conclusion, Nodal appears to be very important not 

only in the physiological function of the mare endometrium, but also in the pathogenesis of endometrosis. 
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O oviduto fornece as condições necessárias para a maturação do oócito, capacitação espermática, fertilização, 

desenvolvimento embrionário inicial e transporte até ao útero. Assim, os objectivos deste estudo consistiram na 

avaliação (i) da presença da citocina TNFα e dos seus receptores I e II, bem como (ii) da expressão dos respectivos 

genes no infundíbulo e ampola do oviduto da égua. Além disso foi também investigada a capacidade de produção 

das prostaglandinas (PG) - PGE2 e PGF2α - por explantes e oviduto quando incubados durante 24h com TNFα 

(10ng/mL). Sangue e ovidutos foram colhidos post-mortem de 9 éguas cíclicas. A fase do ciclo éstrico foi 

determinada com base na progesterona plasmática e nas estruturas ováricas. O infundíbulo e a ampola foram 

recolhidos dos ovidutos e porções dos mesmos foram utilizadas nos ensaios de RT-PCR, imunohistoquímica ou em 

culturas in vitro de explantes. A transcrição de RNAm de TNFα, TNFαRI e TNFαRII e a expressão das respectivas 

proteínas foram avaliadas por qRT-PCR e imunohistoquímica, respectivamente. O gene β2 microglobulina foi 

utilizado como o gene housekeeping. Em ambas as porções do oviduto estudadas as proteínas TNFα, TNFαRI e 

TNFαRII apresentaram forte marcação nas células epiteliais. O TNFα apresentou uma maior transcrição no 

infundíbulo, enquanto o TNFαRII apresentou uma maior transcrição na fase lútea inicial (p <0,05). O TNFα 

estimulou a produção de PGF2α comparativamente com o tecido controlo (p<0,05) nos explantes de oviduto 

provenientes de qualquer uma das fases do ciclo éstrico. Contudo, a produção de PGE2 aumentou apenas nos 

tecidos estimulados com TNFα obtidos da fase lútea (p<0,05). Comparando as diferentes porções do oviduto, o 

TNFα apresentou um efeito positivo nos tecidos da ampola e do istmo, tanto na produção de PGE2 quanto na 

produção de PGF2α. Estes resultados indiciam uma estreita relação entre a citocina TNFα e a produção de 

prostaglandinas. Esta estimulação da produção de PG poderá estar associada a processos fisiológicos de 

contracção/relaxamento da musculatura lisa do oviduto, acção luteolítica/luteotrófica, ou a situações patológicos tais 

como a inflamação e/ou de formação de fibrose. No entanto, mais estudos são necessários para melhor entendimento 

do efeito desta citocina na função do oviduto. 

 

[A putative influence of TNFα on the secretory function of equine oviduct] 

 

The oviduct provides the necessary conditions for oocyte maturation, sperm capacitation, fertilization, early embryo 

development and its transport to the uterus. Therefore, the objectives of this study were to evaluate (i) the presence 

of cytokine TNFα and its receptors I and II, as well as (ii) the expression of those genes in the infundibulum and 

ampulla of the mare oviduct. Besides, it was also investigated the capacity of prostaglandin (PG) production - PGE2 

and PGF2α – by oviduct explants incubated for 24h with TNFα (10ng/mL). Blood and oviducts were collected post 

mortem from 9 cyclic mares. The phases of the estrous cycle were determined based on plasma progesterone and 

ovarian structures. The infundibulum and the ampulla were separated from the oviducts and portions from them 

were used for the assays of RT-PCR, immunohistochemistry or in vitro explants culture. TNFα, TNFαRI and 

TNFαRII A mRNA transcription and expression of those proteins were assessed by qRT-PCR and 

immunohistochemistry, respectively. The gene β2 microglobulin was used as the housekeeping gene. In both 

portions of the oviduct in study, TNFα, TNFαRI and TNFαRII proteins strongly stained epithelial cells. TNFα 

presented the highest transcription in the infundibulum, while TNFαRII showed the highest transcription in the early 

luteal phase (p <0.05). TNFα stimulated PGF2α production in comparison to control tissue (p<0.05) in the oviduct 

explants from either phase of the estrous cycle. Nevertheless, PGE2 production increased only from oviduct tissues 

obtained in the luteal phase, and stimulated by TNFα (p<0.05). Comparing the different portions of the oviduct, 

TNFα showed a positive effect on the ampulla and isthmus, regarding both PGE2 and PGF2α production. These 

results indicate a strong relationship between the cytokine TNFα and prostaglandins production. This PG stimulation 

might be associated to physiologic processes of contraction/relaxation of oviduct smooth muscle, 

luteolytic/luteotrophic action, or pathologic conditions such as inflammation and/or fibrosis. However, further 

studies are needed for a better understanding of the effect of this cytokine in the function of the oviduct. 
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Introdução: A criopreservação de espermatozóides (SPZ) da cauda do epidídimo é fundamental para conservar 

material genético de garanhões após morte súbita ou orquiectomia de urgência (Guimarães et al. 2012). Monteiro et 

al. (2011) obteve taxas de fertilidade aceitáveis após inseminação artificial (IA) com sémen do epidídimo, mas não 

está descrita a utilização deste tipo de sémen em programas de transferência embrionária (TE). A criopreservação de 

sémen do epidídimo é preferencialmente utilizada em garanhões de elevado valor, para inseminar fêmeas de valor 

equiparável, sendo estas candidatas potenciais a dadoras de embriões. Aqui descreve-se o que julgamos ser a 

primeira gestação por transferência de embrião (TE) produzido após IA com sémen epididimário.  

Metodologia: Inseminou-se égua dadora com 22 anos utilizando sémen epididimário criopreservado e descongelado 

(>500x10
6
 SPZ móveis/IA) em 4 ciclos éstricos. Utilizou-se sémen de 2 garanhões. Nenhum embrião foi obtido 

após lavagens uterinas. A égua tinha uma história pregressa de endometrite crónica por Escherichia coli que poderia 

justificar os resultados negativos. Para aferir a fertilidade do sémen congelado do epidídimo em égua fértil, 

inseminou-se uma égua unípara de 5 anos, sem evidência clínica de patologia uterina, e com biopsia de endométrio 

grau IIA. Para se obter >500x10
6 
SPZ móveis sem recorrer a garanhões de clientes foi necessário utilizar sémen de 5 

garanhões sem valor comercial. Nove dias após a ovulação fez-se uma lavagem uterina para pesquisa de embrião.  

Resultados e Discussão: Obteve-se um blastocisto de grau 2 que foi transferido de imediato para égua em dia 9 do 

diestro. Três dias após transferência foi detectada uma vesícula embrionária por exame ecográfico. Repetiram-se 

exames ecográficos regulares até visualização de batimento cardíaco e posterior formação de corpos lúteos 

suplementares. A égua receptora continua gestante até a data (cerca 110 dias gestação). Será necessária uma 

amostragem sólida com elevado número de transferências, após inseminação com sémen de múltiplos garanhões e 

utilizando éguas dadoras com diversa fertilidade potencial, para confirmar se o sémen epididimário é equivalente ao 

sémen ejaculado para uso em programas de TE. No entanto esta descrição pioneira comprova a potencialidade de 

utilização de espermatozoides da cauda do epidídimo para efeitos de TE.   

 

[First report of a pregnancy in a mare after the transfer of an embryo produced by artificial 

insemination with epididymal sperm] 

Introduction: Cryopreservation of epididymal sperm cells (SPZ) is a useful tool to preserve genetic material of stallions 

after emergency castration or unexpected death (Guimarães et al. 2012). Conception rates obtained after artificial 

insemination (AI) with epididymal frozen-thawed SPZ or with ejaculated sperm did not differ (Monteiro et al. 2011). To 

our knowledge no reports on the use of epididymal sperm in embryo transfer (ET) programs have been published. 

Predictably, this technique will be used for the most valuable stallions, often used to inseminate mares of high genetic 

merit, which in turn are the ones most likely to be chosen as embryo donors. This report describes for the first time a 

pregnancy of a mare after being implanted with an embryo produced by AI with epididymal SPZ. 

Material and Methods: A 22 years old donor mare was inseminated with froze-thawed epididymal SPZ (>500x10
6
 motile 

SPZ/AI) in 4 different estruses, using semen of 2 different stallion (2 AI/stallion). No embryo was obtained after uterine 

flushing. A history of poor uterine histology and chronic metrites with isolation of Escherichia coli may have contributed 

to the negative results. In order to assess the results using a young fertile female, a 5 years old uniparous mare, without 

any clinical sign of uterine pathology and with a uterine biopsy classified as IIA was inseminated once with froze-thawed 

epididymal semen. A insemination dose of >500x10
6
 motile SPZ was constituted mixing up the semen of 5 stallions used 

for research, to avoid the utilization of valuable epididymal semen commercially cryopreserved from the 2 previously 

utilized stallions. A transcervical uterine flushing was performed 9 days post ovulation to retrieve the embryo.  

Results and Discussion: A Grade 2 blastocyst was recovered and immediately transferred transcervically to a mare on day 

9 of diestrus. An embryonic vesicle was detected by transrectal ultrasonographic imaging three days after the transfer of 

the embryo. Regular ultrasonographic examinations confirmed fetal heart beat and supplementary corpora lutea. The mare 

kept the pregnancy until this day (110 days of gestation). The efficiency of epididymal sperm for ET programs, as 

compared to ejaculated semen can only be assess after experiments using large number of animals, with stallions with 

diverse semen quality and donor mares of various ages. Nevertheless this result confirms for the first time that epididymal 

sperm can be used successfully in ET programs.  
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A urgência em preservar gâmetas, tanto humanos como animais, tornou premente a criopreservação de oócitos. No 

entanto, esta técnica obedece a várias fases, durante as quais as células são sujeitas a condições anisosmóticas 

extremas, verificando-se o fluxo de água e crioprotetores permeáveis através da membrana plasmática, com as 

consequentes variações de volume das células e o aumento cumulativo de stress osmótico. A permeabilidade da 

membrana é pois uma das propriedades criobiológicas que afetam a sobrevivência dos oócitos após a vitrificação. O 

nosso objetivo foi determinar e manipular a permeabilidade do oolema à água e aos criprotetores, tais como o 

etilenoglicol (EG) e o dimetilsulfóxido (DMSO), muito utilizados em protocolos de criopreservação em bovinos. Foi 

também estudada a sua ação na viabilidade dos oócitos após descongelação e fertilização. Oócitos bovinos obtidos 

após a aspiração de ovários recolhidos em matadouro, foram cultivados durante 22-24 h com ou sem 100 µM CLA 

(isómero conjugado trans10 cis12 do ácido linoleico, grupos CLA ou testemunha, respetivamente). Após a 

imobilização e observação de oócitos frescos maturados, de ambos os grupos, no microscópio invertido, foi 

quantificada a dinâmica das variações de volume observada em diferentes soluções. Para estudar a permeabilidade à 

água, utilizou-se uma solução com 200 mM de sucrose, enquanto para os estudos de permeabilidade aos 

crioprotetores, a solução padronizada continha 10% DMSO e 10% EG. Oócitos maturados de ambos os grupos 

foram também vitrificados em cryotop e descongelados (4 sessões) antes da fertilização in vitro. A cultura dos 

embriões prosseguiu em meio SOF suplementado. Os resultados mostraram um efeito (p<0,001) do CLA na 

permeabilidade osmótica hidráulica: a permeabilidade nos oócitos do grupo testemunha foi superior (0,014 ± 0,002 

cm.s
-1

; n=11) à dos oócitos maturados com CLA (0,010 ± 0,002 cm.s
-1

; n=11). Um efeito semelhante foi detetado na 

permeabilidade aos crioprotetores (p<0,001). Para além destes resultados, a presença de CLA aumentou a 

competência para o desenvolvimento dos oócitos descongelados. Em conclusão, a suplementação com CLA durante 

a maturação de oócitos bovinos, diminui a taxa de permeabilidade da sua membrana à água, DMSO e EG, tornando-

a mais lenta, mas aumenta, no entanto, a sobrevivência à criopreservação. Parece assim estar identificada uma 

dicotomia entre a permeabilidade da membrana e a criotolerância do gâmeta feminino. 

 

[Cryotolerance of bovine oocytes: Is membrane permeability to water and cryoprotectants really 

important?] 

 

Oocyte cryopreservation is increasingly in demand due to the need for preserving gametes of both humans and 

animals. This technique requires several steps during which cells must withstand extreme anisosmotic conditions 

and their associated cell volume fluxes. These volume excursions place a cumulative osmotic stress on the cell. 

Therefore the permeability of the plasma membrane to water and cryoprotectants is one of the important 

cryobiological properties affecting the survival of an oocyte after vitrification. Our goal was to determine and 

manipulate bovine oocyte membrane permeability to water and two cryoprotectants, ethylene glycol (EG) and 

dimethyl sulfoxide (DMSO), often used in oocyte cryopreservation protocols. Moreover their effects on oocyte post-

thawed developmental competence were further determined. Abattoir derived bovine oocytes were cultured for 22-

24h with 100 µM trans10 cis12 conjugated linoleic isomer (CLA) or without supplementation (CLA and control 

groups). Fresh mature oocytes were immobilized in glass slides coated, observed in an inverted microscope and the 

dynamic of oocyte volume changes quantified. To investigate oocyte permeability to water and cryoprotectants, two 

solutions containing 200 mM sucrose or 10% DMSO and 10% EG were used. Mature oocytes from both groups 

were vitrified using cryotop and warmed (4 sessions) prior to in vitro fertilization. Embryo culture proceeded in SOF 

supplemented medium.  Results showed a significant CLA effect (p<0.001) on the osmotic water permeability: 

permeability in control oocytes was significantly higher (0.014 ± 0.002 cm.s
-1

; n=11) than in oocytes matured with 

CLA (0.010 ± 0.002 cm.s
-1

; n=11). Similar effect was observed on the cryoprotectants permeability (p<0.001). 

Moreover CLA improved (p<0.05) the developmental competence of frozen-thawed oocytes. In conclusion, CLA 

presence during maturation slowdown oocyte membrane permeability to water, DMSO and EG, although improving 

subsequent cryosurvival. Therefore a dichotomy between the membrane permeability to cryoprotectants and 

cryotolerance was identified in bovine oocytes 
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Durante as últimas décadas, as proteínas priónicas, têm constituído uma preocupação acrescida para as autoridades 

de saúde pública. Embora os mecanismos moleculares não se encontrem completamente esclarecidos, o resultado 

invariavelmente fatal destas doenças, tem ofuscado parcialmente a ação fisiológica destas proteínas. Dados recentes 

têm vindo a atribuir um papel de relevo ao prião e às proteínas do tipo priónico (prion-like) como moduladores da 

fertilidade/infertilidade masculina. Desde a descoberta da Doppel (Dpl), uma proteína do tipo priónico codificada 

pelo gene prnd, a maioria dos autores têm vindo a demonstrar uma função fisiológica relacionada com a fertilidade 

masculina desse gene, dado que a sua expressão tem sido observada maioritariamente ao nível do trato genital 

masculino. Esta expressão concentra-se no tecido testicular no adulto, adquirindo um papel importante na 

manutenção da integridade e motilidade dos espermatozoides, assim como na fertilidade. Neste estudo, 

concentrámo-nos num passo vital da biossíntese eucariota das proteínas prion-like, nomeadamente na identificação 

da Dpl pela partícula de reconhecimento de sinal (SRP). Tomando este péptido [Dpl ovina (OvDpl(1-30)] como 

modelo, estudou-se o seu comportamento em dois ambientes hidrofóbicos diferentes (TFE e DHPC) com recurso a 

técnicas de dicroísmo circular (DC) e de espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Em ambas, o 

péptido OvDpl(1-30) revelou uma conformação alfa-hélice com uma região central bem definida que se prolonga do 

resíduo Cys8 ao Ser22. A estrutura de RMN foi posteriormente incluída em estudos bioinformáticos de docking com 

o domínio M da proteína de reconhecimento do sinal (SPR54M), e comparada com as estruturas N-terminais da Dpl 

de murganho e PrP
C
 de bovino, permitindo a determinação de: (i) contatos polares comuns (Asp331, Gln335, 

Glu365 e Lys432) entre a região Dpl N-terminal e a SRP54M, assim como (ii) diferentes orientações N-C entre o 

péptido priónico bovino e os péptidos Dpl analisados, ao nível do sulco hidrofóbico da SRP54M, que estão de 

acordo com o potencial eletrostático de cada péptido. Estes resultados enriquecem o conhecimento dos mecanismos 

de biossíntese de proteínas príon-like, e demonstram um papel de relevo da conformação proteica na orientação para 

a membrana do retículo endoplasmático. Desta forma foi possível atingir um objetivo comum - o aprofundar de 

conhecimentos sobre o papel fisiológico das alterações conformacionais, na atividade biológica de proteínas príon-

like, um passo fundamental da biossíntese proteica. 

 

[What can we learn from the prion-like Dpl protein 3D structure analysis? NMR Solution 

Structure and SRP54M predicted interaction of the N-Terminal sequence (1-30) of the ovine Dpl 

protein] 

 
During the past decades, prion proteins, the pathological agents causing sporadic, genetic and infectious 

neurodegenerative disorders, have constituted major concerns for public health authorities. Although the molecular 

mechanisms of these diseases are not completely understood, the invariably fatal outcome in humans and animals has 

partly overshadowed the physiological action of prions. Recently, increasing evidence support the essential role of prion 

and prion-like proteins as modulators of male fertility/infertility. Since the discovery of Doppel (Dpl), a prion-like protein 

encoded by the prnd gene, the majority of authors pointed a physiological function related to male fertility for this gene, 

given that its expression was mainly observed in the male genital tract. This expression focuses on testis tissue at the adult, 

and takes an important role in maintaining sperm integrity, normal fertility, and motion ability. In this study, we focused 

on a vital step of eukaryotic prion-like protein biosynthesis: targeting by the signal recognition particle (SRP). Taking the 

ovine Dpl (OvDpl(1-30)) peptide as a template, we studied its behaviour in two different hydrophobic environments using 

CD and NMR spectroscopy. In both TFE and DHPC, the OvDpl(1-30) peptide revealed to fold in an alpha-helical 

conformation with a well-defined central region extending from residue Cys8 until Ser22. The NMR structure was 

subsequently included in a computational docking complex with the conserved M-domain of SRP54 protein (SRP54M), 

and further compared with the N-terminal structures of mouse Dpl and bovine PrP
C
 proteins. This allowed the 

determination of (i) common predicted N-terminal/SRP54M polar contacts (Asp331, Gln335, Glu365 and Lys432) and (ii) 

different N-C orientations between prion and Dpl peptides at the SRP54M hydrophobic groove, that are in agreement with 

each peptide electrostatic potential. Together, these findings provide new insights into the biosynthesis of prion-like 

proteins. Besides they also show the role of protein conformational switches in signalization towards the endoplasmic 

membrane, a key event of major significance in the cell cycle. Combining these approaches we were able to attain a 

common goal – which is to deepen the knowledge of the physiological role of conformational switches in the structure and 

biological activity of prion-like proteins, a key step for protein biosynthesis. 
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Nos ovinos, a criopreservação do sémen provoca alterações profundas nos espermatozoides (SPZ) com diminuição 

da fertilidade. O estadio de capacitação está associado à longevidade dos SPZ e, como tal, ao sucesso da fertilização. 

Outras propriedades dos SPZ, nomeadamente de natureza biofísica, alteradas durante o processo de 

congelação/descongelação, poderão contribuir igualmente para a redução da fertilidade do sémen descongelado. 

Este trabalho pretendeu identificar características morfométricas e da capacitação em SPZ frescos e descongelados e 

comparar a sua capacidade para a fertilização e desenvolvimento embrionário. Vários ejaculados de 4 carneiros 

foram divididos e cada metade processada em fresco (Fsh) ou submetida à congelação/descongelação (FT) e, 

posteriormente, testados por IVF. A motilidade, concentração, vitalidade e medidas morfométricas da cabeça dos 

SPZ foram avaliadas em amostras Fsh e FT. A coloração com clortetraciclina (CTC) foi realizada nos SPZ Fsh após 

a recolha, após 2-6h de incubação à temperatura ambiente e após swim-up. No sémen FT foi realizada após a 

descongelação e após swim-up. Foram identificadas 3 populações de SPZ, não capacitados (F), capacitados com 

acrossoma intacto (B) e com acrossoma reagido (AR). Oócitos maturados, obtidos de ovários de matadouro, foram 

inseminados com sémen Fsh ou FT, previamente submetido ao processo de seleção por swim-up. Os presumíveis 

zigotos, 18h p.i., foram cultivados em fluido sintético de oviduto (SOF) com aminoácidos e albumina sérica bovino 

(BSA) até ao estadio de 2-8 células a 38,5
o
C, com 5% O2, 5% CO2 e 90% N2. Após a avaliação da clivagem, o 

desenvolvimento embrionário prosseguiu até ao estadio de blastocisto em SOF+BSA com 10% FCS. Resultados 

preliminares mostraram que a motilidade inicial, pré e pós swim-up, a concentração e vigor pós swim-up foram 

superiores (P<0,001) nos SPZ Fsh do que nos FT. Antes do swim-up, o sémen Fsh relevou uma percentagem 

superior de SPZ F e menor de AR que o sémen FT (P<0,05). Após o swim-up, o padrão B foi superior (P<0,05) no 

sémen Fsh. A morfometria da cabeça dos SPZ, tanto dimensional (área, perímetro, comprimento e largura) como de 

forma (elipticidade, alongamento e rugosidade) mudou drasticamente após a criopreservação (Fsh n=3284 e FT 

n=1805, 5 réplicas P<0,001). As taxas de produção de embriões obtidas com sémen Fsh foram superiores. Estes 

resultados indicam que o processo de criopreservação tem grande influência na motilidade, vigor, morfometria da 

cabeça e na capacitação do sémen ovino, refletindo-se na fertilização e produção de embriões. 

 

[Sperm capacitation status in fresh and cryopreserved ovine semen and its effect on in vitro embryo 

production] 

 

Ram semen cryopreservation causes functional damage to sperm which may impair its fertility. Capacitation status 

could be associated to sperm lifespan, and therefore, may be linked to the success during fertilization process. 

Nevertheless, there are different sperm properties such as biophysical changes that may be modified during the 

freezing-thawing process, contributing to the lower fertility of thawed semen. In this study we aim to identify the 

capacitation status and morphometrical alterations of both fresh and frozen-thawed sperm and its influence on 

fertilization ability and embryo production. Ejaculates from four rams were equally divided in two aliquots and used 

as fresh (Fsh) and cryopreserved (FT) samples for IVF process. Concentration, motility, viability, and sperm head 

morphometrical characteristics were analysed for Fsh and FT samples. Chlortetracycline staining (CTC) was 

performed in Fsh samples after collection, after 2 to 6 hours of incubation at room temperature, and after swim-up; 

and in FT samples after thawing, and after swim-up. Three distinctive sperm populations were identified: non-

capacitated (F), capacitated with intact acrosome (B), and acrosome reacted (AR). Mature cumulus-oocyte 

complexes were inseminated with Fsh or FT sperm samples after swim-up selection process. Eighteen hours pi, 

presumptive zygotes were cultured in synthetic oviductal fluid (SOF) enriched with aminoacids and bovine serum 

albumin (BSA) at 38.5 ºC, under 5% O2, 5% CO2 and 90% N2 until 2-to 8-cell embryo stage. After cleavage rate 

assessment, embryo development was carried out to blastocyst stage in SOF+BSA medium with 10% FCS. Our 

preliminary results showed that initial, pre- and post-swim-up motility, post-swim-up concentration and vigour were 

superior in Fsh semen compared to FT samples (P<0.001). Before swim-up selection, Fsh sperm showed a higher F 

and a lower AR percentage than FT sperm (P<0.05). After swim-up, the percentage of sperm showing B pattern was 

higher in Fsh compared to FT samples (P<0.05). Regarding sperm head morphometry, dimensional (Area, 

Perimeter, Length and Width) and shape parameters (Ellipticity, Elongation and Rugosity) changed drastically after 

cryopreservation process (P<0.001). Embryo production rates were higher after insemination with Fsh semen 

(P<0.05). Our results indicate there is an important effect of the freezing-thawing process on ram sperm motility, 

vigour, head morphometry and capacitation status with repercussion in fertilization and embryo production.   
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A piómetra é a afeção uterina mais comum em cadelas no diestro. Escherichia coli é a bactéria mais frequentemente 

isolada a partir do conteúdo uterino de cadelas com piómetra e está associada a sinais clínicos mais graves, levando 

a endotoxémia e sépsis. Os isolados de E. coli associados à piómetra são caracterizados pela presença de um elevado 

número de genes que codificam para fatores de virulência (FV) e de marcadores de ilhas de patogenicidade (Mateus 

et al., 2013). Neste estudo pretendeu-se estabelecer um modelo de murganho para piómetra com o objectivo de 

caracterizar o papel de FV de E. coli envolvidos no estabelecimento e desenvolvimento da doença. Fêmeas de 

murganho CD1 com 7 semanas foram mantidas com um ciclo de 12 horas de luz/escuridão. O ciclo éstrico foi 

sincronizado através de um procedimento de superovulação e a fase lútea mantida com medroxiprogesterona. A 

progressão do ciclo éstrico foi monitorizada por citologia vaginal. As fêmeas de murganho em diestro foram 

anestesiadas, submetidas a laparotomia e ligação cirúrgica do cérvix. Procedeu-se à inoculação aleatoria em cada 

corno uterino de 10
7
 unidades formadoras de colónias de uma estirpe de E. coli isolada de piómetra (grupo 

inoculado) ou com NaCl (controlo). Após a cirurgia, a analgesia foi obtida com buprenorfina e o estado de saúde 

dos animais foi monitorizado até ao final do ensaio. Os animais foram eutanasiados 1, 3 e 7 dias após a inoculação. 

O útero e os ovários foram recolhidos para imunohistoquímica e para coloração com H&E. O conteúdo uterino foi 

recolhido para avaliação do número de bactérias e de células de reação inflamatória. Os animais controlo utilizados 

não desenvolveram piómetra em nenhum dos tempos avaliados. No grupo inoculado, foi evidente um aumento do 

tamanho do útero ao longo dos diferentes tempos experimentais em consequência do aumento do conteúdo 

purulento. O número de células de reação inflamatória nos animais inoculados aumentou do dia 1 para o dia 7 (p< 

0,05) e a imunohistoquímica confirmou a presença de neutrófilos e macrófagos no lúmen e no endométrio. O 

número de bactérias recuperadas do lúmen uterino diminuiu do dia da inoculação para o dia 1, e aumentou até ao dia 

7 (p< 0,05). A destruição do epitélio luminal só foi observada ao dia 1 pós-inoculação. Em conclusão, a inoculação 

de E. coli estimulou uma resposta inflamatória do útero e induziu o desenvolvimento de piómetra no modelo de 

murganho. 

 

 

[Induction of pyometra in a murine model] 

 

Pyometra is the most common diestrous uterine disease of bitches. Escherichia coli is the most frequent bacterium 

isolated from the uterine content of pyometra uteri and it is associated with the most severe clinical signs, leading to 

endotoxemia and sepsis. Pyometra E. coli isolates are characterized by a high number of virulence factor (VF) genes 

and pathogenicity-associated islands markers (Mateus et al., 2013). The aim of this study was to establish a murine 

pyometra model in order to better characterize the role of specific E. coli VFs in the establishment and development 

of canine pyometra. 7-week-old CD1 female mice, maintained in a 12-hour light/dark cycle, were used. Mice 

estrous cycle was synchronized thought a superovulation procedure and the luteal phase was maintained with 

medroxyprogesterone. Progression of estrous cycle was monitored by vaginal smears. Diestrous females were 

anesthesised, submitted to laparotomy and surgical closure of the cervix. Mice were then randomly allocated to 

inoculation in each uterine horn with 10
7
 colony forming units of a canine pyometra E. coli strain (inoculation 

group) or NaCl (control group). Following surgery, analgesia was achieved with buprenorfin and mice health was 

monitored until the end of experience. Mice were euthanized at 1, 3 and 7 days post inoculation (5 mice per group at 

each time point). Uteri and ovaries were collected for immunohistochemistry (IHC) and H&E staining. Uterine 

content were collected to assess bacterial and inflammatory cell numbers. Control mice did not develop pyometra in 

any of the time points evaluated. In the inoculation group, an increase in uterine size was evident, due to an increase 

in purulent content. The number of inflammatory cells recovered from the lumen increased from day 1 to day 7 (p< 

0.05), and IHC confirmed the localization of neutrophils and macrophages in the lumen and in the endometrium. 

The number of bacteria recovered from the uterine lumen decreased from inoculation to day 1, and then increased 

until day 7 (p< 0.05). Uterine luminal epithelium injury was observed on day 1 post inoculation, but not thereafter. 

In conclusion, intra-uterine inoculation of E. coli was able to stimulate an inflammatory response in the uterus, 

leading to the establishment of pyometra. This murine pyometra model may prove valuable for the study of host-

pathogen interactions.  
 
Bibliografia: Mateus et al. Vet Microbiol 166 (2013) 590–594 
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Escherichia coli é a bactéria mais frequentemente isolada do útero de cadelas com piómetra estando associada a 

sinais sistémicos mais graves. A resposta uterina à infecção é composta por mecanismos da imunidade inata e 

adaptativa. A resposta inata é desencadeada pelo reconhecimento de padrões moleculares associados aos agentes 

patogénicos por recetores do tipo Toll (TLRs), o que induz uma reacção inflamatória. Neste estudo, avaliou-se a 

transcrição dos genes que codificam para componentes das vias de sinalização dos TLRs (via dependente e 

independente da proteína adaptadora MyD88) e de mediadores da inflamação no endométrio de cadelas com 

piómetra. A presença dos transcritos foi avaliada por transcrição reversa seguida de PCR em amostras de 

endométrio de cadelas em diestro (n=10) e com piómetra (n=19). Verificou-se que os transcritos dos componentes 

da via dependente (MyD88, TRAF6, NFKβ) e independente de MyD88 (TRAM, TRIF, IRF3) estão presentes no 

endométrio de ambos os grupos. Os transcritos das citocinas IL-6,IL-8 e IL-10 foram detetados nos dois grupos de 

amostras e o mRNA das citocinas IL-1β e TNFα apenas nos casos de piómetra. O gene da IL-12 foi fracamente 

transcrito e apenas nas amostras de cadelas com piómetra. Os transcritos da IL-2, IL-4, IFNβ e IFNγ não foram 

detetados em ambos os grupos. A quantificação dos níveis de transcrição, avaliada por PCR em tempo real (qRT-

PCR), demonstrou que a transcrição das citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-6 e IL-8 e anti-inflamatórias IL-10 e 

TGFβ é superior (p< 0,05) nas amostras de piómetra (n=17) quando comparado com as amostras controlo (n=5). De 

igual forma, os genes das metaloproteinases 1 e 9, envolvidas na degradação dos componentes da matriz 

extracelular, apresentaram níveis de transcrição superiores nas amostras de endométrio de cadelas com piómetra (p< 

0,05). Os níveis de transcrição dos componentes da via dependente (NFKβ) e independente de MyD88 (IRF3) não 

foram significativamente diferentes entre os dois grupos. Estes resultados indicam que os genes dos componentes 

das duas vias de sinalização são constitutivamente transcritos no endométrio da cadela. Contudo, a ausência de 

transcritos dos interferões sugere que a via independente de MyD88, mediada por TRIF/IRF-3, não é um mecanismo 

de defesa crítico do útero em cadelas com piómetra por E. coli. Conclui-se ainda que a resposta inflamatória 

induzida pelos TLRs é caracterizada por um aumento na transcrição de genes que codificam para proteínas 

envolvidas na inflamação e que poderão funcionar como marcadores desta doença.  

 

[Characterization of the canine endometrial innate immune response to pyometra] 

 
Escherichia coli (E. coli) is the most common bacterium isolated from canine pyometra cases and its presence is 

normally associated with highly severe systemic signs. Uterine response to infection includes innate and adaptive 

immune defense mechanisms. The innate immune response involves the recognition of pathogen-associated 

molecular patterns by Toll-like receptors (TLRs) which induce an early inflammatory response. In this study we 

characterized the inflammatory response in pyometra endometria through gene transcription analysis of key 

components of TLR signalling pathways (MyD88-dependent and independent pathways), and of inflammatory 

mediators. The presence of these transcripts was evaluated by reverse transcription PCR (RT-PCR) in healthy 

diestrous (n=10) and pyometra endometrial samples (n=19). Transcripts of MyD88-dependent (MyD88, TRAF6, 

NFKβ) and independent pathway (TRAM, TRIF, IRF3) components were detected in healthy diestrous and 

pyometra endometria. Regarding pro- and anti-inflammatory cytokines, IL-6, IL-8 and IL-10 transcripts were 

detected in healthy diestrous and pyometra endometrial, whereas IL-1β and TNFα mRNAs were only detected in 

pyometra endometria.  IL-12 mRNA was also only detected in pyometra cases but at a very low level. IL-2, IL-4, 

IFNβ and IFNγ transcripts were not detected in both groups. Quantification of transcription levels by quantitative 

real time PCR (qRT-PCR) revealed that transcription of pro-inflammatory cytokines IL-1β, IL-6 and IL-8, and of 

anti-inflammatory IL-10 and TGFβ were significantly increased (p<0.05) in pyometra endometria (n=17) compared 

with healthy endometria (n=5). Genes encoding matrix metalloproteinases 1 and 9, implicated in degradation of 

extracellular matrix components, were also up-regulated in pyometra endometria. Transcription levels of key 

components of MyD88-dependent (NFKβ) and -independent (IRF3) pathways of TLRs were not significantly 

different in diestrous and pyometra endometria. These results indicate that components of both TLR signaling 

pathways are constitutively transcribed in canine endometria. However, the absence of transcripts of interferon 

family members may indicate that MyD88 independent pathway mediated by TRIF/IRF-3 is not a critical defence 

mechanism in   canine E. coli pyometra. Also, the TLRs induced inflammatory response is characterized by an 

increase in transcription of specific inflammatory related genes.  
 

(Financiamento: CIISA 74.Endometrial Hyperplasia) 
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A espermatogénese mamífera é um processo contínuo de proliferação e diferenciação celular, sendo que os 

espermatozóides libertados sofrem alterações sequenciais de maturação posteriormente ao longo do epidídimo. Este 

processo de remodelação celular requer um sistema de sinalização parácrina e autócrina bem ajustado e uma 

expressão génica muito bem orquestrada. Decifrar os sistemas de sinalização regulatórios por detrás destes eventos 

poderá levar ao desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas dirigidas tanto à infertilidade como à 

contracepção masculinas. 

A via de sinalização Notch é uma via evolutivamente bem conservada envolvida em decisões de destino celular em 

vários tecidos. Nos mamíferos, esta via é constituída por 4 receptores (Notch1-4) e 5 ligandos (Dll1, Dll3, Dll4, 

Jagged1-2). A sinalização Notch ocorre após a ligação entre a porção extracelular de um receptor e um ligando 

presentes em células vizinhas. O padrão de expressão dos componentes e efetores da via Notch nos testículos já foi 

descrito previamente por nós, tendo sido associado aos principais eventos celulares que ocorrem na 

espermatogénese. A principal hipótese a ser testada neste trabalho aponta para um efeito regulatório da via Notch na 

remodelação celular que ocorre durante a espermatogénese e maturação espermática. Para testar esta hipótese 

procedemos ao bloqueio in vivo da via Notch através da administração de um inibidor das ϒ-secretase (DAPT), 

avaliando as alterações sofridas na espermatogénese e maturação espermática. 

Foram distribuídos murganhos CD1 adultos aleatoriamente entre os grupos tratado e controlo. Aquando da 

eutanásia, foram colhidas amostras de sangue para doseamento da testosterona e os testículos foram processados 

para imunohistoquímica. O padrão de expressão dos componentes da via Notch foi avaliado e a morfologia, 

apoptose e identidade celular das células germinativas foi analisada. Os espermatozóides foram colhidos da cauda 

do epidídimo e a sua motilidade, morfologia, concentração e capacidade de fertilização in vitro foram determinadas. 

No testículo, o bloqueio de Notch provocou a desregulação do padrão de expressão, induziu alteração de destino 

celular e apoptose, principalmente nas últimas fases do ciclo espermático. No epidídimo, o tratamento com DAPT 

aumentou significativamente as alterações morfológicas dos espermatozóides e diminuiu a sua motilidade. O 

bloqueio da via Notch com recurso a DAPT não provocou alterações na concentração de testosterona nem na 

capacidade de fertilização in vitro. Estes resultados implicam a via Notch na regulação da espermatogénese e na 

função epididimária o que aponta os seus componentes como potenciais alvos terapêuticos. 

 

[Blockade of Notch signaling induces abnormal spermatogenesis] 

Mammalian spermatogenesis involves continuous serial cellular proliferation and differentiation events, and released 

spermatozoa sequentially undergo maturation changes along the epididymis. This cellular remodeling requires a finely 

tuned autocrine and paracrine signaling and a well-orchestrated gene expression. Deciphering the regulatory signaling 

behind these events could potentially lead to the development of new therapeutic strategies addressed to male infertility 

and contraception. 

Notch is an evolutionarily conserved cell signaling pathway implicated in cell fate decisions in several tissues. In 

mammals, four receptors (Notch1-4) and five ligands (Dll1, Dll3, Dll4, Jagged1 and Jagged2) were described, and Notch 

signaling occurs following the coupling of the extracellular domain of receptors with ligands expressed on neighboring 

cells. We have previously described the transcription and expression patterns of Notch component and effector genes in 

the testis, which were associated with key cellular events occurring in spermatogenesis. The main hypothesis to be tested 

in this study is that Notch signaling plays a relevant regulatory role in the cellular remodeling changes occurring during 

spermatogenesis and epididymal spermatozoa maturation. To test this hypothesis, we performed an in vivo Notch 

blockade, through the administration of a gamma-secretase inhibitor (DAPT), and evaluated changes in spermatogenesis 

and spermatozoa maturation. 

Adult male CD1 mice were allocated to treatment with DAPT or vehicle alone (control group). Mice were euthanized, a 

blood sample was collected for measurement of plasma testosterone concentrations, and testis were collected and 

processed for immunohistochemistry. Expression patterns of Notch components were evaluated, and germ cells identity, 

morphology and apoptosis were determined. Spermatozoa were collected from the epididymis tail and assessed for 

motility, morphology, concentration, and in vitro fertilization ability.  

In the testis, Notch blockade disrupted expression patterns of Notch components, and induced germ cell fate aberrations 

and apoptosis, mainly in the last stages of the spermatogenic cycle. In epididymis spermatozoa, treatment with DAPT 

significantly increased morphological defects and decreased motility. Notch blockade with DAPT had no effects on 

plasma testosterone concentrations and epididymis spermatozoa in vitro fertilization ability. These findings implicate 

Notch signaling in the regulation of spermatogenesis and epididymis function, which identify Notch proteins as potential 

therapeutic targets. 
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No último século assistiu-se a uma redução da diversidade genética dos bovinos, i.e. foi dada preferência  a raças 

comerciais importadas, houve diluição por cruzamento e a utilização generalizada de inseminação artificial resultou num 

declinio do número efectivo de machos. Em Portugal, por exemplo, a raça Frisia representa mais de 45% das fêmeas 

adultas registadas nos livros genealógicos e, na raça Alentejana, um único touro contribui em ~60% para o ‘pool’ genético. 

O estatuto de risco de cada raça é definido com base em aspectos demográficos e culturais. A Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura classifica como ameaçadas raças com menos de ~1000 fêmeas reprodutoras e/ou 

menos de ~20 machos reprodutores, sendo que várias raças autóctones Portuguesas se incluem nesta categoria. 

Analisar e preservar a diversidade genética é essencial para assegurar necessidades futuras de produção, investigar as 

bases genéticas da variabilidade fenotípica e reconstruir a história evolutiva dos animais domésticos. É necessário 

quantificar a diversidade genética intra- e inter-racial para preservar a variabilidade máxima da espécie. Os microssatélites 

autossómicos são os marcadores de eleição para estimar diversidade genética, analisar relações entre raças e definir 

prioridades de conservação. A diversidade e estrutura genética das raças bovinas Portuguesas foram analisadas com 

microssatélites. Apesar de nestas raças se ter observado grande diversidade genética, a análise dos coeficientes de 

parentesco revelou níveis de consanguinidade elevados, pelo que devem ser adoptadas medidas para evitar erosão genética 

continuada. As análises de distâncias genéticas e de ‘admixture’ indicam que estas raças estão fortemente estruturadas. As 

prioridades de conservação variam de acordo com a ponderação atríbuida à diversidade genética intra- e inter-racial. Raças 

mais diferenciadas, com efectivos menores e consanguinidade elevada (e.g. Mirandesa) foram valorizadas pela 

componente da diversidade entre raças. Por outro lado, as raças com efectivos maiores e cruzadas (e.g. Minhota) foram 

priorizadas pela componente intra-racial. 

É crucial ter em atenção vários aspectos quando se definem programas de conservação, nomeadamente análises de 

‘admixture’, adaptação a ambientes específicos, características de produção únicas, valor cultural e histórico e 

sustentabilidade ambiental. Neste trabalho, discute-se a definição de prioridades de conservação e de programas 

alternativos de melhoramento no contexto de pequenos produtores locais. Se a ênfase for colocada a curto prazo, a 

prioridade deveria ser manter níveis de heterozigotia elevados. Por outro lado, no longo prazo (adaptação a alterações 

ambientais) a diversidade alélica e a diferenciação entre raças devem ser valorizadas. Deverá ser adoptado um maneio 

eficaz e coordenado para definir programas de cruzamento adequados e assegurar um melhoramento animal sustentável.  

 

[Genetic analysis and conservation of domestic cattle breeds: myths and realities] 

Erosion in cattle diversity occurred in the last century, i.e. commercial breeds were preferred to native populations, 

crossbreeding led to dilution, and the widespread use of artificial insemination resulted in a sharp decline in sex ratio. In 

Portugal, the Friesian breed represents over 45% of the adult females registered in herdbooks, and also a single bull 

contributes ~60% to the current genetic pool of the Alentejana breed. The risk status of each breed is defined on the basis 

of demographic and cultural aspects. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, breeds 

with less than ~1000 breeding females and/or less than ~20 breeding males are classified as threatened. Several 

Portuguese native breeds fit within this category.  

Assessment and preservation of genetic diversity is fundamental to meet future breeding needs, to investigate the genetic 

basis of phenotypic variation and to reconstruct the history of farm animals. Within- and between-breed genetic diversity 

need to be measured to preserve the highest intra-specific variability. Autosomal microsatellites are the most used genetic 

markers to estimate diversity, to investigate breed relationships and to define conservation priorities. The genetic structure 

and diversity of Portuguese cattle were assessed with microsatellites. Although Portuguese cattle showed high levels of 

genetic diversity, within-breed kinships revealed highly inbred breeds for which measures should be taken to avoid further 

genetic erosion. Genetic distances and admixture analyses indicate native cattle breeds are highly structured. Conservation 

priorities differed according to the weight given to within- and between-breed genetic diversity. The most differentiated 

breeds, with smaller census and higher levels of inbreeding (e.g. Mirandesa) were prioritized by between-breed diversity. 

In contrast, higher ranking was given to large and crossbred populations (e.g. Minhota) by the within-breed component.  

When establishing conservation programs, it is crucial to account for several aspects, including admixture analysis, 

adaptation to specific environments, unique traits, cultural and historical value, and contribution to environmental 

sustainability. We will discuss priority setting for conservation and alternative breeding approaches for smallholder 

systems. If the focus is on short-term objectives, the emphasis should be on maintaining high levels of heterozygosity. 

While for long-term objectives (adjustment to environmental changes), it should be placed on allelic richness and breed 

differentiation. Effective and coordinated management must be adopted to assure organized crossbreeding programs and 

sustainable breed improvement. 
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Os genes PRND e PRNT são genes da família do gene do prião que codificam para as proteínas Dpl (Doppel) e PRT 

(prion-related testis-specific protein). Estas proteínas não parecem estar relacionadas com a progressão da doença 

priónica, mas com a fertilidade masculina. Num trabalho anterior identificámos, recorrendo à técnica de SSCP 

(Single-Strand Conformation Polymorphism), uma substituição (c.78G>A) no codão26 do gene PRND, que não 

implica alteração de aminoácido. O presente estudo teve por objectivo a caracterização de polimorfismos na região 

codificante dos genes PRND e PRNT numa população de 571 ovinos pertencentes a 8 raças portuguesas: Bordaleira 

Entre Douro e Minho (59), Churra Badana (55), Churra Galega Mirandesa (134), Merino Branco (59), Merino da 

Beira Baixa (57), Mondegueira (16), Saloia (132) e Serra da Estrela (59). As regiões codificantes dos genes PRND e 

PRNT foram amplificadas por PCR e analisadas por SSCP. Após sequenciação dos diferentes padrões obtidos por 

SSCP, identificámos quatro novos polimorfismos: nos codões 6, 38, 43 e 48 do gene PRNT – respectivamente 

c.17C>T (substituição de uma serina por uma fenilalanina), c.112G>C (substituição de uma glicina por uma 

arginina), c.129T>C e c.144A>G (sinónimos). Os polimorfismos nos codões 6, 38 e 48 aparecem em simultâneo em 

50,4% dos animais, dos quais 38,7% são heterozigóticos. Para estudar a distribuição do polimorfismo encontrado no 

codão 43 foi necessário recorrer a uma análise por RFLP (Restriction fragment length polymorphism). Este 

polimorfismo foi identificado em 43,2% dos animais, sendo 32,7% heterozigóticos. Da compilação destes resultados 

resulta a identificação de 8 genótipos diferentes para o gene PRNT, cuja distribuição não difere significativamente 

nas oito raças analisadas. Os resultados obtidos nos ovinos portugueses permitem concluir que a região codificante 

do gene PRNT é mais polimórfica do que a do gene PRND. 

 

 

[Polymorphic variants of prion-related genes in Portuguese sheep] 

 

PRND and PRNT are prion family genes which encode for Doppel (Dpl) and prion-related testis-specific protein 

(PRT), respectively. These proteins are most probably not related to prion disease progression but to male fertility. 

In a previous work we have identified, using a Single-Strand Conformation Polymorphism (SSCP) analysis, a 

synonymous substitution (c.78G>A) in codon 26 of the PRND gene, in Portuguese sheep. The objective of the 

present study was to characterize ovine PRND and PRNT gene polymorphisms in a population of 571 sheep 

belonging to 8 Portuguese breeds: Bordaleira Entre Douro e Minho (59), Churra Badana (55), Churra Galega 

Mirandesa (134), Merino Branco (59), Merino da Beira Baixa (57), Mondegueira (16), Saloia (132), and Serra da 

Estrela (59). PRND and PRNT coding regions were amplified by PCR and analysed by SSCP. Different SSCP 

patterns were obtained and subsequent sequencing allowed the identification of four new polymorphisms in codons 

6, 38, 43 and 48 of PRNT gene - respectively c.17C>T (serine to phenylalanine substitution), c.112G>C (glycine to 

arginine substitution), c.129T>C e c.144A>G (synonym). Polymorphisms in codons 6, 38 and 48 occur 

simultaneously in 50.4% of the animals, being 38.7% heterozygous. In order to study the distribution of the 

polymorphism in codon 43, a Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) analysis has been performed. 

Polymorphism in codon 43 has been identified in 43.2% of the animals, being 32.7% heterozygous. Eight different 

genotypes were finally identified for PRNT gene, being genotypic distribution significantly comparable in all breeds. 

The results obtained in Portuguese sheep lead us to the conclusion that, when compared to PRND, the PRNT coding 

region is more polymorphic.  

 

Financiamento: FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projecto PTDC/CVT/98607/2008.  
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As alterações climáticas em curso têm induzido elevações globais de temperatura e uma escassez de recursos de 

água que tendem a atingir regiões tropicais e de clima temperado. Estas alterações ambientais têm um impacto 

significativo nas produções agrárias, em particular na produção de leite. Estes factos têm induzido estudos 

genómicos da adaptação ao stress abiótico de plantas e animais nomeadamente relativos à produção de leite nas 

regiões temperadas (região Mediterrânea) e tropicais. No entanto poucos estudos têm sido feitos relativamente à 

adaptação genética e fisiológica da glândula mamária a condições de stress abiótico em ambientes tropicais. O nosso 

trabalho pretende estudar a adaptação e ou aclimatização de animais de raça Holstein ao ambiente tropical. Para este 

objectivo identificamos expressões genéticas diferenciais, através de microarrays e PCR em tempo real, da glândula 

mamária dos animais em experiência (bovinos) pertencendo a raças com diferentes níveis de adaptação ou 

aclimatização a ambientes tropicais. O trabalho foi dividido em dois estudos. No primeiro utilizaram-se vacas 

lactantes de três grupos genéticos (Holstein Brasil, Gyrolando e Gyr) submetidos a ambientes tropicais, e sob as 

mesmas condições de maneio e dieta. Foram identificados 14 genes com expressão diferencial na glândula mamária 

de pelo menos um dos três grupos associados as funções de desenvolvimento da glândula mamária (CRDGF; CD97; 

GH1; Endoglin and RPL35), tolerância ao stress térmico (Crh_11, v-Fos, LTF; INPP5B; PTPN9 and Cdc37) e 

composição do leite (κ-casein, β-casein and α s2-casein). No segundo estudo foram utilizadas vacas Holstein em 

dois ambientes, tropical (Brasil) e temperados (Portugal). Igualmente sob o mesmo sistema de maneio e dietas 

similares. Identificaram-se 12 genes com expressão diferencial nos dois grupos que referem-se a composição do 

leite, desenvolvimento da glândula mamária e tolerância ao stress térmico. Os genes CD97, CRDGF, GH, 

Chr11_QTL, RPL35 apresentaram up-regulated no grupo Holstein Brasil e os genes Endoglin, CCAR1; V-Fos no 

grupo Holstein Portugal. Dos dois estudos concluímos que os animais da raça Holstein mantidos em condições 

tropicais de exploração apresentaram-se num processo de aclimatização e sugerimos que nos programas de selecção 

animal desta raça sejam realizados trabalhos no sentido da manutenção de genes que identificamos, reguladores da 

estrutura da glândula mamária e estimular a expressão de genes associados à defesa celular e aumento da tolerância 

ao stress térmico. 

 

 

[Genomic study of mammary gland in bovine adapted to tropical environment] 

In course climate change is inducing global temperature increases and a shortage of water resources which tends to 

reach temperate and tropical regions. These environmental changes have a significant impact on agricultural 

production, particularly in requiring the consumption of significant amounts of water and energy, as milk 

production. These facts have induced genomic studies of adaptation to abiotic stress of plants and animals namely 

regarding increased milk production in temperate (Mediterranean region) and tropical regions. However few studies 

have been made on the genetic and physiological adaptation of the mammary gland to abiotic stress conditions 

concerning tropical environment. Our study aimed at accessing Holstein breed tropical acclimatization process. For 

this propose identifying the differential gene expression, through microarray and real-time PCR, within mammary 

gland of experimental animals (bovine) belonging to breeds with different levels of adaptation or acclimatization to 

tropical environments. The work was divided into two studies. In the first one, we used lactating cows of three 

genetic groups (Holstein Brazil, Gyrolando and Gyr) submitted to the same tropical environment, and under the 

same management conditions. We identified 14 genes with differential expression in the mammary gland of at least 

one of the three groups, associated with the function of mammary gland development (CRDGF; CD97; GH1; 

Endoglin and RP), thermal stress tolerance (Crh_11, v-Fos, LTF; INPP5B; PTPN9 and Cdc37) and milk 

composition (κ-casein, β-casein and α s2-casein).. In the second study Holstein cows were used in two 

environments, tropical (Brazil) and temperate (Portugal). All animal had same management system and similar 

diets. We identified 12 genes with differential expression in the two groups concerning to milk composition, 

mammary gland development and heat stress tolerance. CD97 CRDGF, GH, Chr11_QTL, RPL35 genes showed up-

regulated in the group Holstein Brazil and Endoglin, CCAR1 genes, V-Fos in the group Holstein Portugal. From 

these studies we concluded that the Holstein breed animals kept in tropical conditions of production presented an 

acclimatization process and suggest that animal selection of this breed is conducted to towards the maintenance, of 

identified genes concerning regulatory mammary gland structure, and to stimulate the expression of identified genes 

associated with cellular defense and heat stress tolerance. 
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A equigerminal é uma start up de biotecnologia veterinária com capital 100% português que visa a prestação de 

serviços, a investigação e desenvolvimento (ID) de novas ferramentas auxiliares na criação e seleção de cavalos 

saudáveis e aptos para o desporto.  

A equigerminal desenvolveu algumas dezenas de testes de diagnóstico disponível numa plataforma de e-commerce 

em www.equigerminal.org. Estes testes têm como principal objetivo apoiar a criação e seleção de cavalos saudáveis. 

Aqui iremos apresentar a estratégia e tecnologia disponível no nosso laboratório bem como as principais áreas de 

investigação e desenvolvimento da Equigerminal. 

 

 

 

[Equigerminal: Biotechnology to value horses] 

 

Equigerminal is a start up biotech with 100% of Portuguese capital dedicated to research and development and in 

vitro diagnostic services with the main goal of improving the welfare, health and performance of horses, by using 

state of the art biotechnology tools.  

The company has developed several in vitro diagnostic tests that are available at the E-commerce platform 

www.equigerminal.org . Genetic testing and the diagnostic of infectious diseases are the main research areas of 

Equigerminal. Herein we will present the strategy, available technology at our laboratories, and also the main areas 

of research and development of Equigerminal. 
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Objectivos: No cumprimento do Regulamento do Espectáculo Tauromáquico, DR nº 275 – I Série-B, 29/11/1991, o 

desembarque do curro de toiros na praça é acompanhado pelo Médico Veterinário designado pela IGAC como 

Delegado Técnico Tauromáquico. O Médico Veterinário realiza o reconhecimento de cada toiro, de forma a 

confirmar se este cumpre com os requisitos necessários para a sua aprovação para a lide. Os animais aprovados são 

deixados em repouso várias horas, com água ad libitum, até ao momento em que se realiza a respectiva preparação 

para a lide. Em Portugal, de um modo geral, colocam-se as embolas nos toiros para a lide a cavalo e realiza-se o 

despontar das hastes para a lide a pé. Estes procedimentos, de grande importância, uma vez que servem para evitar 

cornadas graves nos cavalos, forcados, matadores e bandarilheiros, devem ser controlados pelo Médico Veterinário. 

Previamente à colocação das embolas, é necessário cortar os pitons e em alguns casos corrigir determinados tipos de 

alterações da integridade do corno, como acontece, por exemplo, no caso de cornos hastilhados ou escobilhados, 

dado que as arestas ou bordos cortantes na superfície do corno funcionariam como lâminas, no caso do toiro se 

desembolar durante a lide. Para a lide a pé, realiza-se o despontar das hastes, respeitando obrigatoriamente a medida 

regulamentar definida pela bitola. O objectivo deste trabalho consistiu em testar a termografia como meio de 

avaliação da recuperação dos animais após o stress do transporte e da embolação, bem como na monitorização do 

despontar das hastes e da correcção de alterações de integridade dos pitons.  

Metodologias: A termografia é considerada como um meio complementar de diagnóstico por imagem. A capacidade 

de emitir e reflectir radiações infravermelhas que os corpos apresentam, permite que a radiação emitida seja captada 

e quantificada por câmaras de termografia. É uma técnica não invasiva que permite detectar à distância alterações 

pelo aumento ou diminuição da temperatura corporal. Neste estudo foram avaliados 30 toiros de raça Brava, com 5 

anos de idade. 

Resultados: O controlo da preparação do toiro para a lide, por termografia, permite confirmar que se respeita a 

estrutura anatómica do corno, uma vez que apenas se intervém no tecido queratinizado, desprovisto de inervação e 

de vascularização, sem causar qualquer dor ao animal, bem como avaliar a recuperação de cada animal, terminado o 

desembarque e a embolação. 

 

[Thermography technic: applications in Brava breed] 

 

Objectives: In compliance with the Regulamento do Espectáculo Tauromáquico, DR nº 275 – I Série-B, 29/11/1991, 

the arrival of bulls is accompanied by a veterinarian designated by the IGAC as Delegado Técnico Tauromáquico 

(DTT). The veterinarian performs the examination of each bull in order to confirm whether it respects all 

requirements for approval for bullfighting. Approved animals stand several hours at rest, with water ad libitum, until 

their preparation for the show. In Portugal, in general, the horns are coated with embolas (embolação), performed 

under the surveillance of the DTT. This is a very important procedure, as it works to prevent serious injuries in 

horses, forcados, and bullfighters. Prior to embolação, it is necessary to cut the edge of the horns, and correct certain 

integrity alterations, since the sharp edges on the surface of the horn act as blades, if these protections move out. The 

horn cutting must respect the regulatory measure defined by the bitola. The aim of this study was to test 

thermography to assess the recovery of animals after transport and embolação, as well as to monitoring the horn 

edge cut. 

Methodologies: Thermography is considered as a complementary imaging diagnostic technic. The ability of bodies 

to emit and reflect infrared radiation allows thermal imaging cameras to capture and quantify that radiation. This is a 

noninvasive technique that can detect at distance body temperature changes. In this study, 30 Brava breed bulls, with 

5 years of age, were evaluated. 

Results: Horn edge cutting control by thermography confirmed that the anatomical structure of the horn is respected, 

as it only affected the keratinized tissue, devoid of innervation and vasculature, and therefore performed without 

causing any pain to the animal. Moreover, thermography allowed the evaluation of each animal recovery after 

transport and embolação. 
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Objectivo: A criptosporidiose é uma das principais causas de diarreia neonatal em bovinos, uma vez que os vitelos 

nascem quase completamente desprovidos de mecanismos de imunidade naturais. Desde o nascimento até ao 

desmame os vitelos são particularmente susceptíveis à infecção por Cryptosporidium parvum. A doença apresenta 

elevados níveis de morbilidade e mortalidade moderada, representando um prejuízo considerável para a exploração. 

Neste trabalho apresentamos um caso de criptosporidiose em vitelos de raça Brava, cujas particularidades de maneio 

constituíram um desafio acrescido no tratamento desta afecção. 

 

Metodologias: Foram examinados 5 vitelos de raça Brava cujos sinais clínicos e laboratoriais confirmaram a 

infecção por Cryptosporidium parvum. O tratamento instituído a estes vitelos consistiu em antibioterapia e 

fluidoterapia. Os restantes 45 vitelos da exploração foram submetidos a um tratamento preventivo durante 5 dias.  

 

Resultados: A evolução dos vitelos doentes foi evidente a partir do primeiro dia de tratamento, tendo recuperado 

completamente ao fim de uma semana. O tratamento preventivo dos restantes vitelos, apesar de ter obrigado a 

recolher diariamente nos currais todo o efectivo de fêmeas, foi determinante para impedir que mais casos de doença 

surgissem na ganadaria. 

 

 

 

[Cryptosporidiosis in Bravo breed: treatment particularities] 

 

 

Objective: Cryptosporidiosis is one of the major causes of bovine neonatal diarrhea, because calves born almost 

devoid of natural immune mechanisms. Therefore, since birth to weaning, calves are particularly susceptible to 

Cryptosporidium parvum. The disease shows high levels of morbidity and moderate mortality, representing a 

considerable economic loss for the exploration. In this work, the author presents a case of Cryptosporidiosis in 

Brava breed calves, whose handling particularities constituted an added challenge for daily treatment.  

 

Methods: Five Brava breed calves with clinical signs and positive laboratorial analyses for Cryptosporidium parvum 

were examined. The treatment of these five calves consisted of antibiotic and fluid therapy. The remaining forty-five 

calves were submitted to a preventive treatment during five days.  

 

Results: The improvement of the five affected calves was evident from the first day of treatment, and its complete 

recovery was observed after one week. The remaining calves’ treatment, despite the difficulty of daily closing the 

herd of cows, was crucial to prevent further episodes of disease.  
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Objetivos: A Capeia Arraiana é uma manifestação tauromáquica típica de algumas aldeias do concelho do Sabugal 

que se caracteriza pela lide do toiro com o forcão. Embora as suas origens não sejam completamente conhecidas, 

sabe-se que a Capeia Arraiana existe, pelo menos, desde o século IXX. É uma tradição que se encontra 

profundamente enraizada na cultura local, constituindo um inquestionável marco identitário para a população. Com 

uma aceitação crescente, foi recentemente classificada como Património Cultural Imaterial (Diário da República, 2.ª 

série - N.º 220 - 16 de Novembro de 2011). As Capeias Arraianas têm lugar, sobretudo, no verão, durante o mês de 

agosto. Nesse período, a população aumenta cerca de dez vezes, atraindo às aldeias onde se realiza, familiares, 

amigos, visitantes de aldeias vizinhas e um número cada vez maior de turistas. O presente estudo tem como objetivo 

principal avaliar os diferentes players/agentes económicos a montante e a jusante, bem como o impacto sócio-

económico da Capeia Arraiana.  

 

Metodologias: Enquadramento da atividade e definição dos players a caracterizar. Levantamento de dados relativos 

ao período de 2009 a 2013: levantamento preliminar de dados; elaboração e implementação de inquéritos a 

residentes, intervenientes e espectadores; recolha de informação secundária.  

 

Resultados: Neste estudo, consideraram-se de maior relevância as diferentes atividades económicas desenvolvidas, a 

ocupação do espaço, o regresso à terra, ainda que pontual no tempo, e a mão-de-obra envolvida. O trabalho está 

ainda em curso. Contudo, o levantamento preliminar de dados permitiu obter informação relevante relativamente a 

alguns dos aspetos a caracterizar e a identificação de oportunidades e eventuais ameaças no âmbito desta 

manifestação cultural. 

 

 

 

[Capeia Arraiana: more than a tradition?] 

 

Objectives: The Capeia Arraiana is a popular tauromachy manifestation of some Sabugal parishes. It is 

characterized by the use of a wooden pitchfork – forcão – with which a group of thirty men waits for the charges of 

the bulls. Its origins are not completely known, but the Capeia Arraiana exists since the middle of the 19
th

 century. 

It is a tradition with a growing acceptance in the region, particularly in the last decades, since it constitutes an 

unquestionable identity brand. Recently it was classified as Intangible Cultural Heritage. The Capeias Arraianas 

take place mostly during the summer, particularly in August, and the population increases almost tenfold during this 

period, attracting to the villages where it takes place, families, friends and visitors from the neighbour villages, and a 

higher number of tourists. The current study has the main objective to identify the various upstream and downstream 

players as well as the socio-economical impacts of Capeia Arraiana. 

 

Methodologies: Framework of the activity and definition of upstream and downstream economic players involved. 

Data collecting for the period 2009-2013: preliminary data collection, elaboration and implementation of surveys to 

residents, intervenients and spectators; collecting secondary information. 

 

Results: In this study, the different economic activities developed, land occupation, return to the home land, even for 

a short period of time, and manpower involved were considered of major relevance. The preliminary data collection 

has enabled to obtain relevant information regarding some of the aspects to characterize and the identification of 

opportunities and eventual threats in what regards this cultural manifestation.  
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A mucina MUC1 é uma glicoproteína transmembranar, expressa na superfície apical de muitos epitélios, nomeadamente 

no útero, onde desempenha um papel importante na protecção e adesão celular. No entanto, a mucina MUC1 deve 

desaparecer do local de implantação por forma a permitir a ligação e a implantação do embrião. Nalgumas espécies, 

ocorre, na implantação, uma diminuição da expressão de MUC1 por acção da progesterona. Noutras espécies, pelo menos 

na mulher e na coelha, esta mucina aumenta na fase receptiva, sendo regulada negativamente ou clivada, aparentemente 

como resultado da interacção directa com o embrião. Numa primeira abordagem ao estudo da regulação transcricional de 

MUC1 em células reprodutivas femininas de bovino, amplificaram-se 1,7 kb da região promotora do gene de MUC1 de 

bovino e geraram-se seis porções do promotor com tamanhos diferentes, que foram clonados no vector pGL3basic 

(Promega). Foram estabelecidas culturas celulares primárias de oviducto (BOEC) e endométrio (BEEC) bovinos e 

posteriormente caracterizadas para a expressão de MUC1 por RT-PCR em tempo-real e Western-blotting. Após 

optimização de um protocolo de transfecção transiente para as BOEC, observou-se a presença de elementos de activação 

do promotor na região -1722/-972 (relativamente ao codão de iniciação – ATG), a qual será estudada mais 

detalhadamente. Entretanto, foi identificada, 1391 pb a montante do ATG, a substituição de um C por um G, tendo sido 

depois estudada por SSCP (Single-strand conformation polymorphism). Este novo polimorfismo (c.-1391C>G) ocorre em 

43,8% dos 153 bovinos analisados, sendo os heterozigóticos 34,6%. O objectivo deste estudo foi verificar se deste 

polimorfismo resultam alterações na regulação da expressão do gene da mucina MUC1, nomeadamente por modificação 

dos factores de transcrição que se ligam ao promotor. Para tal, foi realizada uma mutação específica (correspondente à 

substituição de um C para um G na posição 1391 bp a montante do ATG) nas porções do promotor de MUC1 -1428/-1 e -

1722/-1, recorrendo ao QuickChange site-directed mutagenesis kit (Stratagene). Da transfecção transiente das BOEC com 

estes promotores polimórficos não resultaram alterações significativas na actividade do promotor de MUC1, quando 

comparados com os promotores originais. Verificam-se, no entanto, diferenças nos possíveis factores de transcrição que se 

ligam às versões c.-1391C e c.-1391G do promotor de MUC1 bovino, pelo que este assunto deverá ser definitivamente 

explorado nas células de endométrio. 

 

[The bovine MUC1 mucin promoter] 

MUC1 mucin is a transmembrane glycoprotein expressed on the apical surface of many epithelia, namely in uterus, where 

it plays a key role in protection and cell-cell adhesion. However, MUC1 loss at implantation sites appears to be required to 

permit embryo attachment and implantation. This is facilitated in some species by progesterone down-regulation of 

endometrial MUC1 to coincide with the implantation phase of the reproductive cycle. In others, at least human and rabbit, 

characterized by increased MUC1 expression in the receptive phase, MUC1 is down-regulated/cleavaged locally, 

apparently as a result of a direct interaction with the embryo. In previous work, as a first step to study the unknown 

transcriptional regulation of MUC1 in bovine female reproductive cells, 1.7 kb of the bovine MUC1 promoter region have 

been amplified and six pGL3basic (Promega)/MUC1 promoter deletion constructs with different sizes were generated. 

Bovine oviduct (BOEC) and endometrium (BEEC) primary cell cultures have been established and characterized for 

MUC1 expression by real-time RT-PCR and Western-blotting experiments. After successfully optimizing a transient 

transfection protocol for BOEC cells, we have shown that essential positive regulatory elements for bovine MUC1 

promoter activity, in bovine oviduct cells, are present within the -1722/-972 region (relative to the initiation codon - 

ATG), which will be further studied in near future. Meanwhile, a C to G substitution, located 1391 bp upstream ATG, 

have been de novo identified and studied by Single-Strand Conformation Polymorphism (SSCP). This novel 

polymorphism (c.-1391C>G) occurs in 43.8% of the 153 bovines analysed, being 34.6% heterozygous. The objective of 

this study was to verify if this polymorphism implies alterations in the regulation of MUC1 gene expression, namely 

through possible modification of the transcription factors that are binding to MUC1 promoter. To this end, a site-specific 

mutation (corresponding to a C to G substitution in position 1391 bp upstream ATG) was generated in the MUC1 

promoter deletion constructs -1428/-1 and -1722/-1, using the QuickChange site-directed mutagenesis kit (Stratagene). 

Transient transfection of BOEC cells with these polymorphic constructs resulted in no significant alterations in MUC1 

promoter activity, when compared with original constructs. Nevertheless, differences were found on putative 

transcriptions factors binding to c.-1391C and c.-1391G bovine MUC1 promoter, and this issue should be further studied, 

decisively in endometrium cells. 

 
Financiamento: FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projecto PTDC/CVT/101586/2008.  
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Jagged1 (Jag1) é um ligando da via de sinalização Notch essencial para o desenvolvimento embrionário e vascular da 

retina. Embora se saiba que é expresso na vasculatura o seu aumento de expressão epitelial tem sido associado ao 

desenvolvimento tumoral e até considerado como marcador de mau prognóstico e elevado potencial metastático no caso 

de cancro da mama e da próstata. O cancro da próstata é a segunda causa de morte no homem, tendo-se verificado nos 

últimos anos o desenvolvimento e utilização de modelos animais que mimetizem o desenvolvimento autóctone do 

adenocarcinomas da próstata, entre os quais o modelo de ratinho transgénico TRAMP (TRansgenic Adenocarcinoma of 

the Mouse Prostate).   

O objectivo deste estudo é a caracterização do papel de Jagged1 no desenvolvimento de tumores da próstata. Para atingir 

este objectivo utilizámos duas abordagens distintas: primeiramente, criámos uma linha de ratinhos TRAMP com 

diminuída expressão de Jagged1 no endotélio (eJag1cKO). Secundariamente, administrámos anticorpos bloqueadores 

anti-Jagged1 a ratinhos TRAMP. 

Os ratinhos foram sacrificados às 18 e 24 semanas de idade, numa fase precoce e tardia do desenvolvimento de tumores 

prostáticos, respectivamente, e as próstatas foram colhidas e avaliadas segundo diversos parâmetros, tais como: peso, 

classificação histopatológica tumoral, fenótipo vascular, apoptose e proliferação celulares, alterações nos compartimentos 

celulares luminal e basal e transição epitélio-mesenquimal. 

Observou-se que o bloqueio de Jagged1 tem um efeito inibitório no desenvolvimento de tumores prostáticos, quer numa 

fase precoce como tardia. Analisando a vasculatura tumoral, verificou-se uma diminuição da sua densidade, sendo os 

vasos presentes imaturos, permeáveis e pouco funcionais. Também se observou aumento da apoptose e diminuição da 

proliferação celulares nos grupos experimentais relativamente aos respectivos controlos. Adicionalmente, quer o 

tratamento com o anticorpo quer a diminuição de expressão de Jagged1 endotelial levaram a uma inibição da perda da 

identidade luminal e da proliferação do compartimento celular basal da próstata, inibindo também o processo de transição 

epitélio-mesenquimal. Comparativamente, o fenótipo verificado foi muito mais acentuado nos ratinhos TRAMP tratados 

com anticorpo anti-Jagged1 do que nos ratinhos TRAMP eJag1cKO. 

Deste modo, concluímos que a sinalização pelo ligando Jagged1 no endotélio vascular da próstata desempenha um papel 

de extrema importância na regulação do desenvolvimento do cancro prostático, e que, adicionalmente, a expressão de 

Jagged1 no epitélio tumoral em transformação é um factor crítico para a progressão tumoral e para a capacidade de 

invasão das células tumorais. Estas observações sugerem a possibilidade desde ligando Notch constituir um importante 

alvo terapêutico para o tratamento do cancro da próstata.    
 

[Blocking Jagged1 delays prostate tumor development and invasion by inhibiting proliferation of 

basal cells and epithelial to mesenchymal transition] 

 

Jagged-1 (Jag1) is a Notch ligand required for embryonic and retina vascular development. Although it is known to be 

expressed in the vasculature its increased expression in the glandular epithelium has been associated with cancer 

development and even considered to be a marker of bad prognosis and high metastatic potential in breast and prostate 

cancers. Prostate cancer is the second leading cause of death in men, and in the past few years several animal models have 

been created to mimic the development of autochthonous prostate adenocarcinomas. One of such models is the transgenic 

adenocarcinoma mouse prostate model (TRAMP).  

The purpose of our study was to better characterize the role of Jagged1 in prostate tumor development. To achieve this we 

used two different approaches: Firstly, we created TRAMP mice that lack endothelial Jag1 (eJag1cKO). Secondly, we 

administered blocking anti-Jagged1 antibody to TRAMP mice. 

The mice were sacrificed at 18 and 24 weeks of age, which correspond to early and late stage tumor development, 

respectively, and the prostates were collected and evaluated regarding several parameters such as: weight, 

histopathological classification of the tumor, vascular phenotype, apoptosis, proliferation, changes in luminal and basal 

cell compartments and epithelial to mesenchymal transition. 

We have found that blocking Jagged1 has an inhibitory effect on the development of prostate tumors, in both early and 

late stages of development. Analyzing the tumor vasculature, we observed decreased vascular density, with the presence 

of immature, leaky and non-functional blood vessels. We also observed increased apoptosis and decreased proliferation, 

relative to respective controls. Moreover, both anti-Jagged1 antibody treatment and absence of endothelial Jag1 inhibit the 

loss of luminal identity and the proliferation of the basal cell compartment and inhibit epithelial to mesenchymal 

transition. Comparatively, the anti-tumor phenotype was found to be stronger in TRAMP mice treated with anti-Jagged1 

antibody relative to TRAMP eJag1cKO. 

These results show that instructional clues coming from endothelial Jagged1 are of extreme importance in the regulation 

of prostate cancer, and that Jagged1 expressed in the transforming tumor epithelium has also a critical contribution to 

prostate tumor progression and invasiveness. This indicates that targeting Jagged1 may be a new promising therapeutic 

approach to early and late stage prostate cancer. 
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O cancro colo-rectal é o terceiro tipo de cancro mais comum e mutações no gene Adenomatous polyposis coli (Apc) 

são necessárias para a iniciação da Polipose adenomatosa familiar (FAP), um tipo de CRC hereditário, e para a 

maior parte dos CRC esporádicos. Foi demonstrado que Delta like 4 (Dll4)/Notch é um regulador fundamental do 

desenvolvimento tumoral através do seu papel na angiogénese. O objetivo deste trabalho foi avaliar se esta via de 

sinalização está também implicada na iniciação tumoral. Para tal, analisámos ratinhos Apc
min/+ 

com ganho e perda-

de-função endotelial de Dll4 e comparámos os pólipos destes animais com os de ratinhos com perda-de-função 

constitutiva de Dll4. Os resultados que obtivemos mostraram que, comparativamente com os controlos, tanto os 

mutantes com ganho e perda-de-função endotelial de Dll4 como os com perda-de-função ubíqua de Dll4 

apresentaram uma redução do número e volume dos pólipos intestinais. Esta redução foi devida à promoção de 

angiogénese tumoral disfuncional, levando a um aumento da hipoxia e da apoptose tumoral. No entanto, observámos 

que sobretudo nos mutantes com perda-de-função ubíqua de Dll4 houve uma redução significativa da proliferação 

tumoral e do número de células estaminais positivas para Leucine-rich G-protein coupled Receptor 5 (Lgr5) 

associado a um aumento da diferenciação de células secretoras. 

Em conclusão, Dll4/Notch parece ter um papel importante tanto no desenvolvimento como na iniciação dos pólipos 

intestinais com mutação no gene Apc.  

 

 

 

[Delta-like 4/Notch promotes tumoral initiation and progression in the Apc
min/+ 

mouse model] 

 

Colorectal cancer is the third most common malignancy type and mutations in the Adenomatous polyposis coli (Apc) 

gene are needed for the initiation of the hereditary colorectal cancer familial adenomatous polyposis (FAP) 

syndrome and most of the sporadic colorectal cancer. It has been demonstrated that Delta like 4 (Dll4)/Notch is a 

key regulator of tumoral development through its role on angiogenesis.  Our aim was to examine if this pathway was 

also implicated in tumoral initiation.  For that we analysed Apc
min/+ 

mouse with endothelial loss and gain-of-function 

of Dll4 and compared it to ubiquitous Dll4 knock-out mice. Our results showed that both the endothelial and 

ubiquitous Dll4 mutants had a significant reduction in the average number and volume of the intestinal polyps, 

promoting immature and dysfunctional tumoral angiogenesis, inducing tumoral hypoxia and apoptosis. Moreover 

we observed that mainly in the ubiquitous Dll4 knock-out polyps there was a significant reduction of the tumoral 

proliferation and of Leucine-rich G-protein coupled Receptor 5 (Lgr5) positive stem cells associated with an 

increase of secretory cell differentiation. In conclusion, Dll4/Notch seems to have an important role both in the 

initiation and develpment of Apc mutant intestinal polyps. 

 

. 
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Objetivos: Recentemente a ferritina foi proposta como uma nova proteína transportadora de ferro. Cada molécula de 

ferritina é composta por vinte e quatro subunidades de cadeias pesadas (H) e leves (L) cuja proporção é variável nos 

diferentes tecidos. Ambas podem incorporar ferro de forma independente, impedindo a participação do ferro em 

reações de dano oxidativo. Contudo, na presença de apenas uma cadeia de H-ferritina, uma molécula de ferritina 

pode incorporar até 4500 átomos de ferro. Uma vez que uma molécula de transferrina, a clássica proteína 

transportadora de ferro, apenas se une a dois átomos de ferro, a ferritina pode ser considerada como uma potencial 

proteína transportadora de uma quantidade consideravelmente maior de ferro aos tecidos. A ferritina une-se 

especificamente a uma grande variedade de células, tendo sido descritos vários recetores de membrana, tais como 

recetores de transferrina 1 (TfR1) e TIM-2 para as cadeias de ferritina-H ou recetores Scara5 para as cadeias de 

ferritina-L. No entanto, não foram ainda descritos nem recetores TIM-2 nem Scara5 na retina. Neste estudo foi 

avaliada a presença de recetores Scara5 em retinas humanas e de murganho, bem como o seu envolvimento em 

situação de retinopatia. 

Metodologias: Foram utilizadas retinas humanas e de murganhos ICR adultos. A expressão de Scara5 e de ferritina-

L foi estudada por meio de microscopia laser confocal, rt-PCR e Western Blotting. Foi injetada endovenosamente 

ferritina de baço de cavalo (HSF) em murganhos e as alterações de expressão das proteínas do metabolismo do ferro 

avaliadas. Um modelo de retinopatia com degenerescência dos fotorreceptores, induzida pela injeção intraperitoneal 

de 100 mg/kg de iodato de sódio, foi também analisado. 

Resultados: Os recetores Scara5, que se ligam especificamente às cadeias de ferritina-L, foram encontrados nas 

células endoteliais e perivasculares de retinas humanas e de murganho. A ferritina injetada endovenosamente 

atravessou a barreira hemato-retiniana (BHR) por meio da ligação aos recetores Scara5 e acumulou-se nessas 

células, sugerindo que a ferritina sérica, constituída principalmente por cadeias de ferritina-L, pode também ser 

transportada através da BHR para o parênquima retiniano. Em situação de retinopatia, foram detetadas alterações na 

expressão de ferritina-L e de Scara5.  

 

 

[The role of scara5 receptors in retinal iron metabolism and during retinopathy] 

 

Objectives: Ferritin was recently proposed as a new iron transporter protein. Each ferritin molecule is composed of 

twenty-four subunits of heavy (H) and light (L) chains whose ratio is variable in the different tissues. Both ferritins 

can independently incorporate iron, preventing it from participating in damaging oxidative reactions, however in the 

presence of even a single H-ferritin chain, up to 4500 atoms of iron can be incorporated into one ferritin molecule. 

As each transferrin molecule, the classical iron transporter protein, only binds to two iron atoms, serum ferritin can 

be regarded as a potential deliverer of a considerable large amount of iron to tissues. Ferritin binds specifically and 

saturably to a variety of cell types, and several ferritin cell surface receptors were described, such as transferrin 

receptor 1 (TfR1) and TIM-2 receptor for H-ferritin or Scara5 for L-ferritin. Nevertheless, neither TIM-2 nor Scara5 

receptors were identified in the retina so far. In this study we analyzed the presence of Scara5 receptors in mouse 

and human retinas, as well as Scara5 involvement during retinopathy. 

Methods: ICR adult mice and human retinas were used. Scara5 and L-ferritin expression was studied by means of 

laser confocal microscopy, rt-PCR and Western Blotting. Horse spleen ferritin (HSF) was intravenously injected in 

healthy ICR adult mice and alteration in iron handling proteins expression was evaluated. A murine model of 

retinopathy with photoreceptor degeneration induced by the intraperitonial injection of 100 mg/kg of sodium iodate 

was also analyzed.  

Results: Scara5 receptors, that specifically bind to L-ferritin, were found in retinal endothelial and perivascular cells of 

mouse and human retinas. Intravenous injected ferritin crossed the blood-retinal barrier (BRB), through Scara5 receptor 

binding, and accumulated in these cells, suggesting that serum ferritin, mostly composed by L-ferritin, can be transported 

across the BRB into the retinal parenchyma. During retinopathy, alterations in L-ferritin levels and Scara5 expression were 

observed.  
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O endométrio equino é um tecido com enorme capacidade regenerativa e que sofre crescimento e regressão tecidular 

ao longo do ciclo éstrico. Tecidos adultos capazes de renovação ou de reparação têm nichos de células estaminais 

somáticas (SSC) que estão envolvidas na regeneração tecidular. Embora as SSC não tenham ainda sido identificadas 

no endométrio equino, já foram isoladas e caracterizadas no endométrio de outras espécies. Sox2 e Oct-4 são fatores 

nucleares que suprimindo a expressão de genes associados à diferenciação, garantem a manutenção da pluripotência 

nas células estaminais e suportam a sua proliferação e auto-renovação. Estes são marcadores moleculares do 

fenótipo estaminal de expressão documentada nas SSC endometriais. Os objetivos deste estudo foram (i) determinar 

a localização de possíveis SSC no endométrio da égua e (ii) avaliar a sua expressão durante as fases folicular e lútea, 

em endométrio sem fibrose (categoria I de Kenney) ou com fibrose extensa (categoria III de Kenney). As amostras 

de endométrio e de sangue foram obtidas post-mortem de éguas com ciclicidade ovárica. A fase do ciclo foi 

determinada com base nos valores plasmáticos de progesterona e estruturas ováricas. O endométrio foi classificado 

de acordo com Kenney, e submetido a marcação de Sox2 e Oct4 por imunohistoquímica. A expressão de Sox2 e 

Oct-4 verificou-se no epitélio glandular e estroma de todas as amostras, independentemente da fase do ciclo éstrico e 

da presença de fibrose. Nas glândulas endometriais a marcação de Sox2 e Oct-4 foi citoplasmática e estendeu-se a 

quase todas as células. A intensidade da expressão foi mais ténue para Oct-4 e abrangeu pontualmente alguns 

núcleos. Pelo contrário, a marcação nuclear com Sox2 ocorreu em cerca de 50% das células. No estroma, a 

marcação foi mais variável: Oct-4 apenas corou esporadicamente núcleos e/ou citoplasmas, enquanto que Sox-2 

marcou 50-75% dos núcleos. A ausência destes marcadores reflete geralmente diferenciação sendo a sua expressão 

restrita às células pluripotentes. No entanto, tem sido referida a reativação de Oct-4 em células diferenciadas e como 

sinónimo de atividade biológica a sua presença no núcleo, predominantemente a nível das células embrionárias. 

Além disso, a sobre-expressão de Sox2 tem sido relacionada com a diferenciação glandular. Neste estudo 

concluímos que, embora a marcação nuclear evidente de Oct-4 possa constituir um indício da presença de células 

estaminais no endométrio equino, a intensa atividade regenerativa deste tecido impossibilita o uso de Oct-4 e Sox2 

na identificação de nichos de SSC. 
 

 

[Sox2 and Oct-4 in the mare endometrium: Markers of somatic stem cells niche?] 

 

The equine endometrium is a tissue with high regenerative capacity suffering tissue growth and regression 

throughout the estrous cycle. Adult tissues capable of renovation or repair have niches of somatic stem cells (SSC) 

involved in tissue regeneration. Although SSC have not been identified in mare endometrium yet, they have been 

isolated and characterized from endometrium of other species. Sox2 and Oct-4 are nuclear factors that, suppressing 

the expression of differentiation-related genes, ensure the maintenance of pluripotency of stem cells and support 

their proliferation and auto-renewal. These are stemness molecular markers with expression documented in 

endometrial SSC. The aims of this study were (i) to determine location of putative SSC in the mare endometrium 

and (ii) to evaluate their expression during follicular and luteal phases, in normal (Kenney’s category I) or extensive 

fibrotic (Kenney’s category III) endometria. Endometrium and blood specimens were collected post-mortem from 

mares with ovarian cyclicity. Reproductive phase was determined based on plasma levels of progesterone and 

ovarian structures. Endometrium was classified according to Kenney and submitted to immunohistochemical 

staining for Sox2 and Oct-4. Sox2 and Oct-4 expression were observed in the surface and glandular epithelium and 

stroma cells of all samples regardless of the stage of the estrous cycle and fibrosis. In the endometrial glands, Sox 2 

and Oct-4 staining was observed in the cytoplasm and extended to almost all cells. Expression intensity was weaker 

in Oct-4 and comprised some nuclei. In contrast, nuclear labeling for Sox2 occurred in approximately 50% of the 

cells. In the stroma, staining was more variable: Oct-4 only stained sporadically nuclei and /or cytoplasm, while 

Sox2 stained 50-75% of the nuclei. The absence of these markers generally reflects differentiation being their 

expression restricted to pluripotent cells. Nevertheless, it has been referred the reactivation of Oct-4 in differentiated 

cells and its nuclear location as a synonym of biological activity, which is predominant in embryonic development. 

Furthermore, Sox2 overexpression has been related with glandular differentiation. Therefore, in the present study, 

despite the nuclear location of Oct-4 may be indicative of the presence of the stem cells in equine endometrium, the 

intense regenerative activity of this tissue precludes the use of Sox2 and Oct-4 for identification of SSC niches.  
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O uso continuado de antimicrobianos na produção animal exerce uma pressão seletiva indelével no sentido da 

emergência de resistências. A preocupação é deveras substanciada na medida em que a transferência destas 

características não se limita à perpetuação germinativa, mas pode ocorrer horizontalmente, permitindo que 

populações bacterianas distintas beneficiem de adaptações seletivas. A problemática agrava-se quando se tem 

verificado que determinados grupos de bactérias ambientais, como Pseudomonas putida, não só são resistentes a 

uma panóplia de antibióticos, como ainda conseguem utilizá-los como fonte única de carbono. O conhecimento dos 

mecanismos moleculares responsáveis pelos fenómenos de tolerância e/ou resistência aos antibióticos, e a sua 

relação com o metabolismo e demais respostas celulares revelam-se, desta forma, uma absoluta prioridade. 

Enquanto antibióticos de último recurso devido ao seu largo espectro de atividade antimicrobiana, bem como ao 

facto de apresentarem uma estrutura particularmente resistente à maioria das β-lactamases, selecionámos a classe 

dos carbapenems para proceder a esta análise. 

Isolou-se do ambiente uma coleção de Pseudomonas putida, selecionando estirpes com tolerância a beta-lactâmicos. 

A partir da determinação de CMI (concentração mínima inibitória) para amoxicilina, ampicilina, aztreonam, 

cefpodoxima (CPD), CPD + ácido clavulânico, cefotaxima, cefoxitima, meropenem e imipenem, definiram-se 2 

estirpes com perfis opostos: uma particularmente sensível aos antibióticos (PF-29) e outra resistente (PF-11). 

Paralelamente analisou-se a estirpe modelo desta espécie KT2440. As três estirpes foram submetidas à influência de 

imipenem e meropenem às concentrações (CMI) definidas para a suscetibilidade. O seu comportamento, em 

condições ótimas de crescimento, perante o desafio com os carbapenems, em termos de evolução de densidade ótica, 

viabilidade celular e padrão proteico intracelular foi avaliado. A comparação destes perfis revelou alterações na 

maquinaria intracelular no processo de adaptação a estes antibióticos. Estes serão avaliados enquanto potenciais 

alvos moleculares alternativos para o combate à proliferação de microrganismos patogénicos resistentes. 

 

 

 

[Grasping the molecular responses to antibiotics] 

 

The continuous use of antimicrobial therapy in animal production has exerted a rise pressure towards the emergency 

of resistances. The concern is real since the spread of such traits is not limited to germ line but can just as easily 

cross species barrier, allowing their allocation from the environment to the clinical setting. It is moreover alarming 

that some environmental microorganisms, such as Pseudomonas putida, not only survive but actually thrive on 

antibiotics as sole carbon source. Understanding the molecular mechanisms which underlie the toxicity tolerance, 

antimicrobial resistance and their relation to the bacterial metabolism must therefore be faced as an absolute priority. 

This work responds to the challenge of grasping the intracellular molecular complexity of positive adaptation to 

antibiotics, namely carbapenems. This antimicrobial class was selected based on its restricted use as last resource 

drug, on its large spectrum activity and its inherent structural resistance against most β-lactamases. 

We have gathered collection of environmental isolates isolated based on a mild tolerance to ampicillin and 

characterized each strain on the resistance against a panel of β-lactamic antibiotics - amoxicillin, ampicilin, 

aztreonam, cefpodoxim (CPD), CPD+ clavulanic acid, cefotaxime, cefoxitime, meropenem and imipenem. 

The most resistant (PF-11) and the most sensitive (PF-29) strains, as well as the model strain for this species 

KT2440, were selected for further molecular evaluation. All three strains were grown in optimal conditions and 

challenged with imipenem or carbapenem. Their optical density evolution, cellular viability and intracellular protein 

patterns were evaluated. The analysis of those protein profiles changes in response to the antibiotics towards 

survival has shown putative alternative targets to aim at as innovative killing strategies. 
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Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) é o agente causal da peripneumonia contagiosa bovina,  

doença caracterizada por lesões pulmonares agudas e crónicas graves. Em lesões agudas foram detetados, 

imunohistoquimicamente, antigénios de MmmSC associados ao epitélio de revestimento dos alvéolos e também 

imunoglobulinas G1 e G2 no lúmen de alvéolos e disseminadas em áreas inflamatórias do parênquima alveolar. 

Estudos in vitro demonstraram que MmmSC é capaz de aderir às células epiteliais EBL (linha celular derivada de 

pulmão de embrião bovino) e que as proteínas de superfície da sua membrana são as moléculas maioritariamente 

implicadas no processo de aderência que é considerado como o principal fator de virulência dos micoplasmas. No 

presente estudo foi avaliada a capacidade de MmmSC, estirpes B345/93 e T1/44 (vacinal atenuada), aderir in vitro a 

células epiteliais alveolares de pulmão de bovino (APB). O isolamento destas células foi feito com base na 

metodologia descrita para isolamento de pneumócitos tipo II de bovino (Voss et al. 1989). Após cultura e passagens 

em DMEM/F12, as células foram recolhidas por tripsinização, lavadas e ressuspensas em novo meio, a uma 

concentração de 10
7
 células/ml. Amostras de 100 µl desta suspensão foram infetadas, a 37ºC durante 45 min sob 

agitação, com igual volume de suspensões de micoplasmas, contendo ≈ 10
10

, 10
9 

e 10
8 

unidades formadoras de 

colónias/ml. Os micoplasmas não aderentes foram removidos através de lavagens com tampão apropriado e os 

aderentes foram marcados especificamente com soro de coelho hiperimune anti-MmmSC (sobre gelo/30 min). A 

aderência foi revelada por incubação das células (sobre gelo/30 min) com IgGs de cabra anti-coelho conjugadas com 

Alexa 488. De cada amostra foram adquiridos 10 000 eventos, num citómetro de fluxo (FACS Calibur, Becton 

Dickinson), com recurso ao software CellQuest, sendo as células avaliadas pelas suas características de tamanho e 

complexidade versus intensidade de fluorescência média em FL1 (IFM). Ambas as estirpes de MmmSC aderiram às 

células epiteliais APB. No entanto, a quantidade de células às quais a estirpe B345/93 aderiu (35%±3%) assim como 

a respetiva intensidade de fluorescência (IFM= 22±2) (que reflete a aderência) foram significativamente maiores (P 

<0.001) comparativamente aos valores obtidos para a estirpe atenuada T1/44 (16%±4%; IFM= 11±3).  

Consideramos que a aderência de MmmSC às células epiteliais APB ocorrerá também in vivo, podendo ser o 

principal passo para a colonização do trato respiratório profundo e ulterior invasão do parênquima pulmonar, 

representando assim, um importante fator de virulência para o início da doença.  

 

 

[In vitro adherence of Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC to bovine lung alveolar epithelial 

cells] 

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (MmmSC) is the causative agent of contagious bovine pleuropneumonia, a 

disease characterized by severe acute and chronic lung lesions. MmmSC antigens, associated to alveolar surface 

epithelium, as well as Ig’s G1 and G2, within the lumen of some alveoli and scattered on inflammatory areas of the 

alveolar parenchyma, were immunohistochemically detected on acute lesions. In vitro studies demonstrated that MmmSC 

is able to adhere to the EBL (embryonic bovine lung) epithelial cell line being their surface proteins the main molecules 

involved in the process of cytadherence that is considered as the major virulence factor of mycoplasmas. 

In the present work we evaluated the ability of MmmSC strains, B345/93 and T1/44 (attenuated vaccine strain) to adhere 

in vitro to bovine lung alveolar (BLA) epithelial cells whose isolation was performed based on procedures described for 

isolation of bovine pneumocytes type II (Voss et al. 1989). After a few passages in DMEM/F12, cells were harvested by 

trypsinization, washed and resuspended in fresh medium at 10
7
cells/ml. Samples of 100 µl of this cell suspension were 

inoculated with an equal volume of mycoplasma suspensions containing ≈ 10
10

, 10
9 

and 10
8 

colony forming units/ml and 

incubated at 37ºC for 45 min under shaking. Non-adherent mycoplasmas were removed by washing with an appropriate 

buffer and adherent mycoplasmas were then specifically labelled (over ice/30 min) with rabbit hyperimmune serum anti-

MmmSC. Cytadherence was revealed by incubation (over ice/30 min) with Alexa 488-labelled goat anti-rabbit IgG. After 

several washes, 10 000 events were acquired on a flow cytometer (FACS Calibur, Becton Dickinson) and the cells were 

analysed on basis of their forward and side light scatter characteristics versus mean fluorescence intensity (MFI) for FL1, 

using the Cell Quest software (Becton Dickinson). Both MmmSC strains adhered to BLA epithelial cells. Yet, the number 

of cells to which strain B345/93 adhered (35%±3%) as well as the respective adherence intensity (MFI= 22±2) were 

significantly higher compared to the attenuated strain T1/44 (16%±4%; IFM= 11±3).  

We reason that adherence of MmmSC to BLA epithelial cells also occurs in vivo, being the main step before colonization 

of the deep respiratory tract and invasion of bovine pulmonary parenchyma and might thus be a major virulence factor for 

the onset of the disease.  

 
Co-financiamento: Program INCO2-reference ICA4-CT-2000-30015 
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A tuberculose bovina (TB bovina) é uma doença infeciosa causada por Mycobacterium bovis, espécie pertencente ao 

complexo Mycobacterium tuberculosis (MTC). Esta doença constitui um problema grave para as autoridades 

sanitárias pelo seu caracter zoonótico, bem como pelos prejuízos económicos elevados que acarreta na produção 

animal e nas restrições impostas ao comércio de animais e de produtos deles derivados. As medidas de controlo e 

erradicação da TB bovina preconizam a testagem dos animais, abate dos positivos e inspeção post-mortem. O 

diagnóstico laboratorial de rotina realizado no INIAV é baseado nos exames histológico e bacteriológico dos órgãos 

afetados pela doença, segundo procedimentos elaborados pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Trata-

se de um diagnóstico moroso, fundamentalmente devido às características paucibacilares das lesões granulomatosas 

e ao crescimento fastidioso de M. bovis. A introdução de métodos moleculares aplicados ao diagnóstico pode 

encurtar o tempo de resposta. O presente trabalho teve como objetivo a implementação das técnicas de hibridação in 

situ com sondas de DNA fluorescentes (FISH) e PCR em tempo real para a deteção de M. bovis em secções 

histológicas de tecidos de bovinos com suspeita de tuberculose. Na deteção por FISH foram utilizadas secções 

histológicas de 5 µm e sondas marcadas com Cy3 para a região-alvo 16S rRNA específicas para o MTC e, como 

controlo positivo, uma sonda universal para bactérias. Após extração de DNA de seções histológicas, a deteção das 

espécies MTC e M. bovis por PCR em tempo real foi realizada utilizando o corante intercalante EvaGreen® ou 

sonda TaqMan e primers específicos para amplificação da IS6110, IS1081 e RD4 flanking. Como controlo interno 

de amplificação foi usado o gene -actina bovina. A identificação dos bacilos nas lesões granulomatosas pela 

técnica de FISH é mais específica comparativamente à técnica histoquímica utilizada no diagnóstico 

histopatológico. Após otimização e determinação do limite de deteção, as técnicas por PCR em tempo real 

mostraram especificidade de 100% e sensibilidades próximas de 60%, permitindo a deteção rápida e específica de 

bacilos MTC e M. bovis. As técnicas moleculares apresentadas vêm melhorar a especificidade da deteção dos 

bacilos nas lesões granulomatosas, complementando assim o diagnóstico histológico. A sua aplicação nas secções 

histológicas vem contribuir para um diagnóstico específico e mais rápido da TB bovina. No futuro, pretende-se 

melhorar a sensibilidade do PCR em tempo real através de uma mais eficiente extração de DNA micobacteriano. 

 

[Molecular approaches for the diagnosis of bovine tuberculosis: detection of Mycobacterium bovis 

by fluorescence in situ hybridization and real time PCR in histological sections] 

 

Bovine tuberculosis (bovine TB) is an infectious disease caused by Mycobacterium bovis which belongs to the 

Mycobacterium tuberculosis complex (MTC). This disease represents a serious problem for health authorities not 

only for its zoonotic nature, but also by the important economic losses in animal production and in the restrictions 

imposed on animal trade and respective products. Measures for control and eradication of bovine TB are based in 

animal testing, slaughtering of positive animals and post-mortem inspection. The routine laboratory diagnosis of 

bovine TB performed in INIAV is supported by histological and bacteriological exams, according to procedures 

based on the recommendations of the World Organization for Animal Health (OIE). However this diagnosis is 

difficult and time consuming because of the paucibacillary characteristics of granulomatous lesions and the 

fastidious growth of M. bovis. The implementation of molecular methods is important to shorten the laboratory 

diagnosis. The aim of this study was to apply several molecular approaches using fluorescent in situ hybridization 

(FISH) and real time PCR to detect the presence of M. bovis in histological sections of tissues from cattle suspected 

of TB. Five µm sections were used for bacilli identification by FISH using a 16S rRNA tagged Cy3 probe specific 

for MTC (an additional EUB338 universal probe was used as positive control). After DNA extraction from 

histological sections, MTC and M. bovis detection by real time PCR was performed using EvaGreen® or TaqMan 

probe and primers specific for the amplification of IS6110, IS1081 and RD4 flanking region. PCR amplification of 

the bovine constitutive gene of -actin was performed as internal control amplification. The visualization of bacilli 

in granulomatous lesions by FISH was more specific than by using the histochemical technique usually used in the 

histological diagnosis. After optimization and determination of detection limit for real time PCR reactions, the 

detection of MTC and M. bovis by the real time PCR assays revealed a specificity of 100% and a sensibility near 

60%. Both methods proved to be specific for detection of bacilli in histological sections and should potentially be 

useful to assist histological diagnosis of bovine TB, contributing to shorten the laboratory diagnosis. Future efforts 

are needed towards the optimization of more efficient methods for the extraction and concentration of mycobacterial 

DNA and removal of reaction inhibitors from tissue samples in order to enhance the sensibility of the real time PCR 

assays.  
 
Financiamento: FCT (PTDC/CVT/111634/2009)  
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Eimeria arloingi é uma das espécies patogénicas em caprinos e é frequentemente causa de coccidiose caprina em 

todo o mundo. Importantes perdas económicas na indústria caprina são causadas por infecções com este parasita 

apicomplexa intestinal, que afecta especialmente regiões onde os caprinos são a única fonte proteica (carne e leite). 

Atualmente, a fisiopatologia das infecções com E. arloingi não é totalmente conhecida. A maioria dos sinais 

clínicos, como a diarreia severa, a perda de peso, a desidratação, o atraso no crescimento e até a morte de animais 

jovens, poderiam ser controlados e até prevenidos com um maior conhecimento dos mecanismos de infecção que 

ocorrem durante a coccidiose. Com este trabalho pudemos isolar uma nova estirpe de E. arloingi que permitirá 

investigar as interações hospedeiro-parasita e células do hospedeiro-parasita. Os oocistos foram obtidos de cabritos 

naturalmente infectados do Alentejo. A fim de estabelecer a estirpe, três cabritos livres de parasitas foram mantidos 

em ambiente controlado, em caixas metabólicas autoclaváveis, e depois foram infectados oralmente com 1 x 10
3
 de 

oocistos esporulados de E. arloingi às 6 semanas de idade. Os oocistos foram isolados das fezes e esporularam em 

dicromato de potássio. O protocolo de excistação foi adaptado do sistema bovino com a utilização de bílis bovina 

para a obtenção de esporozoitos viáveis. Para os ensaios de infecção in vitro foram utilizadas células endoteliais 

primárias de veia umbilical bovina (BUVEC). Posteriormente, culturas confluentes de BUVEC foram infectadas 

com 3 x 10
5
 esporozoitos viáveis e o seu desenvolvimento foi monitorizado por 22 dias, até ao completo 

desenvolvimento  da primeira merogonia de E. arloingi, com a formação de macromerontes maduros e a libertação 

de merozoitos I. Este novo sistema de cultura in vitro adequado para E. arloingi permitirá desenvolver estudos 

aprofundados de interação parasita-células hospedeiro e assim melhor entender a fisiopatologia das infecções 

causadas por este especial parasita. 

 

 

[Eimeria arloingi: Isolation of portuguese strain and in vitro culture trials] 

 

Eimeria arloingi is one of the most pathogenic species in goats and is a common cause of caprine coccidiosis 

worldwide. Important economic losses in goat industry are due to infections with this intestinal apicomplexan 

parasite, which especially affects regions with goats as the only source of meat and milk. Up till now the 

physiopathology of infections with E. arloingi is not yet fully understood. Main clinical signs, such as severe 

diarrhoea, weight loss, dehydration, growth delay and even death of young animals could be controlled and 

prevented with better knowledge of infection mechanisms occurring during coccidiosis. In the present work we 

isolated a new E. arloingi strain as a valuable tool to investigate host-parasite and host cell-parasite interactions. E. 

arloingi oocysts were obtained from naturally infected goat kids in the region of Alentejo, Portugal. For the 

establishment of the strain, three male goat kids were kept under strict parasite-free conditions in autoclaved 

metabolic cages and thereafter orally infected with 1 x 10
3
 sporulated E. arloingi oocysts at 6 weeks of age. E. 

arloingi oocysts were isolated from the faeces and allowed to sporulate in potassium dichromate. An excystation 

protocol was adapted from the bovine system by using bovine bile for the release of viable sporozoites. Primary 

bovine umbilical vein endothelial cells (BUVEC) were used as host cells for in vitro infection trials. Therefore, 

confluent BUVEC monolayers were infected with 3 x 10
5
 freshly excysted sporozoites and parasite development 

was observed until 22 days p. i. Overall, E. arloingi first merogony was successfully accomplished in BUVEC 

leading to the formation of macromeronts releasing fully developed merozoites I stages. This new suitable in vitro 

cell culture system of E. arloingi will allow further detailed studies on parasite-host cell interactions and provide a 

better understanding of the physiopathology of E. arloingi infections.  
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A peste suína africana é uma séria ameaça para a suinicultura. O seu agente etiológico, o vírus icosaédrico núcleo-

citoplasmático de DNA de dupla-cadeia chamado vírus da peste suína africana (VPSA), é um arbovírus e membro 

único da família Asfarviridae. O VPSA é ainda o único vírus capaz de infectar mamíferos que codifica para uma 

topoisomerase de tipo II. As topoisomerases são enzimas ubíquas responsáveis pela modulação do estado topológico 

do DNA. Esta modulação é necessária devido a processos como a replicação e a transcrição, dos quais resultam 

torções nas moléculas de DNA que, não sendo resolvidas, podem comprometer a integridade genómica e 

consequentemente a viabilidade celular. Dado que o genoma do VPSA é consideravelmente grande, variando entre 

170 e 190kbp conforme o isolado, e possui repetições terminais invertidas, fechadas covalentemente, uma 

topoisomerase de tipo II poderá ser necessária para que a replicação e a transcrição decorram normalmente. 

Anteriormente, a ORF P1192R, que codifica para uma putativa topoisomerase de tipo II, do isolado Lisboa60 do 

VPSA foi clonada e a sua sequência determinada, tendo sido utilizada em estudos bioinformáticos e filogenéticos, 

demonstrando-se que se trata de uma proteína conservada do VPSA, embora significativamente diferente de 

topoisomerases de tipo II de outros organismos. No presente trabalho, células COS-1 foram transfectadas com 

construções de fusão GFP-P1192R para análise da localização intracelular da proteína P1192R recombinante, na 

ausência e na presença de infecção viral. Foi ainda investigada a localização da proteína pP1192R viral tanto em 

células VERO infectadas com o isolado BA71V (modelo de infecção) como em macrófagos de suíno (células alvo 

na infecção natural) infectados com o isolado Lisboa60. Observou-se que a proteína P1192R tem uma localização 

citoplasmática, acumulando nas fábricas virais durante a infecção. Por fim, tirou-se partido da levedura 

Saccharomyces cerevisiae para a expressão heteróloga da proteína P1192R de forma a demonstrar que esta é uma 

topoisomerase de tipo II funcional. 

Esta é a primeira demonstração directa de que a ORF P1192R codifica para uma topoisomerase de tipo II funcional, 

reforçando a ideia de que esta proteína poderá ser de utilidade para o estudo, e eventualmente o controlo, da 

transcrição e replicação virais. 

 

 

[Characterization of ORF P1192R from African swine fever virus] 

 

African swine fever is a highly threatening disease for pig husbandry. Its etiological agent, the icosahedral nucleo-

cytoplasmic double-stranded DNA virus called African swine fever virus (ASFV), is an arbovirus and the only 

member of the Asfarviridae family. ASFV is also the only mammalian-infecting virus that codes for a type II 

topoisomerase. Topoisomerases are ubiquitous enzymes which modulate the topological state of DNA molecules. 

This modulation becomes necessary due to processes such as replication and transcription, which cause overwinding 

and/or underwinding of the DNA which, if not resolved, may compromise genomic stability and cellular viability. 

Since the genome of African swine fever virus is rather large, varying from 170 to 190kbp depending on the isolate, 

and contains terminal inverted repeats and covalently closed ends, a type II topoisomerase may indeed be necessary 

for viral replication and/or transcriptional events. 

We had previously cloned the open reading frame P1192R, which putatively codes for a type II topoisomerase, from 

ASFV isolate Lisboa60 and obtained its sequence, which we used to perform bioinformatic and phylogenetic 

analyses, and we showed that it’s a fairly conserved ASFV protein, but highly dissimilar from other know type II 

topoisomerases. In the present work, we transfected COS-1 cells with GFP-P1192R constructs and analyzed the 

intracellular localization of recombinant pP1192R, in the absence and presence of viral infection, and we also 

investigated the viral pP1192R in both BA71V-infected VERO cells (used as a model for infection) and in 

Lisboa60-infected swine macrophages (the natural target of the virus). We found that pP1192R is cytoplasmically 

localized, accumulating in viral factories upon infection. Finally, we took advantage of the yeast Saccharomyces 

cerevisiae for heterologous expression of P1192R in order to show that it is a functional type II topoisomerase. 

This is the first direct demonstration that P1192R does indeed code for a functional type II DNA topoisomerase, 

thereby strengthening the idea that this protein may constitute a target for studying, and possibly controlling, viral 

transcription and replication. 

 
Trabalho financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através do projecto “PTTC/CVT/105630/2008” e da bolsa de Doutoramento 

“SFRH/BD/48654/2008”, e pelo Sétimo Programa Quadro da União Europeia (FP7/2007-2013), Contrato n° 311931, ASFORCE. 
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Introdução: O VPSA apresenta um genoma de ADN de cadeia dupla (170 to 193 kbp), com 150 a 167 grelhas de 

leitura, uma das quais codifica putativamente para uma Topoisomerase de tipo II (P1192R). Este trabalho teve como 

principais objetivos: avaliar os níveis de transcrito deste gene, estudar o seu papel ao longo da infeção viral e 

compreender o mecanismo de ação das fluoroquinolonas sobre esta enzima.  

Material e métodos: O ARN total foi extraído a partir de células Vero infetadas com o isolado viral Ba71V 

(MOI=1,5), a diferentes tempos de infeção. Os níveis de mARNs foram quantificados por PCR em tempo real. Para 

os ensaios de transfeção foram usados 4 siRNA, em diferentes concentrações (1, 10, 50, 100nM). Todas as 

transfeções foram realizadas 9 h antes da infeção, seguindo-se a infeção com o isolado Ba71V (MOI=0,025 e 

MOI=0,1). Os efeitos antivirais dos siARN foram avaliados através da quantificação do efeito citopático (CPE), do 

número de células infetadas, do número de fábricas virais/célula infectada, da progenia viral e dos níveis de mARN. 

A detecção das quebras de ADN viral após exposição à enrofloxacina foi realizada por “comet assay”. 

Resultados: Os transcritos da Topoisomerase II viral (ASFV-TopoII) foram detetados a partir das 2 hpi, tendo-se 

observado um aumento dos níveis de expressão ao longo da infeção, em especial, na fase intermédia, onde os 

fenómenos de replicação e de transcrição viral são mais ativos. A transfeção de células com siARN anti-ASFV-

TopoII resultou numa redução do CPE (70%), do número de células infetadas (80%), de fábricas virais/célula, da 

progenia viral (3,25 log) e dos níveis de mARN (90%). Paralelamente observou-se uma redução nos níveis de 

mARN de VP32 e VP72. Adicionalmente, foi demonstrado que células infetadas apresentaram fragmentação do 

genoma viral, após 1 hora de exposição à enrofloxacina (15 a 16 hpi), que quando adicionada desde o início da 

infeção viral inibiu a síntese de ADN viral.   

Conclusões: Os resultados obtidos sugerem que a expressão do gene viral P1192R é regulada ao longo da infeção e 

que a mesma desempenha um papel essencial na infeção. Simultaneamente, a redução dos níveis dos transcritos de 

ASFV-TopoII, de VP32 e de VP72 revela que o silenciamento da ASFV-TopoII interfere com o fenómeno de 

transcrição viral. O mecanismo de ação das fluoroquinolonas sobre a Topoisomerase viral parece ser semelhante ao 

mecanismo descrito para as girases bacterianas, induzindo quebras genómicas, por promoverem a formação 

irreversível de complexos de clivagem (Topoisomerase-ADN-Fluoroquinolona). 

 

[Role of African swine fever virus (ASFV) topoisomerase II during viral infection] 

Introduction: ASFV is a double-stranded DNA virus (170 to 193 kbp) and contains from 150 to 167 open reading 

frames one of which encodes for a putative DNA Topoisomerase II (P1192R). The objectives of our work were to 

evaluate the ASFV Topoisomerase II (ASFV-TOPOII) mRNA levels, it´s the role during the viral infection and to 

clarify the action mechanism of fluoroquinolones in this enzyme. 

Materials and Methods: Total RNA was extracted from Vero cells infected with Ba71V (MOI=1,5) at several time 

points across the infection and mRNA levels were quantified by real time PCR. For the transfection assays 4 siRNA 

were used at different concentrations (1, 10, 50, 100 nM). Vero cells were transfected 9 h before infection and 

infected with Ba71V (MOI=0,025 and 0,1). The effects of siRNA were evaluated by reduction in cytophatic effect 

(CPE), viral yields, number of infected cells, number of viral factories and also the mRNA levels. The detection of 

viral DNA breaks when exposed to enrofloxacin was evaluated by comet assay. 

Results: Topoisomerase II transcript was detected from 2 hpi onwards, increasing in the intermediate-late phase of 

infection when the DNA replication is more active.  siRNA delivery assay against this gene was able to reduce the 

CPE (70%), number of  infected cells (80%), number of viral factories, viral yields (3,25 log),  and also the mRNA 

levels (90%). mRNA levels were also decrease for VP32 and VP72. Additionally Vero infected cells exposed to 

enrofloxacin from 15-16 hpi showed breaks in the viral genome and when the drug was present since the early phase 

of infection, viral DNA synthesis was abolished.   

Conclusions: Our results suggest that the viral gene P1192R is regulated during infection and that assumes an 

essential role in the viral infection. The reduction in the mRNA levels for Topoisomerase II as well for VP72 and 32 

(encodes for structural proteins) highlights the importance of ASFV-TopoII during viral transcription. The action 

mechanism of enrofloxacin against viral Topoisomerase is similar with the one found in bacteria gyrase inducing 

permanent DNA sequence breaks by promoting the formation of irreversible cleavage complexes (Topoisomerase-

DNA-Fluoroquinolone).  

 
Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia ( projeto PTDC/CVT/105630/2008) e pelo 7º Programa Quadro da Comissão Europeia 
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A papilomatose bovina é uma doença viral diagnosticada em todo o mundo, causada pelo Papiloma vírus bovino 

(BPV). A infeção do epitélio cutâneo e das mucosas provoca o aparecimento de neoplasias exofiticas (papilomas), 

embora o vírus tenha a capacidade de persistir de forma assintomática. A regressão espontânea dos papilomas é 

frequente, mas, em circunstâncias particulares, nomeadamente em animais expostos a carcinogénios ambientais, 

podem evoluir para tumores malignos. 

Até agora, foram descritos 13 tipos de BPV. No caso dos BPV1/2, incluídos no género Deltapapillomavirus, a 

capacidade de infeção não está restrita às células epiteliais, sendo capazes de infetar também células 

mesenquimatosas. Nos últimos anos tem sido descrita a sua localização em diferentes tecidos e fluidos orgânicos. O 

seu papel na etiologia da Hematúria Enzoótica Bovina (HEB), síndrome caracterizada por perdas de sangue na 

urina, associadas a cistite hemorrágica e neoplasias na bexiga tem vindo a ser sugerida por diversos autores, em 

associação com o consumo de pastagem rica em feto comum (Pteridium aquilinum). 

Para investigar o envolvimento do BPV2 na génese da HEB, foram determinadas a carga viral e a atividade 

transcricional do BPV2 em bexigas de bovinos do Arquipélago dos Açores, uma região endémica para a referida 

síndrome. 

A partir de amostras de tumores de bexiga, bexigas normais e papilomas cutâneos, estes últimos utilizados como 

controle positivo, foi efetuada a extração dos DNA e RNA totais. As cargas virais foram avaliadas por PCR 

quantitativo (qPCR) utilizando uma sonda TaqMan®. especifica para o gene L1 do BPV2. A atividade 

transcricional dos genes E5 e L1 foram determinadas a partir de RNA total extraído dos mesmos materiais, 

utilizando o mesmo ensaio de qPCR, após transcrição reversa. 

A elevada carga viral dos tumores cutâneos (> 1000/célula) contrastou com a baixa carga viral detetada nos tumores 

de bexiga e nas bexigas normais (< 0,1/célula). Em relação à atividade transcricional, só foi detetado mRNA E5 e 

L1 nos papilomas cutâneos. Estes resultados indicam infeção viral produtiva no epitélio estratificado da pele, mas 

não no urotélio, um epitélio estratificado especial. Esta conclusão é concordante com a estratégia replicativa dos 

BPV. Por outro lado, a deteção de BPV2 na bexiga confirma que pode ocorrer disseminação viral por outros órgãos 

a partir do primeiro ponto de contacto com o vírus. No entanto, a baixa carga viral e ausência de atividade 

transcricional na bexiga parece indicar que a contribuição do BPV2 na génese de tumores na HEB poderá não ser 

significativa. 

 

[Detection and transcriptional activity of BPV2 in normal bladders and in bladders of bovine with 

Enzootic Hematuria] 

 
Bovine papillomatosis is a common viral disease affecting cattle throughout the globe caused by the Bovine 

papillomavirus (BPV). The infection of cutaneous and mucosal epithelia commonly gives rise to exophytic neoplasms 

(papillomas). However, these viruses also have the capability to persist asymptomatically. The papillomas often regress 

spontaneously, but tumoral progression may occur in animals exposed, amongst other factors, to environmental 

carcinogens.  

So far 13 types of BPV have been described. The BPV types included on the Deltapapillomavirus genera (BPV1and 2) are 

able to infect not only epithelia but also mesenchymal cells. In the past years there have been multiple reports on the 

detection of BPV1/2 DNA in different tissues and body fluids. Their role in the etiology of Bovine Enzootic Hematuria 

(BEH), a syndrome characterized by loss of blood in the urine, associated with the development of cystitis and bladder 

neoplasms has long been suggested, associated with the grazing in bracken fern infested pastures. 

To investigate BPV2 involvement in the genesis of BEH we evaluated BPV2 viral load and transcriptional activity in 

urinary bladders of cattle from the Azores Archipelago, an endemic region for the above mentioned syndrome.  

Total DNA and RNA were extracted from urinary bladders tumors samples, normal urinary bladders and from cutaneous 

warts, these last ones used as positive controls for the presence of BPV2. Viral load was assessed by quantitative PCR 

(qPCR) using a specific BPV2-L1 TaqMan® probe. The transcriptional activity of E5 and L1 genes were also assessed by 

quantitative PCR (qPCR), using E5 and L1 TaqMan® probes, after reverse transcription of the extracted RNA. 

Cutaneous warts recorded high viral load (>1000/cell), in contrast with low viral load from urinary bladders tumors but 

also from normal bladders(<0.1/cell). Regarding the transcriptional activity, E5 and L1 mRNAs were detected only on 

cutaneous warts, but not in urinary bladders tumors or in normal bladder samples. These results indicate productive viral 

infection in the skin, a keratinized stratified epithelium, but not on the urothelium, a non-keratinized stratified epithelium, 

in accordance with what is assumed to be the replicative strategy of BPV. On the other hand, BPV2 detection in the 

urinary bladder confirms viral distribution to other cells from the initial point of infection. However, the low viral load and 

transcriptional silence suggest that BPV2 may not contribute significantly to the genesis of tumors in BEH. 
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Introdução: Os mecanismos celulares subvertidos na fase inicial da infeção pelo Vírus da Peste Suína Africana (VPSA) 

são ainda pouco conhecidos e só recentemente foi descrita a sua replicação genómica intranuclear. A compreensão destes 

eventos e o facto da via de ATR ser fundamental para esta infeção, conduziu ao presente estudo sobre a reprogramação 

epigenética da célula hospedeira, induzida pelo vírus. As alterações da arquitetura nuclear que favorecem a replicação de 

diversos vírus, ocorrem pela deslocalização/ativação de fatores de reparação de lesão de ADN (DDR), pela disrupção dos 

domínios subnucleares e/ou pela modulação do estado epigenético. Foram caracterizadas as alterações epigenéticas 

induzidas pelo VPSA, pela avaliação dos padrões de distribuição da histone H3 metilada, da proteína de heterocromatina 1 

(HP1) e das histonas deacetilases (HDACs). A proximidade espacial dos fatores em estudo aos domínios subnucleares e 

aos focos de DDR foi também analisada para uma melhor compreensão do ambiente nuclear durante a infecção viral. 

Materiais e métodos: Estudos de imunofluorescência indireta com células infetadas pelo VPSA foram realizados com 

anticorpos específicos, identificando diversos marcadores de cromatina. Células Vero cultivadas em lamelas de vidro 

foram infetadas com o isolado VPSA-Ba71V, e a diferentes tempos de infeção fixadas com PFA/HPEM e 

permeabilizadas. Anticorpos específicos permitiram a deteção de diferentes estados de metilação (mono, di e trimetilação) 

das lisinas 9, 27 e 36 da histona H3, e também da distribuição das isoformas HP1α, β, ɣ e de algumas HDACs. Foram 

ainda analisadas as redistribuições dos domínios subnucleares (PML, “Speckles” nucleares e corpos de Cajal) e de fatores 

DDR activados. 

Resultados: A análise microscópica revelou que o VPSA induz a heterocromatinização do núcleo da célula hospedeira. 

Dois marcadores do estado heterocromático, H3K9me3 e H3K27me3 (trimetilação da lisina 9 e 27 da histona H3) 

apresentaram foci de acumulação dispersos pelo nucleoplasma das células infetadas. Idêntico padrão de distribuição da 

HP1β e HP1α corroborou esta observação. Não se verificaram quaisquer diferenças dos fatores relacionadas com a 

eucromatina entre células infetadas e não infetadas. Também o sinal de imunofluorescência mais intenso da HDAC2 

reforçou o estado repressivo da cromatina induzido pelo VPSA. Estas regiões heterocromáticas apresentaram ainda uma 

maior proximidade aos domínios subnucleares e aos foci de pATR. 

Conclusões: O VPSA induz a uma completa reorganização da arquitetura nuclear promovendo as condições para a 

replicação do seu genoma, provavelmente silenciando genes desfavoráveis e modulando o acesso a fatores da célula 

hospedeira. 

 

[African swine fever virus alters the host cell epigenetic status] 

 
Background: The early phase of African Swine Fever Virus (ASFV) infection is still poorly understood. Only recently its 

genome replication inside the host nucleus has been described, like the specific ATR pathway activation that was 

demonstrated to be essential for ASFV infection. This knowledge gave rise to the development of this study on host 

epigenetic reprogramming. As in other viruses, the nuclear architecture may be changed either by the 

mislocation/activation of DDR factors, the disruption of subnuclear domains and/or by chromatin state modulation in 

order to favor viral replication. The aim of this study was to characterize epigenetic changes induced by ASFV by 

evaluating histone H3 methylation, heterochromatin protein 1(HP1) isoforms and histone deacetylases nuclear (HDACs) 

distribution. Their spatial proximity to subnuclear domains and DDR foci was also addressed for a better understanding of 

the nuclear environment during infection. 

Methodology: Indirect immunofluorescence (IIF) studies were performed to identify nuclear patterns of several chromatin 

markers in ASFV-infected cells. Vero cells grown on glass coverslips were infected with ASFV-Ba71V isolate, fixed with 

PFA/HPEM buffer at different times post-infection and permeabilized. Methylation states for histone H3 lysine 9, 27 and 

36 were detected by antibodies that specifically recognized different mono-, di- and trimethylated forms. Also the HP1α, 

β, ɣ isoforms and some HDACs nuclear distributions were analyzed. In addition, PML nuclear bodies, nuclear speckles, 

Cajal bodies and pATR localizations were investigated. 

Results: The microscopic evaluation of the heterochromatin markers revealed that ASFV induces a heterochromatic status 

of the host nucleus. Both H3K9me3 and H3K27me3 (histone H3 trimethylated at lysine 9 and 27), two epigenetic 

heterochromatin markers, showed enlarged foci throughout the nucleoplasm of infected cells. This redistribution was 

further corroborated by HP1β and HP1α similar accumulation patterns. Euchromatin-related factors displayed no 

detectable differences between infected and non-infected cells. HDAC2 revealed an increase in the immunostaining 

intensity during ASFV infection, reinforcing the virus-induced repressive chromatin state. Heterochromatic regions 

presented a close vicinity to disrupted subnuclear domains and activated ATR foci. 

Conclusions: ASFV induces a full reorganization of the nuclear architecture, by promoting favorable conditions for its 

genome replication, most probably repressing harmful host genes and modulating the access to host factors for its own 

benefit. 

 
Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através do projeto (PTDC/CVT/105630/2008) e da bolsa de doutoramento 

(SFRH/BD/65532/2009), e ainda pelo 7º Programa Quadro da Comissão Europeia (FP7/2007-2013), Projeto nº 311931, ASFORCE. 
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Introdução: O vírus da peste suína africana (VPSA) causa uma doença de elevada mortalidade, que tem grande 

impacto económico nas regiões afetadas e que para a qual não existem vacinas eficazes. O VPSA tal como outros 

vírus, deverá remodelar a estrutura e a dinâmica do seu genoma, bem como a cromatina da célula hospedeira, de 

forma a regular a expressão génica. Uma das possíveis estratégias utilizadas poderá ser a modulação do estado de 

acetilação das proteínas histónicas, através da modulação das histonas acetiltransferases (HAT) e/ou das histonas 

desacetilases (HDAC). Este trabalho teve como objetivo estudar o papel das histonas deacetilases (HDAC) na 

infeção pelo VPSA e avaliar os efeitos, in vitro, de quatro inibidores destas enzimas (HDACi) na progressão da 

infeção. 

Material e Métodos: Culturas de células Vero foram expostas 12h antes da infeção a quatro inibidores das HDAC, 

nomeadamente, à tricostatina A (TSA, 100 nM), ao vorinostat (SAHA, 1 uM), ao ácido valpróico (VPA, 25 mM) e 

ao fenilbutirato de sódio (NaPB, 5mM), e de seguida infetadas com o isolado VPSA-Ba71V (MOI = 0.1). Os 

HDACi foram mantidos durante a infeção. Às 24h, 48h e 72 h pós-infeção (hpi), o efeito citopático nas culturas foi 

avaliado e a progenia viral titulada após três ciclos de ciclos de congelação e descongelação. Paralelamente, o 

número de células infetadas e de fábricas virais foram avaliados através da prova de imunofluorescência direta. A 

síntese de proteínas virais e o nível de acetilação das lisinas 9 e 14 da histona 3 (H3K9K14) foram avaliados por 

Western blot em extratos de células incubadas com HDACi e/ou infetadas, colhidos às 12, 24, 48 e 72 h. 

Resultados: As culturas infetadas mostraram  hipoacetilação na H3K9K14, tanto às 12h, como às 24 hpi. Foi 

observada uma redução severa do efeito citopático nas culturas infetadas e expostas ao NaPB, e uma redução da 

progenia viral e do número de células infectadas às 24 hpi, 48 hpi e 72 hpi, dependente da concentração/inibidor 

usado. Nestas células observou-se um atraso no padrão de expressão das proteínas virais acompanhado de uma 

hiperacetilação das lisinas 9 e 14 da histona 3 (H3K9K14). A exposição combinada de NaPB e enrofloxacina, em 

concentrações não eficazes, inibiu por completo, a libertação de vírus até às 72 hpi.  

Conclusões: Os resultados obtidos indicam que o VPSA regula o estado de acetilação das H3K9K14, conduzindo a 

uma reprogramação epigenética da célula hospedeira, promovendo uma redução da sua expressão génica. O 

tratamento com HDACi impediu a hipoacetilação da célula hospedeira induzida pelo VPSA, promovendo um estado 

de cromatina “aberto” provavelmente favorecendo a expressão de genes não-benéficos à progressão da infeção viral. 

O uso isolado ou combinado de HDACi com fluoroquinolonas, poderá ser útil no estudo dos mecanismos de defesa 

da célula hospedeira que o VPSA inibe, abrindo novas perspetivas para a utilização de  anti-virais no controlo da 

infeção viral. 

 

[Antiviral effects of HDAC inhibitors in ASFV infection] 

Introduction: African swine fever virus (ASFV) causes a disease with high mortality and has major economic impact on 

the affected regions, and for which there are no effective vaccines. ASFV, as other virus, should modulate the structure 

and the dynamics of its genome and host’s chromatin, in order to regulate gene expression. One possible strategy used by 

the virus can be the modulation of histone acetylation, through the functional subversion of histone acetyltransferases 

(HAT) and/or of histone deacetylases (HDAC). The aim of this work is study the role of HDAC during ASFV infection 

and evaluates the antiviral effects of four histone deacetylase inhibitors (HDACi) in ASFV infection.  

Material and Methods: Vero cells were pre-treated, 12h before infection, with four HDAC inhibitors, namely, tricostatin A 

(TSA, 100nM), vorinostat (SAHA, 1µM), valproic acid (VPA, 25mM) and sodium phenylbutyrate (NaPB, 5mM), and 

then infected with ASFV-Ba71V (MOI=0.1). HDACi were maintained throughout infection. The cytopathic effect was 

observed and the viral progeny was titrated at 24, 48 and 72 h post-infection (hpi) after three freeze-thaw cycles. The 

number of both infected cells and viral factories was evaluated by immunofluorescence assay. Viral protein synthesis and 

acetylation levels of acetylated histone H3 at lysines 9/14 (H3K9K14) were evaluated in treated and/or infected cells, at 

12, 24, 48 and 72h, by Western blot analysis. 

Results: Viral infection leads to a hypoacetylation of H3K9K14, at 12 hpi as at 24 hpi, while a severe reduction of the 

cytopathic effect was observed in ASFV-infected Vero cells when exposed to NaPB. Moreover, these cells showed a 

severe viral yield reduction and a lower number of infected cells at 24, 48 and 72 hpi, in a dose-dependent manner. At the 

same time-points post infection, a reduction in viral protein production, followed by hyperacetylation of histone 3 on 

lysines 9 and 14 (H3K9K14) was identified. Additionally, the combination of NaPB and enrofloxacin, at low and non-

protective concentrations, completely inhibits release of virus until 72 hpi.  

Conclusion: These results indicate that ASFV regulates the  acetylation status  of of H3K9K14, leading to epigenetic 

reprogramming of the host cell, changing its gene expression. Treatment with HDACi prevents the hypoacetylation of host 

cells induced by ASFV, creating an open chromatin state, favouring the expression of genes which are non-beneficial to 

the progression of viral infection. HDACi used alone or combined with fluoroquinolones, may be useful to study the 
ASFV evading host defence mechanisms, opening new perspectives for the use of antivirals in control of viral infection. 
 
Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através do projeto PTDC/CVT/105630/2008 e da bolsa de doutoramento 

SFRH/BD/89426/2012, e ainda pelo 7º Programa Quadro da Comissão Europeia (FP7/2007-2013), Projeto nº 311931, ASFORCE. 
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O Plano de Controlo e Erradicação da Doença de Aujeszky (PCEDA) aprovado pelo Decreto-Lei 85/2012 alterado 

pelo Decreto-Lei 222/2012 de 15.10, é considerado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e pela 

produção suinícola nacional um projeto de interesse estratégico, enquanto garante do comércio de suínos vivos entre 

Portugal e os outros Estados-Membros.  

Este plano, que vem na sequência de um anterior plano de controlo (DL 161/2002), tem como objetivo a erradicação 

da doença. 

Com esta finalidade a DGAV constituiu grupos de ação local coordenados regionalmente, que gerem e acompanham 

o plano, sob a orientação técnica de uma coordenação nacional do mesmo.  

Através de um protocolo celebrado com a Faculdade de Medicina Veterinária (FMV) da Universidade de Lisboa é 

assegurado o desenvolvimento do sistema informativo (SI) para gestão técnica e administrativa do plano, a formação 

em serviço das equipas técnicas locais e a acreditação técnico-científica do plano. 

As aplicações do referido SI estão instaladas em todos os serviços veterinários locais da DGAV, o que lhes permite, 

através de instrumentos de gestão sanitária adequados aos objetivos do plano, exercer as competências que lhe 

foram legalmente atribuídas.   

Foi ainda sentida a necessidade de criar uma Comissão de Acompanhamento, que constitui um importante 

instrumento para o êxito da erradicação da doença. Foram eleitos como parceiros estratégicos, a FMV, o Instituto 

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, a Sociedade Científica de Suinicultura e a Federação Portuguesa das 

Associações de Suinicultores. 

Decorrido mais de um ano sobre o início da implementação do atual PCEDA, concluídas as suas fases iniciais de 

preparação e operacionalização, apresentamos no VI Congresso Ciências Veterinárias um ponto da situação, tendo 

em conta as particularidades de cada região e da distribuição e tipo dos efetivos suinícolas nacionais. Pretendemos 

através de medidas de inclusão, que todas as explorações suinícolas nacionais estejam no plano, fazer um controlo 

rigoroso da movimentação animal e da qualidade das intervenções realizadas no âmbito do PCEDA. Avaliamos, não 

só a quantidade como a qualidade das ações de profilaxia médica e sanitária desenvolvidas. O resultado desta 

avaliação vai permitir adaptar a estratégia de atuação, ao processo dinâmico de erradicação da doença. Desta forma 

preparar-se-á o plano para enviar à Comissão Europeia, com vista à inclusão de Portugal no Anexo II da Decisão 

2008/185/CE de 21.02.  

 

[Situation of the Aujeszky Disease Control and Eradication Plan] 

The Plan of Control and Eradication of Aujeszky's Disease (PCEDA) approved by Decree -Law 85/2012 as amended by 

Decree -Law 222/2012 of 15.10, is considered by the General Directorate of Food and Veterinary (DGAV) and the 

national pig production sector of strategic interest, while ensuring the trade of live pigs between Portugal and the other 

Member States. 

This plan, which follows on from a previous control plan (DL 161/2002), aims to eradicate the disease. 

For this purpose, DGAV constituted local action groups coordinated regionally, which manage and monitor the plan, 

under the technical guidance of national coordination. 

Through a protocol signed with the Faculty of Veterinary Medicine (FMV) of the University of Lisbon, the development 

of an information system (IS) for technical and administrative management of the plan was carried out, as well as the in-

service training of local technical teams and the technical-scientific verification of the plan. 

The IS software applications are installed in all local veterinary DGAV services, allowing them, through appropriate 

instruments of the plan of health management, exercise the powers which were legally allocated. 

It was also felt the need to create a Monitoring Committee, which is an important tool for successful eradication. Strategic 

partners were elected, the FMV, the National Institute for Agricultural and Veterinary Research, the Scientific Society of 

Pig farmers and the Portuguese Federation of Pig farmers. 

More than a year after the start of the implementation of the current PCEDA, once its initial stages of preparation and 

operation were completed, it’s standing point and progress is presented at the VI Congress of Veterinary Science, taking 

into account the particularities of each region and distribution and type of domestic pig holdings. We intend through 

inclusion measures, that all national pig holdings are in the plan, allowing a strict control of animal movements and 

assuring the quality of interventions under PCEDA. We evaluate not only the quantity but also the quality of the actions of 

medical and health prophylaxis developed. The outcome of this assessment will allow the necessary adjustments to adapt 

the operational strategy to the dynamic process required to eradicate the disease. Therefore, a plan will be prepared and 

presented to the European Commission for the inclusion of Portugal in Annex II of Commission Decision 2008/185/CE of 

21.02. 
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Introducción: Los márgenes de las empresas de producción de cerdos son cada vez más estrechos y las 

posibilidades de poder actuar sobre los precios de venta muy escasas. Esta situación hace que cada día más las 

empresas que permanecen en este sector focalicen sus esfuerzos en conseguir una producción de bajo coste y 

constante. Todos sabemos que la producción porcina depende del buen funcionamiento de distintas áreas de la 

granja: manejo, alimentación, instalaciones, genética, etc. Todas estas áreas son difíciles de gestionar, pero en 

muchos casos su calidad y estabilidad depende de decisiones empresariales. La sanidad es otra de estas áreas de la 

que dependerá la producción porcina, pero en este caso la empresa puede decidir si se trata de explotaciones de 

nueva construcción (cosa que en Europa es cada vez más infrecuente), pues podrá elegir un origen sanitario de las 

características que desee. Pero lo más común es que la mayoría de granjas posean su historia y con ella sus 

enfermedades. Es éste el motivo por el cual se empiezan a desarrollar técnicas que puedan permitir elevar el estado 

sanitario con el único fin de reducir costes y poder disponer de una producción predecible. 

 

Premisas para plantear una erradicación: La primera premisa que debemos plantear es si es o no posible 

erradicar la enfermedad en cuestión. Por ejemplo, hay infecciones o infestaciones como pueden ser la Salmonellosis, 

el Mal Rojo, la Ileitis, la Circovirosis, la Parvovirosis, las Ascaridiasis, la Enfermedad de Glasser, etc. hoy por hoy 

no son erradicables, no conocemos cómo pueden llevarse a cabo su erradicación. Podemos controlar las infecciones, 

incluso en algunos casos reducir sus prevalencias a casi 0%, pero no podremos asegurar que la fuente es negativa, de 

hecho hoy en el mercado es imposible encontrar animales libres de ellas. Sin embargo, hay otras infecciones que 

sabemos que se pueden erradicar y este es el caso de la infección por B.hyodysenteriae (Diarrea Hemorrágica), la 

infección por M.hyopneumoniae (Neumonía Enzoótica), el PRRS, la infección por A. pleuropneumoniae, la Sarna, 

la Enfermedad de Aujeszky, etc. 

En el caso de que hayamos decidido erradicar, la segunda premisa, seria conocer cual fue el origen de la infección. 

Si no conocemos cómo llegó la enfermedad, difícilmente podremos prevenir su llegada en el futuro. Es muy 

frecuente que en explotaciones que ya poseen una historia larga, muchas de las enfermedades se hayan introducido 

con la introducción de animales, en muchos casos es recambio genético. No hace tantos años la importancia que se 

daba a las enfermedades era menor, ya que no representaban el riesgo que representan hoy para la viabilidad de las 

explotaciones, de ahí que una proporción importante de proveedores de genética cumplían tan solo con los requisitos 

legales impuestos por los distintos ministerios estatales, pero no ofrecían alternativas en lo que a sanidad se refiere: 

era imposible encontrar en el mercado animales M.hyopneumoniae negativos, por ejemplo. En el caso en que la 

entrada de la infección en la granja haya sido con la entrada de genética, es fácil pensar que este problema puede 

tener una solución en el futuro. 

En aquellos casos en que la causa fue un fallo en la bioseguridad, por ejemplo durante la carga de animales, será 

conveniente revisar todas aquellas medidas a implantar necesarias para evitar correr el mismo riesgo en el futuro. 

Sin embargo, hay otros casos donde sabemos, por ejemplo, que la enfermedad que querríamos erradicar llegó a la 

explotación por vía aerógena y la localización de la explotación no es precisamente aislada, en estos casos quizás 

pueda ser más interesante plantear un control de la enfermedad en lugar de su eliminación ya que en este caso la 

localización no puede cambiarse y el riesgo de infección puede perdurar en el tiempo, poniendo en riesgo cualquier 

plan de erradicación. 

 

Puntos Críticos: En cualquier plan de eliminación que se pretenda implantar van a existir unos puntos críticos que 

deben ser valorados y solucionados antes de empezar. Vamos a poner algunos ejemplos. 

Antes de empezar nada hay que conocer exactamente cual es la situación sanitaria de la granja, específicamente para 

la enfermedad que se quiere eliminar. Si queremos erradicar App deberemos conocer qué serotipo nos afecta, en el 

caso de PRRS que cepa es la presente en la granja, etc. este punto es básico para poder entender posteriormente 

situaciones que puedan producirse durante o al final del proceso de eliminación. 

Los planes de eliminación de enfermedades producidas por bacterias, basan buena parte del plan en la utilización de 

sustancias antimicrobianas. En estos casos la molécula que se elija deberá de ser efectiva frente el asilado de la 

granja y las dosis a utilizar deberán de ser acordes a esta sensibilidad y deberán ser activas en el órgano donde se 

localice la bacteria, de lo contrario permanecerían portadores. Este puede ser el caso, por ejemplo de las estrategias 

de eliminación del A. pleuropneumoniae donde la molécula elegida debe ser capaz de alcanzar las tonsilas de los 

animales tratados a la dosis correcta. Este tipo de problemas determinan además la vía de tratamiento. 

En los casos en que los tratamiento se vayan a realizar vía pienso hay que asegurar que con los consumos normales, 

todos los animales reciban la dosis terapéutica. 

Cuando se medican reproductoras vamos a tener diferencias de consumo muy importantes entre lo que son cerdas 

lactantes y gestantes. Puesto que los consumos en gestación son bajos, generalmente las dosis a las que hay que 

incluir el antibiótico van a ser superiores a las habituales, por lo que habrá que prever la formación de todas las 
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personas implicadas, con el fin de evitar errores; los periodos de suspensión que van a ser más largos de los 

normales; y los posibles problemas de consumo. Por todas estas razones puede ser conveniente realizar alguna 

prueba previa a la implantación del plan para asegurar que la ingesta es correcta y que todo irá como está planeado. 

En aquellos casos en que los tratamientos se lleven a cabo vía inyectable hay que calcular correctamente las dosis a 

inyectar (no todos los animales de una explotación pesan igual), y prever que en caso de error este sea por más que 

por menos, y puesto que habrá algún animal que se sobre-dosificará hay que asegurar que la molécula elegida no 

presentará ningún tipo de toxicidad. Muchas de las estrategias de erradicación prevén la combinación tratamiento, 

con despoblaciones parciales y suspensiones de entrada de reposición. Esto genera problemas logísticos que deben 

ser valorados antes del inicio. Vamos a tener que usar otras localizaciones que deben estar en sitios seguro para 

evitar que el proceso se convierta en el origen de otros problemas, va a haber una frecuencia de transporte distinta 

con distintos destinos, la secuencia de cargas, las limpiezas y los periodos de descanso tanto de personas como de 

camiones deben estar perfectamente organizados antes de empezar. 

Las personas van a ser elementos claves para la consecución del éxito, es por este motivo que es imprescindible 

informar a todos los trabajadores que se verán involucrados en mayor o menor medida, empezando naturalmente por 

las personas con más responsabilidad pero sin olvidar el nivel más bajo. Todos deben entender qué es lo que se 

pretende, cómo se va ha hacer, cual va a ser el rol de cada persona, qué cosas pueden pasar y cuales no, de qué 

deben informar, etc. Este tipo de formación debe hacerse con suficiente tiempo para dar la posibilidad que las 

personas implicadas puedan reflexionar de tal modo que pasadas unas semanas es conveniente volver a convocar a 

los implicados con el fin de recibir sugerencias, preguntas o problemas que puedan considerar. El objetivo es no 

dejar nada a la improvisación y no olvidar que sin la colaboración de todos los implicados ningún plan por bien 

diseñado que esté tendrá un buen final. 

Por último hay que considerar cómo se confirmará el éxito o fracaso del plan. Su confirmación será solo en base a 

signos clínicos, signos clínicos y ausencia de lesiones características (por ejemplo en casos de M.hyo o App), o 

vamos además a soportar estas evidencias con pruebas de laboratorio. Es muy frecuente en nuestros países que se de 

poca importancia al laboratorio que llevará a cabo el diagnóstico, en una erradicación su rol va a ser crucial, por lo 

que es importante elegir un laboratorio y qué técnicas se van a usar en la confirmación. La elección debe evitar 

técnicas que puedan dar un alto porcentaje de resultados falsos negativos o que tengan reacciones cruzadas con otros 

gérmenes. Hay que definir cuando se va a iniciar el testaje, de qué animales, cuantos, durante cuanto tiempo, etc. 

naturalmente este tipo de decisiones deben tomarse siempre conjuntamente con los responsables del diagnóstico, 

dándoles a conocer cuales son nuestras intenciones. 

Por ejemplo en casos de procesos lentos como puede ser la neumonía enzoótica el hecho de tener número muy 

elevado de serologías negativas en un corto período de tiempo no será suficiente como para concluir que todo ha 

sido un éxito. Son procesos que llevan su tiempo y hay que esperar a tener los cebos con la presión de infección 

habitual y a ser posible, hay que plantear una secuencia de análisis en un período de tiempo, por ejemplo, durante 

los siguientes 6 meses. 

 

Programas de eliminación de enfermedades más comunes 

 

1. Enfermedad de Aujeszky: Es un plan de erradicación bien conocido por su bajo coste y simplicidad de 

aplicación. El programa más aplicado es el siguiente: 

• Vacunación reproductores: 3 veces al año, vacuna GE- (viva), Febrero, Junio, Octubre. 

• Vacunación engorde: Mínimo 2 vacunas: 10-13 semanas, vacuna GE- (viva). 

• Animales sacrificados >100 Kg. Una tercera dosis. 

• Reposición de origen negativo y vacunada 2 veces antes de la primera cubrición vacuna GE- (viva). 

• Eliminación progresiva de reproductores positivos si que pretende aumentar la velocidad de negativización. 

La aplicación de un excipiente oleoso mejora la eficacia vacunal. El plan debe ser aplicado de forma conjunta en un 

mismo territorio. 

 

2. Sarna: Es quizás una de las estrategias de erradicación más usadas y con mejores porcentajes de éxito. La 

introducción de esta infestación en una explotación se produce siempre por la introducción de ganado portador, por 

lo que, basta disponer de una fuente negativa para poder optar a la eliminación. El programa más frecuentemente 

utilizado se basa en los siguientes puntos. 

• Eliminación de animales con lesiones. 

• Tratamiento de todo el efectivo con 2 inyecciones de Ivermectina con 14 días de diferencia. 

• Posterior introducción de ganado de fuente negativa. 

El plan de erradicación se basa en la efectividad del producto sobre todas las formas larvarias. El ciclo tiene una 

duración de 15 días y los huevos son infectivos en ambiente un máximo de 5 días. Con los dos tratamientos nos 

aseguramos que ya no quedarán huevos en el ambiente ni adultos capaces de volverlos a producir. 

La correcta dosis aplicada y el correcto tratamiento de todo el efectivo van a ser las claves del éxito. 

 

3. PRRS: La eliminación de esta infección se ha conseguido mediante la aplicación de distintas estrategias: 

• “Test and removal” (Dee and Molitor, 1998). 

• “Closed up of the herd” (Torremorell and Christianson, 2001). 

• “Partial depopulation” (Plomgaard, 2001). 
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Quizás la más utilizada es la despoblación parcial combinada con la suspensión de entrada de reposición por un 

período mínimo de 4 meses. Antes de empezar con el plan será básico conocer como se mueve el virus en la granja, 

habrá que evitar el uso de vacunas vivas durante el plan ya que interferirán la posterior confirmación de éxito, el 

trabajar con una política estricta de lotes (evitando contagio entre ellos) facilitará la consecución del objetivo. 

 

4. Neumonía Enzoótica (M. hyopneumoniae): Todas las estrategias de erradicación utilizadas se basan en 

modificaciones del denominado método Suizo (Zimmerman, 1996). 

Las bases del plan son: 

• Eliminar de la explotación de animales más jóvenes de 10 meses de edad. 

• Parar reemplazo. 

• Despoblar destetes y cebos. 

• No es necesario parar partos. 

• Medicar los animales que permanezcan en la granja, tanto reproductores como lechones lactantes. Entre las 

medicaciones que han sido utilizadas con éxito se encuentran: Tilmicosina (Kohne, 2006), Tylvalosina (Marco, 

2009), Tulathromicina, Oxitetraciclina (Geiger, 2006), Tiamulina (Christiansen, 2006), o combinaciones de las 

anteriores. 

La erradicación de la neumonía enzoótica no presenta dificultades técnicas, peor si limitaciones en su aplicación ya 

que la infección al ser de transmisión aerógena limita su aplicación a aquellas explotaciones suficientemente 

aisladas. 

 

5. Pleuroneumonía (A. pleuropneumoniae) 

Las estrategias utilizadas para erradicar el App se basan en los mismos puntos que la erradicación de la Neumonía 

Enzoótica. Las diferencias se encuentran en los tratamientos empleados y la vía de aplicación. Puesto que la bacteria 

se acantona en las tonsilas es esencial que la molécula elegida se concentre en dosis suficiente allí, de ahí que se 

usen preferiblemente medicaciones inyectables.  

Los medicamentos que han sido usados con éxito son: Enrofloxacina (Arioli, 2010), Marbofloxacina (Collell, 2009). 

 

6. Disentería hemorrágica (B. hyodysenteriae) 

La eliminación de esta infección es compleja por la permanencia de la bacteria infectiva en purín. Todos los 

procesos de erradicación se basan en: 

• Despoblación parcial (vaciado de destetes y cebos). 

• Generar una burbuja (zona de la explotación que permita pasar reproductores de zonas sucias a limpias). 

Generalmente se utiliza una gestación. Las cerdas son tratadas en partos y localizadas posteriormente en zona 

limpia. 

• Medicaciones: Tiamulina, Valnevulina, Tylvalosina. 

La correcta eliminación de los purines y limpieza de fosas, así como un control exhaustivo de los roedores son las 

piezas claves para el éxito y los principales puntos de dificultad en la puesta en práctica. 

 

Conclusiones 

La descripción de las distintas técnicas usadas en la eliminación de enfermedades puede generar la sensación de 

sencillez, sin embargo conviene recordar que los procesos no son fáciles, no son situaciones que puedan repetirse 

con facilidad ya que conllevan un coste y complejidad logística por lo que deben planificarse muy bien con el fin de 

evitar problemas, esta es la principal razón por la que es imprescindible implicar a todo el equipo de la explotación 

ya que su papel en el éxito del proceso será crítico. 
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Tradicionalmente, no Alentejo, os ovinos e caprinos têm sido explorados em extensivo aproveitando os recursos 

endógenos mediterrânicos. Além da carne, nos ovinos, havia proveito do leite e da lã; nos caprinos a produção era mista. 

Neste momento a produção de leite é feita sobretudo em sistema intensivo ou semi-intensivo, recorrendo a raças 

(autóctones ou não) com essa aptidão. Independentemente dos objectivos é essencial maximizar os índices reprodutivos e 

o maneio reprodutivo é o factor mais importante na rentabilidade da exploração dependendo, obviamente, do maneio 

geral, alimentação, estado sanitário, entre outros. 

Os pequenos ruminantes são espécies poliéstricas sazonais, com época favorável de reprodução em dias curtos (Outono). 

Na latitude de Portugal e do Alentejo, há uma atenuação dessa tendência sazonal comparativamente a outros países. Por 

isso, e também por demanda do mercado, há tradicionalmente definidas duas épocas reprodutivas nos pequenos 

ruminantes: uma época no Outono (partos na Primavera), e uma época na Primavera (partos no Outono), implicando 

separação dos machos. Há também explorações que usam cobrição natural contínua, com nascimentos ao longo do ano. 

Nas explorações leiteiras recorre-se a métodos de sincronização de estros e outras tecnologias reprodutivas de forma a 

maximizar os partos e a lactação. 

Globalmente o Sector Pecuário dos pequenos ruminantes, em Portugal, é um sistema em declínio, pouco eficiente e cuja 

competitividade importa aumentar pelo que é essencial quebrar o ciclo de produção tradicional com produtividades baixas, 

para sistemas mais eficientes que recorram a outras metodologias para serem mais rentáveis. A selecção destas 

metodologias deve fazer-se de acordo com os objectivos de gestão das explorações, desde: i) simples métodos de maneio 

como sejam a separação dos machos e aproveitamento do efeito-macho, o flushing alimentar, a pontuação de condição 

corporal; ii) inclusão de técnicas como o desmame precoce, o diagnóstico de gestação de rotina, por exemplo; iii) 

tecnologias mais avançadas como sejam a sincronização de estros, ou a inseminação artificial, quer para aumento da 

produtividade quer para melhoramento genético. Independentemente das políticas agrícolas do momento serem ou não 

favoráveis a este Sector, é crucial que os produtores pecuários percebam a necessidade de incrementar os índices 

produtivos nos pequenos ruminantes e que haja um maior apoio técnico a este nível envolvendo as Associações de 

Produtores, os diversos técnicos pecuários e as Universidades e Institutos de Investigação. 

 

[Reproductive management of small ruminants in Alentejo, Portugal] 

Traditionally in Portugal, in the Alentejo region, small ruminants have been breed in extensive farming, using endogenous 

Mediterranean resources. Besides meat production, there was also profit from milk and wool; in goats there was mixed 

production. Nowadays milk production came from intensive or semi-intensive systems, using breeds (autochthonous or 

not) with this aptitude. Apart from productive objectives, it is essential to maximize reproductive rates and reproductive 

management is the main factor in the profitability of the farm, depending also from general management, nutrition, health 

status, and others. 

Small ruminants are seasonal poliestric species, with favorable reproduction season in short days (autumn). In Portuguese 

and Alentejo’s latitude there is a mitigation of this seasonal constraint comparing with other countries. For this reason, and 

also because of market request there are, traditionally, two breeding seasons in small ruminants: a breeding season in 

autumn (spring births), and a breeding season in spring (autumn births), implying male separation. There are also farms 

that use natural continuous matting, with births all over the year. Technologies such as estrus synchronization are used in 

small ruminant milk farming to maximize births and lactation. 

Overall the Livestock Sector of small ruminants in Portugal is a system in decline, inefficient, and whose competitiveness 

is important to increase and it is essential to break the cycle of traditional production with lower yields, to more efficient 

systems for making use of other methodologies to be more profitable. The selection of these methods should be done 

according with farm economic management goals: i) basic management methods as male separation and use of male 

effect, feed flushing, body condition scoring; ii) use of techniques as early weaning or routine pregnancy diagnosis, for 

example; iii) use of advanced technologies such as estrous synchronization or artificial insemination that allows 

productivity increase and genetic gain. Regardless of the agricultural policies of the moment being or not favorable to this 

sector, it is crucial that livestock producers realize the need for increasing production rates in small ruminants through a 

greater technical support at this level involving Producers Associations, the various livestock technicians and Universities 

and Research Institutes. 
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O projecto Flock-Reprod (Reprodução sem hormonas para uma produção sustentável de leite de cabra) teve como 

objectivo o desenvolvimento de tecnologias que permitam a produção de leite durante todo o ano sem o recurso a 

hormonas exógenas, garantindo assim a sustentabilidade económica e ambiental da indústria de lacticínios de cabra 

e permitindo-lhe responder à crescente procura dos seus produtos, incluindo a procura de produtos biológicos. O 

projecto, co-financiado pelo 7º Programa – Quadro, teve a participação de 8 associações de criadores e 7 institutos 

de investigação de 7 países europeus. Envolveu as raças Alpine e Saanen em França, Capra-Prisca, Damascus e 

Skopelos na Grécia, Murciano-Granadina e Malagueña em Espanha, Saanen na Croácia, Sarda em Italia, Serrana em 

Portugal, e White of Banat e Carpathian na Roménia. Com o objectivo de ultrapassar a sazonalidade, permitindo a 

reprodução ao longo de todo o ano, foram estudados em diferentes condições, o efeito macho e tratamentos 

fotoperiódicos, conduzindo ao desenvolvimento de três protocolos de inseminação artificial, sem a utilização de 

progestagénios: 

1. Protocolo PG1: foi desenvolvido para ser utilizado apenas quando a maioria das fêmeas se encontra em anestro 

(0 a 10 % de cabras cíclicas). Utiliza o efeito macho associado a uma única administração de prostaglandina 

F2α, 17 dias depois da introdução dos machos (D0). A inseminação tem de ser feita setenta horas após a 

administração da PgF2α. 

2. Protocolo sem hormonas (HF = Hormone Free): foi desenvolvido para ser utilizado nas mesmas condições que 

o protocolo anterior (0-10% de cabras cíclicas), mas utilizando apenas o efeito macho para a sincronização do 

cio. Neste protocolo, são introduzidos bodes com arreios marcadores, sendo feito a detecção das fêmeas em cio 

duas vezes por dia entre o D5 e o D8 (D0 = Dia de introdução dos machos). A IA é realizada exclusivamente 

nas fêmeas marcadas, 24h após o momento em que o número destas atinge os 50% e sempre antes do D8. 

3.  Protocolo PG2: foi desenvolvido para ser utilizado durante a época de reprodução, quando a maior parte das 

fêmeas estão cíclicas (90-100%). Neste protocolo são feitas duas administrações de prostaglandina F2α, a 

primeira no dia de início do efeito macho (D0) e a segunda 9 dias depois (D9). A IA é feita 60h após a segunda 

administração de PgF2α. 

 

 

[Flock-Reprod: new AI protocols in goats] 

 

The project Flock-Reprod (Hormone-free goat reproduction for a sustainable European goat milk market), aimed the 

development of technologies that allow goat's milk production throughout the year without the use of exogenous 

hormones, ensuring the economic and environmental sustainability of the dairy goat industry and enabling it to 

respond to the growing demand for its products, including organic products. This project, co-funded by the 7
th

 

Framework Programme (Capacities, Research for SME Associations), had the participation of 7 research institutes 

and 8 breeders associations from 7 European countries. It involved the breeds Alpine and Saanen in France, Capra-

Prisca, Damascus and Skopelos in Greece, Murciano-Granadina and Malagueña in Spain, Saanen in Croatia, Sarda 

in Italy, Serrana in Portugal, and White of Banat and Carpathian in Romania. 

To overcome seasonality, allowing reproduction all year round, male effect under different conditions and different 

photoperiodic treatments were studied, allowing the development of different protocols. The results obtained were 

the base for three progestagen-free artificial insemination protocols. 

1. PG1 protocol was developed to be used only when most females are anovulatory (0-10% of cyclic goats). It 

uses the male effect associated with a single prostaglandin F2α administration, 17 days after male 

introduction (D0). Insemination must be done 70h after PgF2α injection. 

2. Hormone-Free protocol (HF) was developed to be used in the same conditions (0-10% of cyclic goats) as 

PG1, but using only male effect to synchronize oestrus. In this protocol, bucks using aprons markers are 

introduced into the females (D0). Between D5 and D8 oestrus detection is done twice a day. Insemination 

only of marked goats is done 24h after the moment 50% are marked, and no later than D8.  

3. PG2 protocol was developed to be applied during the breeding season, when most females are cycling (90-

100%). In this protocol, prostaglandin is administered twice: the first administration at the beginning of 

male effect (D0), and the second 9 days later (D9). Insemination must be done 60h after the second 

administration PgF2α.  

 

 

Financiamento: EC (FP7: FLOCK REPROD, Grant Agreement 243520) 
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O objetivo deste trabalho foi comparar as taxas de fertilidade em cabras de raça Serrana usando dois protocolos de 

IA durante a época de anestro: o protocolo PG1, que se baseia no uso do efeito macho e uma só administração de 

prostaglandina F2α (PgF2α) e o protocolo tradicional (HT), que utiliza progestagénios, eCG e PgF2α. Todos os 

animais (machos e fêmeas) de ambos os grupos foram submetidos a um tratamento fotoperiódico, que consiste na 

exposição a dias longos artificiais (LD = 16h de luz e 8h de escuridão) durante 90 dias, seguidos pela simulação de 

dias curtos (SD) através da aplicação de implantes de melatonina (3 para os machos, 1 para as fêmeas). Nesse dia, as 

fêmeas foram separadas dos machos (não ouvir, não ver, não cheirar). No protocolo PG1 (n=26), a introdução dos 

machos (D0) foi feita 60 dias após a aplicação dos implantes de melatonina. O efeito macho foi aplicado respeitando 

uma proporção de 1 macho para 10 fêmeas. No D17, todas as cabras receberam uma injeção IM de 75µg de 

cloprostenol (Estrumate ®, Schering-Plough Animal Health) e, 70h depois, foram inseminadas, por via cervical, 

com sémen congelado (200 x 10
6
 spz) de um mesmo bode. No protocolo HT (n=26), esponjas vaginais impregnadas 

com 20mg de FGA (Chronogest ®, Intervet) foram inseridas em todas as fêmeas durante 11 dias. Quarenta e oito 

horas antes da remoção das esponjas foram administrados por via IM 500 UI de eCG (Intergonan ®, Intervet) e 

75µg de cloprostenol (Estrumate ®, Schering-Plough Animal Health). Todas as fêmeas foram inseminadas, por via 

cervical, 43h após a remoção das esponjas com sémen congelado (200 x 10
6
 spz) do mesmo bode. A taxa de 

fertilidade (número de cabras paridas / número de cabras inseminadas x 100) obtida no grupo HT (65,4%) foi 

significativamente superior à obtida no grupo PG1 (32,0%). 

 

 

[Comparison of two AI protocols in goats during the non-breeding season] 

 

The purpose of this work was to compare fertility rates in Serrana goats using two AI protocols during the non-

breeding season: the PG1 protocol which is based on the use of male effect and a single administration of 

prostaglandin F2α (PgF2α), and the traditional protocol (HT), which uses progestagens, eCG and PgF2α.  All 

animals (males and females) of both groups were submitted to a photoperiodic treatment, consisting on the 

exposition to artificial long days (LD = 16h of light and 8h of darkeness) for 90 days, followed by simulated short 

days (SD) by the application of melatonin implants (3 for males, 1 for females). At this moment, females were 

isolated from the males (no hear, no sight, no smell).  

On PG1 protocol (n=26), the introduction of males (D0) was done 60 days after the application of the melatonin 

implants. Male effect was applied respecting a ratio of 1 male to 10 females. On D17, all goats received an IM 

injection of 75µg of cloprostenol (Estrumate®, Schering-Plough Animal Health) and were cervical inseminated with 

frozen semen (200 x10
6
 spz) from one buck, 70h after PgF2α injection.  

On the HT protocol (n=26), vaginal sponges impregnated with 20 mg of FGA (Chronogest®, Intervet) were inserted 

on all females for 11 days. Forty-eight hours before sponge removal 500 IU of eCG (Intergonan®, Intervet) and 

75µg of cloprostenol (Estrumate®, Schering-Plough Animal Health) were IM administered. All females were 

cervical inseminated 43h after sponge removal using frozen semen (200 x 10
6
 spz) from the same buck. Fertility rate 

(number of kidding goats / number of inseminated goats x 100) in the HT group (65.4%) was significantly higher 

than the one of the PG1 group (32.0%). 
 

Financiamento: EC (FP7: FLOCK REPROD, Grant Agreement 243520) 
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Foram estudados o momento dos partos naturais e induzidos, o tempo de delivramento da placenta, o grau de 

dificuldade do trabalho de parto, o grau de vitalidade dos neonatos, a produção leiteira imediata e a eficácia 

luteolítica dos análogos de prostaglandinas. Em cinqüenta e quatro cabras Saanen alocadas em cinco grupos 

avaliaram-se protocolos indutores do parto aos 145 dias de idade gestacional através do uso de análogos da PGF2, 

cloprostenol ou d-cloprostenol, esse associado também a carbetocina (ocitocina sintética). Não houve diferença para 

o momento do parto nos grupos artificialmente desencadeados, entretanto, a maioria das parições promovidas pelo 

protocolo d-cloprostenol + carbetocina se concentraram entre 30 e 38 horas pós-indução. A viabilidade dos cabritos 

e a produção de leite não sofreram interferência nos diferentes grupos experimentais. Animais com decréscimo 

menos acentuado do nível de progesterona decorridas 24 horas da aplicação dos agentes luteolíticos apresentaram 

mais dificuldade no trabalho de parto. A eficácia da luteólise foi similar para as distintas prostaglandinas. 

Demonstrou-se a competência do protocolo conjugado do análogo dextrógiro da prostaglandina e ocitocina de longa 

ação na sincronização dos partos em cabras Saanen e seu potencial uso como promotor da otimização nos sistemas 

de produção de caprinos leiteiros.  

 

 

[Features and chronology of parturition in induced labour using cloprostenol or d-cloprostenol 

associated with carbetocin in saanen goats] 

 

The moments of natural and induced labour, the length of time for placenta release, the degree of labour difficulty, 

the degree of neonate vitality, the immediate milk production and the luteolitic efficacy of prostaglandins were 

studied. Saanen goats were distributed in five groups aimed at the evaluation of labour inductor protocols at 145 

days of pregnancy through the usage of PGF2α analogues, cloprostenol or d-cloprostenol, the latter also associated 

with carbetocin (prolongued action synthetic ocitocin). There was no difference for the moment of labour in the 

groups artificially starded , however, the majority of births promoted by the the d-cloprostenol + carbetocin 

protocols were concentrated between 30 and 38 hours. Viability of the kids and milk production suffered no 

interference in the different experimental groups. Animals with the least accentuated decrease in progesterone levels 

after 24 hours of luteolitic agents inoculation displayed impaired labour quality. The efficacy of luteolysis was 

similar for the distinct prostaglandins. The study could demonstrate the competency of the different protocols in the 

synchronization of the labour in Saanen goats and the it`s potential use as an optimizer in milking goat production. 
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There are more than 100 million sheep in the EU, with nearly half of these animals living in UK and Spain. Most 

animals are managed extensively for at least part of their lives, where they meet particular welfare challenges, for 

example variability in food supply and climate, exposure to predation, low inputs resulting in un-diagnosed or 

untreated disease. As part of the AWIN project, a protocol to assess the welfare of extensively-managed sheep is 

being developed and tested on commercial sheep farms. Using the 12 WelfareQuality® criteria for animal welfare at 

least one potential indicator for each criterion was selected and data were collected from 100 Scottish Blackface 

ewes over two years. Data (health, body condition, physiological samples) were collected during 5 planned 

management gathers each year and additional observational data (behavioural measures) were recorded in 

undisturbed animals. Moderate to high reliability was seen for most indicators, and measures showed yearly 

variation with season and reproductive state. Time of observation had a significant effect on body condition score 

(BCS), tooth loss, nasal discharge, and anaemia scores (P<0.001 for all), with variation within and between years. 

Other indicators e.g. lameness, did not show seasonal variation. In both years ewes in mid lactation and at weaning 

had poorer health and BCS than at other times, and year 2 scores were lower than year 1 (e.g. Mean BCS: Year 1: 

mid-pregnancy=2.78, mid-lactation=2.42; Year 2: mid-pregnancy=2.37, mid-lactation=2.00, s.e.d.=0.19). 

Qualitative Behavioural Assessment (QBA) of ewe behaviour reflected this reduction in animal health in mid and 

late lactation with ewes also receiving poorer scores for welfare on the QBA scales. The correlation of indicators 

with other physiological assessments is on-going. The data have been used to design a prototype welfare assessment 

protocol which is currently being tested on UK and Spanish sheep farms. 

  

 

[Desenvolvimento de um protocolo de avaliação de bem-estar para ovinos] 

 

There are more than 100 million sheep in the EU, with nearly half of these animals living in UK and Spain. Most 

animals are managed extensively for at least part of their lives, where they meet particular welfare challenges, for 

example variability in food supply and climate, exposure to predation, low inputs resulting in un-diagnosed or 

untreated disease. As part of the AWIN project, a protocol to assess the welfare of extensively-managed sheep is 

being developed and tested on commercial sheep farms. Using the 12 WelfareQuality® criteria for animal welfare at 

least one potential indicator for each criterion was selected and data were collected from 100 Scottish Blackface 

ewes over two years. Data (health, body condition, physiological samples) were collected during 5 planned 

management gathers each year and additional observational data (behavioural measures) were recorded in 

undisturbed animals. Moderate to high reliability was seen for most indicators, and measures showed yearly 

variation with season and reproductive state. Time of observation had a significant effect on body condition score 

(BCS), tooth loss, nasal discharge, and anaemia scores (P<0.001 for all), with variation within and between years. 

Other indicators e.g. lameness, did not show seasonal variation. In both years ewes in mid lactation and at weaning 

had poorer health and BCS than at other times, and year 2 scores were lower than year 1 (e.g. Mean BCS: Year 1: 

mid-pregnancy=2.78, mid-lactation=2.42; Year 2: mid-pregnancy=2.37, mid-lactation=2.00, s.e.d.=0.19). 

Qualitative Behavioural Assessment (QBA) of ewe behaviour reflected this reduction in animal health in mid and 

late lactation with ewes also receiving poorer scores for welfare on the QBA scales. The correlation of indicators 

with other physiological assessments is on-going. The data have been used to design a prototype welfare assessment 

protocol which is currently being tested on UK and Spanish sheep farms.     
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A equipa WP1 do projecto AWIN tem como principal objectivo desenvolver um protocolo de avaliação de bem-estar nas 

explorações de caprinos de leite que seja exequível e prático. Este trabalho irá apresentar os indicadores que foram 

seleccionados para integrar o protocolo desenvolvido e ao mesmo tempo irá discutir as principais limitações e desafios 

encontradas na sua integração no protótipo que está neste momento a ser testado em 60 explorações entre Portugal e Itália.   

Após extensa discussão com especialistas na área e consulta a parceiros da fileira de produção de leite de cabra, foram 

seleccionados uma série de indicadores de bem-estar baseados nos animais. Os critérios de selecção foram a sua validade e 

repetibilidade considerada pelos especialistas e a sua exequibilidade pelos parceiros. Os indicadores mais promissores 

foram divididos de acordo com quatro princípios: boa alimentação, bom ambiente, boa saúde e comportamento adequado.  

De forma a realizar a avaliação de bem-estar nas explorações de uma forma exequível, foi decidido realizar a avaliação em 

dois passos. O primeiro passo deve permitir ao avaliador ficar com uma primeira avaliação da exploração de uma forma 

rápida. Neste passo serão incluídos alguns indicadores considerados iceberg e se determinados limiares forem 

ultrapassados, é iniciado o passo seguinte. No segundo passo, o protocolo será mais detalhado com eventual recurso a 

indicadores que demorem mais tempo a ser avaliados e onde será realizada uma avaliação mais detalhada dos animais.   

A avaliação de alguns indicadores revelou ser mais problemática do que de outros. Os principais desafios foram: a 

necessidade de desenvolver novas ferramentas para avaliar a condição corporal e a claudicação; necessidade de adaptar 

testes avaliação da relação Homem-animal; a necessidade de se definirem alguns sistemas de classificação dos indicadores 

como por exemplos, sobrecrescimento das unhas ou assimetria dos úberes. Estes problemas são exacerbados dado o 

elevado número de animais dentro dos parques e a ausência de formas eficientes de contenção de cabras adultas.  

Foi desenvolvido um novo sistema visual de avaliação de condição corporal. Foram propostos sistemas de classificação 

para sobrecrescimento das unhas e assimetria dos úberes. Uma vez que a avaliação de casos ligeiros ou moderados de 

claudicação não é possível de realizar nos parques onde os animais andam em camas de palha, apenas os animais 

severamente claudicantes devem ser avaliados. Dois testes de avaliação da relação Homem-animal foram desenvolvidos: 

teste de latência e distância de fuga para cabras.   

Os nossos resultados demostram que as dificuldades e desafios podem ser ultrapassados, no entanto, é necessário fazer um 

compromisso entre o número de indicadores que podem ser integrados no protocolo e a exequibilidade do mesmo. 

 

[Selecting the most appropriate welfare indicators to be included in an assessment protocol for 

dairy goats] 

 
Our WP1 team of the AWIN project aims at developing a feasible and practical protocol for assessing dairy goats’ welfare 

on farm. This paper will present the selected indicators and discuss some constrains found when integrating them into the 

prototype to dairy goat intensive farms, which is being tested in 60 farms between Portugal and Italy. 

Several animal-based indicators were selected based on validity and reliability after exhaustive discussion with experts 

and consultation with stakeholders about feasibility. The most promising indicators were divided accordingly to the 

expected welfare effect into four principles: good feeding; good environment; good health; good behaviour.  

It was agreed that in order to assess welfare at the dairy goat farms in a feasible way, it is better to develop a two level 

assessment prototype. The first level should give a general overview of the welfare status and if some thresholds are not 

met, a second level more detailed evaluation should start. At this second level, the indicators can be considered in a more 

detailed level and some indicators which are more time-consuming can be integrated.  

The assessment of some indicators revealed to be more problematic than others. The main challenges were: the need to 

develop new tools to assess body condition and lameness; the need to adapt human-animal relationship tests to dairy goats; 

the need to define some scoring systems, for example for claw overgrowth or udder abnormalities. These problems were 

exacerbated by the high number of animals in some pens and the difficulty in restraining adult goats.   

A new validated system for BCS evaluation at a distance was developed for dairy goats. Standards for claw overgrowth 

and deformation and for udder asymmetry are now proposed. Because moderate lameness is not easily recognized in 

animals walking on soft bedding, only very lame goats should be accounted on first step farm evaluation. Two behavioural 

tests were developed for assessment of human-animal relationship: latency test and avoidance distance test for goats.  

For on-farm welfare assessment of intensively kept dairy goat, it is possible to overcome constrains although a need for a 

compromise between the number of indicators to be integrated into the protocol and its own feasibility. 
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A perda de peso sazonal (PPS) representa uma das maiores dificuldades na produção animal em países tropicais. 

Deste modo, é essencial desenvolver soluções para este problema, nomeadamente através do uso de raças autóctones 

adaptadas à PPS. Assim sendo, é de grande importância determinar biomarcadores de tolerância à PPS e 

susceptíveis de serem usados na selecção animal. Para tal, analisámos a evolução de diversos parâmetros sanguíneos 

em duas raças de cabras das Ilhas Canárias, com um fundo genético comum: a Majorera (adaptada à restrição 

alimentar) e a Palmera (susceptível ao stress nutricional). Através dos resultados deste estudo, esperamos contribuir 

para a caracterização dos parâmetros sanguíneos destas raças quando sujeitas a condições de restrição alimentar. 

Neste ensaio foram usadas 10 cabras Majorera e 10 Palmera. Os animais foram divididos em 4 grupos, 2 por cada 

raça: um grupo subnutrido alimentado com palha de trigo ad libitum (dieta restrita de reduzir o peso vivo 15-20% no 

fim do ensaio), e um grupo controlo alimentado ad libitum com uma ração comercial. Foram recolhidos 

aproximadamente 4ml de sangue da veia jugular externa nos dias 0 e 22 do ensaio, que foi centrifugado (3000rpm, 

20 min a 4ºC) de modo a obter o soro. Posteriormente determinou-se as concentrações dos seguintes metabolitos: 

creatinina, ureia, creatina quinase, colesterol, triglicéridos, glucose, haptoglobina, proteínas totais, NEFA, fósforo, 

sódio, cloro, assim como as hormonas insulina, leptina, IGF-1, T3 e cortisol. Os dados recolhidos foram analisados 

por ANOVA medidas de repetição. Quando se obtiveram valores P estatisticamente significativos (P<0.05), 

procedeu-se à comparação de médias usando o teste pos-hoc Tukey. Neste ensaio, houve apenas diferenças devido 

ao tratamento nos metabolitos creatinina, glucose, hidroxibutirato, NEFA, ureia e na hormona IGF-1. Os valores da 

creatinina, NEFA e hidroxibutirato (produto da metabolização do NEFA) aumentaram nos grupos subnutridos e 

reduziram nos grupos controlo (apenas nos casos da creatinina e NEFA). Os resultados dos grupos em restrição 

alimentar provavelmente deveram-se à mobilização de músculo e ácidos gordos, respectivamente para a creatinina e 

NEFA/hidroxibutirato, consequência do baixo aporte energético e proteico. Em relação à glucose e IGF-1, ocorreu 

uma redução dos seus valores nos grupos subnutridos e um aumento nos grupos controlo. Por fim, relativamente à 

ureia, houve uma redução dos valores de ambos os grupos, mais acentuado nos grupos subnutridos, o que se deveu à 

diminuição do aporte proteico. 

 

[An assessment of selected biochemical and endocrine parameters of Majorera and Palmera goats 

from the Canary Islands subjected to weight loss] 

Seasonal weight loss (SWL) is the major setback for animal production in tropical countries. Therefore, it is an 

essential problem to overcome, namely through the use of indigenous breeds adapted to the SWL. Hence it is of 

major importance to determine biomarkers of tolerance to the SWL and susceptible of being used in animal 

selection. To do so, we analyzed the evolution of several blood parameters in two goat breeds from Canary Islands, 

sharing a common genetic background: Majorera (adapted to nutritional stress) and Palmera (susceptible to 

nutritional stress). With the study we aim to contribute to the characterization of these breeds’ blood parameters 

under feed restriction conditions. The study was conducted using 10 Majorera and 10 Palmera dairy goats. Goats 

were divided in 4 sets, 2 for each breed: underfed group fed on wheat straw ad libitum (restricted diet, so their body 

weight would be 15-20% reduced by the end of experiment), and a control group fed ad libitum on commercial feed. 

Approximately 4ml of blood were collected from external jugular vein at days 0 and 22 of the trial and centrifuged 

(3000rpm, 20 min at 4°C) to obtain serum. The following b concentrations were determined: creatinine, urea, 

creatine kinase, cholesterol, triglycerides, glucose, haptoglobin, total proteins, NEFA, phosphorus, sodium and 

chloride, as well as the hormones insulin, leptin, IGF-1, T3 and cortisol. Data collected was analyzed by ANOVA 

repeated measures. When significant P values (P<0.05) were observed, mean comparisons were performed with a 

Tukey pos-hoc test. In this trial only the metabolites creatinine, glucose, hidroxybutyrate, NEFA, urea and the 

hormone IGF-1 had differences due to the treatment. Creatinine, NEFA and hidroxybutyrate (NEFA metabolism 

product) had an increment of their values in the restricted groups and a reduction in control groups (only for 

creatinine and NEFA). The underfed group results are likely due to the muscle and fatty acids mobilization, 

respectively for creatinine and NEFAs/hidroxybutyrate parameters, which is a consequent of the low energetic and 

proteic intake. Concerning glucose and IGF-1, there was a reduction in underfeed groups and an increment in 

control groups. Finally, in the case of urea, the values from both control and underfeed groups were reduced, with a 

higher reduction in the restricted groups, which is due to the decrease of protein intake. 
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As raças de ovinos de cauda gorda são conhecidas pela sua adaptação ao stresse nutricional e a condições de produção 

adversas. Os ovinos Damara, nativos da África do Sul, foram recentemente exportados para outras regiões do mundo, 

particularmente para a Austrália, com o objetivo de produzir ovinos em regiões semiáridas. Os Damaras têm uma cauda 

gorda pendente, um depósito de gordura capaz de ser mobilizada sob stresse nutricional. O objetivo do nosso trabalho foi 

então determinar a composição em ácidos gordos do tecido adiposo da cauda dos Damara. Esta análise foi entendida às 

amostras de músculo, a fim de explicar a abundância incomum de ácidos gordos de cadeia ramificada (AGCR) encontrada 

na gordura da cauda dos Damara.  

Os lípidos da gordura da cauda e do músculo liofilizado foram extraídos com diclorometano e metanol e os ésteres 

metílicos dos ácidos gordos (AG) foram preparados a partir dos extratos lipídicos com metóxido de sódio em metanol, 

seguido de ácido clorídrico em metanol. Algumas amostras de músculo dos ovinos das raças Damara, Merino e Dorper, 

foram hidrogenadas, a fim de revelar mais claramente a presença dos AGCR. As amostras foram analisadas usando um 

cromatógrafo HP6890A (Hewlett-Packard, Avondale), equipado com um detetor de ionização de chama e uma coluna 

capilar CP-Sil88 (100m, 0,25mm d.i., 0,20mm e.f.e.; Agilent Technologies Inc.). A caracterização dos AG foi efetuada 

por espectrometria de massa utilizando um sistema Varian Saturn 2200 (Varian Inc.). 

O perfil em AG da gordura da cauda é dominado pelo 18:1cis-9, 16:0 e 18:0, que em conjunto representam 66,6% do total 

de AG. Os intermediários da bio-hidrogenação (isómeros 18:1, 18:2 e 18:3, excluindo o 18:1cis-9 e cis-11, 18:2n-6 e 

18:3n-3) constituem 6,9% do total de AG. No entanto, o resultado mais marcante foi a elevada proporção de AGCR 

encontrados na gordura da cauda dos Damara. De facto, os AGCR atingem 8,8% do total de AG e 77% deles não são os 

AG ramificados comuns (iso e anteiso). A maioria destes AGCR são mono-metilos não-terminais de cadeia carbonada de 

10 a 17 átomos. A identificação por espectrometria de massa revelou a presença de grupos metilo nos carbonos-2, -4, -6, -

8, -10 e -12. As amostras de músculo dos ovinos Dorper e Merino não apresentaram estes AGCR, sugerindo que os 

Damara têm um metabolismo lipídico original. Esta característica pode estar relacionada com uma maior capacidade dos 

Damara para digerirem forragem fibrosa e a presumíveis diferenças no metabolismo do propionato por comparação com 

outras raças de ovinos. 

 

[Does the Fat Tailed Damara ovine breed have a distinct lipid metabolism leading to a high 

concentration of branched chain fatty acids in tissues?] 

 

Fat tailed sheep breeds are known for their adaptation to nutritional stress, among other harsh production conditions. 

Damara sheep, native to Southern Africa, have recently been exported to other areas of the world, particularly Australia, 

aiming to produce lamb in semi-arid regions. Damaras have a unique hanging fat tail, a fat depot able to be mobilized 

under nutritional stress. Our aim was to report the fatty acid composition of adipose tissue of Damara tails. We extended 

the fatty acid analysis to muscle samples in order to explain the unusual abundance of odd and branched chain fatty acids 

(BCFA) found in the Damara tail fat. 

Lipids from lyophilized fat tail and muscle tissues were extracted using dichloromethane and methanol and the fatty acid 

methyl esters (FAME) were prepared from the lipid extracts with sodium methoxide in methanol followed by hydrochloric 

acid in methanol. A few muscle samples of the FAME extracts from Damara, Merino and Dorper lambs, were 

hydrogenated in order to reveal more clearly the presence of the BCFA. Samples were analyzed using a gas 

chromatograph HP6890A (Hewlett-Packard, Avondale), equipped with a flame ionization detector and a CP-Sil88 

capillary column (100m; 0.25mm i.d.; 0.20mm film thickness; Agilent Technologies Inc.). Characterization of the FAME 

was achieved by mass spectrometry using a Varian Saturn 2200 system (Varian Inc., Walnut Creek). 

The fatty acid profile of tail fat was dominated by 18:1 cis-9, 16:0 and 18:0 that together comprised 66.6% of total fatty 

acids. The biohydrogenation intermediates (18:1, 18:2 and 18:3 isomers excluding the 18:1 cis-9, 18:1 cis-11, 18:2n-6 and 

18:3n-3) comprised 6.9% of total fatty acids. However, the most striking result was the very high proportions of non-

terminal BCFA found in the Damara fat tail adipose tissue. Indeed, the sum of BCFA reached 8.8% of total fatty acids and 

77% of these were not the common terminal branched chain (i.e iso and anteiso). Most of these fatty acids are non-

terminal mono-methyl BCFA with carbon chain lengths of 10 to 17 atoms. The identification by mass spectrometry 

revealed the presence of mono-methyl substituent in the position -2, -4, -6, -8, -10 and -12. The muscle of Dorper and 

Merino lambs did not present the non-terminal BCFA, suggesting that Damara animals have a unique lipid metabolism. 

This trait might be related to a higher ability of Damara sheep to digest fibrous fodder and to putative differences in the 

propionate metabolism by comparison to other sheep breeds. 
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A comunicação pretende enunciar, enquadrar e perspetivar os desafios que se colocam à produção de leite em 

Portugal nos próximos anos. 

Serão apresentados os números essências ilustrativos da importância económica e social da fileira láctea nacional, 

assim como a sua evolução no passado recente, com destaque para o efeito do cooperativismo agrícola nos 

indicadores sectoriais.  

Serão abordadas as questões ligadas ao quadro de Politica Agrícola Comum (PAC) que se aplicará no espaço 

europeu entre 2014 e 2020, cuja implementação está em vias de concretização, assim como o novo Plano de 

Desenvolvimento Rural, o qual constituirá uma oportunidade decisiva para o apoio ao investimento na 

modernização das estruturas produtivas. 

A cadeia de valor sectorial merecerá também a devida atenção, com particular destaque para o relacionamento com 

a moderna distribuição e a recente alteração da legislação do enquadramento contratual com os seus fornecedores.  

Serão apresentadas pistas quanto à evolução dos factores de competitividade intrínseca da produção de leite, 

nomeadamente os que contribuem para a entrada de novos produtores e o consequente rejuvenescimento do tecido 

produtivo.   

Finalmente, será referido o papel da fileira no actual esforço do país e da economia nacional em aumentar a 

produção de bens transacionáveis e de reforçar a balança comercial do país no ramo alimentar. 

 

 

[What future for dairy in Portugal?] 

 

The communication intends to present and explain the challenges that milk production in Portugal will find in the 

coming years.  

Most important data about economic and social impact of dairy industry, as well as its evolution in the recent years 

and the relevance of cooperatives, will be presented. 

The framework of the Common Agricultural Policy, which will be applied in EU between 2014 and 2020, as well as 

the new Rural Development Program, which will provide an important opportunity for investment, should be 

addressed. 

Attention will be also given to value chain, with particular emphasis to relationship with the modern distribution and 

the recent change of legal framework regarding contractual relationship with their suppliers. 

Clues as to the factors of intrinsic competitiveness of milk production, in particular those contributing to the entry of 

new producers and the consequent renovation of the productive sector will be presented. 

Finally, some attention will be given to current country efforts to increase the production of tradable goods and 

strengthen Portuguese’s trade balance in the food sector (with relevant contribution of dairy). 
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A produção de carne é uma indústria em permanente evolução, atravessando grandes desafios, em tempos de elevados 

preços de matérias-primas, necessidades crescentes em quantidade de alimentos e preocupações ambientais. 

As necessidades nutricionais dos animais de produção no que diz respeito à energia, proteína, minerais e vitaminas 

precisas para o seu correto desenvolvimento são conhecidas. De futuro, espera-se que a nutrição animal, em conjunto com 

a genética, ajude a perceber a expressão de determinados genes, capazes de modular a eficiência alimentar, a qualidade 

dos produtos e seus resíduos. 

Uma forma de maximizar rendimentos é a constante otimização de fórmulas alimentares, assim como a utilização de 

novas matérias-primas. Procurar, avaliar e testar novas matérias-primas, reaproveitando subprodutos que outras espécies 

animais não conseguem aproveitar, deve ser uma preocupação de todos os intervenientes. Por exemplo, corn glúten e 

destilados são ainda subaproveitados. 

A fileira evoluirá também no sentido de um aumento da eficiência alimentar e de assegurar a produção, com crescentes 

preocupações ambientais: produzir mais, com mais cuidados com o ambiente. São objetivos reduzir a emissão de gases 

com efeito de estufa e as contaminações com azoto e fósforo. 

Para este objetivo serão sem dúvida importantes os aditivos alimentares. Esta classe está em grande evolução e dela se 

esperam produtos capazes de aumentar a eficiência e minimizar o impacto no ambiente. Os ionóforos são 

comprovadamente capazes de o fazer, no entanto, de momento está vedada a sua utilização. Os probióticos e ácidos 

orgânicos tardam em comprovar in vivo os excelentes resultados que tiveram in vitro.  

Muito importante ainda é a sua relação com a qualidade do produto e como a influenciam. A ex. a monensina tende a 

aumentar a força de corte da carne (Faucitano et al., 2008). 

O consumidor pretende carne clara, tenra e suculenta. A cor da carne é o factor qualitativo a que dá mais importância 

(Suman et al., 2013).  

O ácido ursodesoxicólico, utilizado em medicina humana como protector hepático foi utilizado na dieta de fêmeas wagyu 

em acabamento e investigou-se o seu efeito no crescimento, características de carcaça e qualidade de carne. Observou-se 

crescimento e ganho médio diário similares, mas melhoria da qualidade do marmoreado da carne (Irie et al., 2011). 

De futuro, a nutrição de ruminantes aumentará a sua produção à custa da intensificação da produção, utilizando matérias-

primas diferentes, que terá de procurar e avaliar, com aditivos capazes de aumentar a eficiência alimentar, cuidando o 

ambiente. Produzirá ainda produtos diferenciados e funcionais ao gosto do consumidor. 
 

[Perspectives of evolution for the beef cattle feeding] 

Meat production is an industry constantly evolving through major challenges in times of high prices of raw materials, 

increasing amount of food needs and environmental concerns. 

The nutritional requirements of livestock: energy, protein, minerals and vitamins for their correct development are known. 

In the future it is expected that animal nutrition, in conjunction with genetics help to understand the expression of certain 

genes that modulate the feed efficiency, product quality and waste materials. 

One way to maximize yields is constant optimization of food formulas, as well as the use of new raw materials. Find, 

evaluate and test new raw materials, reusing products that other species fail to seize, should be a concern of all 

stakeholders. For exemple, corn gluten and distillates are still underutilized. 

The row also evolve to an increased feed efficiency and ensure production with growing environmental concerns : produce 

more with more care for the environment. Goals are to reduce the emission of greenhouse gases and contamination with 

nitrogen and phosphorus. 

For this goal will undoubtedly be important food additives. This class is in great progress and it is expected products able 

to increase efficiency and minimize environmental impact. Ionophores are able to do it but are not allowed in UE. 

Probiotics and organic acids slow to demonstrate in vivo the excellent results that had in vitro. 

Very important is their relation with the quality of the product and how they influence it. The ex. monensin tended to 

increase the shear force of the meat (Faucitano et al., 2008). 

Consumers want clear, tender and juicy meat. The meat color is the most important quality factor for the consumer 

(Suman et al., 2013).  

The ursodeoxycholic acid used in human medicine as a hepatic protector was used in wagyu females’s finish diet to 

investigat its effects on growth , carcass characteristics and meat quality . There were similar growth and average daily 

gain , but improved quality of meat marbled (Irie et al., 2011). 

Future nutrition of ruminants will increase its production at the expense of the intensification of production, using different 

raw materials that have to seek and evaluate, with additives capable of increasing feed efficiency, caring environment. Still 

produce differentiated and functional products to consumer tastes.  
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production systems based on forage finishing or grain- forage diets with or without growth promotants : 2 . Meat quality , fatty acid composition , 
and overall palatability. Journal of Animal Science, 86(7) , 1678-1689; Irie  M, Kouda M, Matono H (2011) Effect of ursodeoxycholic acid 

supplementation on growth , carcass characteristics , and meat quality of Wagyu heifers ( Japanese Black cattle ). Journal of Animal Science, 89 

(12) 4221-6; Suman SP, Rentfrow  G, Nair MN, Joseph P ( 2014 ) 2013 Early Career Achievement Award - Proteomics of muscle -and species- 
specificity in meat color stability 1,2. Journal of Animal Science, 875-882.  
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Os sistemas extensivos de produção de carne bovina nas áreas mediterrâneas tirando partido do fenómeno de 

crescimento compensatório, podem ser uma alternativa, com vantagens económicas e ecológicas, aos sistemas 

intensivos de produção em feedlot. Este trabalho teve como objectivo avaliar o efeito do sistema de produção 

(crescimento contínuo vs. crescimento descontínuo) nas características da carcaça e na composição de 8 músculos 

com elevada importância económica de novilhos da raça Alentejana (supraspinatus, triceps brachii, semitendinosus, 

biceps femoris, quadriceps femoris, gluteus medius, semimembranosus and longissimus thoracis). Para este efeito, 

40 animais da raça Alentejana foram aleatoriamente distribuídos por 2 parques adjacentes (20 animais por parque) e 

submetido a diferentes regimes alimentares. No regime de crescimento contínuo, os animais foram alimentados ad-

libitum com concentrados energéticos e feno durante todo o período de ensaio e abatidos aos 18 meses de idade. No 

regime de crescimento descontínuo, os bovinos sofreram restrição alimentar entre os 9 e os 15 meses de idade, 

sendo alimentados apenas com feno durante esse período. Entre os 15 e os 24 meses de idade, o maneio alimentar 

foi o mesmo do grupo em crescimento contínuo.  

O crescimento descontínuo teve efeitos significativamente negativos no peso da carcaça a quente, no nível de 

gordura subcutânea e no rendimento da carcaça. As proporções entre osso, músculo e gordura, avaliadas na perna 

não foram afectadas pelo sistema de produção. Pelo contrário, verificou-se um efeito globalmente positivo na 

tenrura da carne, indicando que o crescimento compensatório poderá ter um papel importante na tenrura da carne 

dos animais obtidos nos sistemas de produção extensivos das zonas mediterrânicas.  

As razões para entre incremento na tenrura não são claras, não estando relacionadas nem com o nível de gordura 

intramuscular nem com o índice de fragmentação miofibrilhar. Não foi possível estabelecer uma relação entre as 

propriedades do colagénio e os valores de tenrura obtidos nos 8 músculos estudados.  

Os resultados obtidos neste estudo revelam que os efeitos da  restrição alimentar seguida de crescimento 

compensatório dependem do músculo avaliado, devendo cada músculo ser estudado individualmente. 

 

 

[Repercussion of growth path on carcass characteristics and tenderness of eight major muscles in 

Alentejana young bulls] 

 
An alternative to intensive beef production systems in Mediterranean areas is to take advantage of compensatory 

growth after a period of feeding low quality pasture. Here, we aimed to evaluate the differences on carcass 

characteristics and meat quality in eight major muscles (supraspinatus, triceps brachii, semitendinosus, biceps 

femoris, quadriceps femoris, gluteus medius, semimembranosus and longissimus thoracis) of Alentejana with 

distinct growth paths; bulls fed ad-libitum or subjected to a period of restricted feeding. For this purpose, 40 

purebred Alentejana male calves were randomly allocated into adjacent pens (20 animals for pen and experimental 

group) and submitted to two distinct feeding regimes. In the continuous growth system (CG), the animals were ad-

libitum fed with concentrates plus hay throughout the trial and slaughtered at 18 months-old. Whereas, in the 

discontinuous growth system (DG), the animals had a feed restriction period from 9 to 15 months-old in which were 

ad-libitum fed only on hay, following the same diet provided to the AL group (concentrates plus hay) from 15 to 24 

months-old. 

When compared to CG animals, the compensatory growth occurred in DG experimental group was not enough to 

overcome the negative effects of feed restriction on hot carcass weight, fatness and dressing percentage but the 

proportions between fat, bone and muscle were not affected by the production system. In contrast, there was a global 

positive impact of feed restriction followed by compensatory growth on muscle tenderness, overcoming the negative 

effects of age at slaughter. The reasons for such improvement in meat tenderness are not clear because neither 

intramuscular fat nor miofibrillar protein degradation could explain the differences found. Moreover, an association 

between meat tenderness and collagen properties across muscles was not established. 

Finally, our results indicate that feed restriction followed by compensatory growth effects depended on the muscle 

considered, evidencing that each muscle should be individually analyzed in beef production studies. 
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A campilobacteriose genital bovina (CGB) é uma doença de transmissão venérea que acomete bovinos em idade 

reprodutiva. O macho é apenas um portador assintomático, mas na fêmea a doença provoca infertilidade. A CGB 

pertence à lista de doenças de declaração obrigatória da OIE, sendo classificada como uma doença transmissível de 

importância sócio económica que é significativa no comércio internacional de animais e produtos de origem animal. 

Esta é uma doença de distribuição mundial, sendo responsável por importantes percas económicas. Em Portugal, não 

há vigilância ativa da doença, pelo que não se sabe a sua prevalência no país. 

O agente etiológico responsável pela CGB é a bactéria Campylobacter fetus subsp. venerealis (Cfv). A espécie C. 

fetus é dividida em duas subespécies, Cfv e C. fetus subs. fetus (Cff). A subespécie Cff não provoca CGB, mas é um 

agente patogénico zoonótico responsável por provocar aborto esporádico em ovinos e bovinos. 

O objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência de infeção por Campylobacter fetus em explorações de bovinos 

de carne criados em extensivo, na região do Alentejo, através do método de imunofluorescência direta (IFD), uma 

técnica bastante utilizada para a determinação da prevalência desta doença. 

Foram recolhidas amostras prepuciais a 95 touros pertencentes a 20 explorações na região do Alentejo. O método de 

colheita foi a raspagem prepucial e o material clínico foi transferido para PBS fenolado. No laboratório, após duas 

centrifugações, duas réplicas de cada amostra foram preparadas em lâminas de microscópio e fixadas com acetona a 

-20º C. Foi aplicado o conjugado fluorescente de anticorpos anti-Campylobacter (Laboratório Azul, Argentina) e as 

amostras foram incubadas. Depois de montadas as lâminas foram observadas ao microscópio com luz ultravioleta. 

As amostras foram consideradas positivas caso fosse observada pelo menos uma bactéria com morfologia típica de 

Campylobacter fetus. 

A prevalência real de infeção por Campylobacter fetus determinada neste trabalho, considerando a sensibilidade e 

especificidade do teste, foi de 39,33% de animais e 75% de explorações. Estes resultados indicam a necessidade do 

desenvolvimento de investigação nesta área, de modo a que sejam geradas informações atuais sobre as condições 

das explorações de bovinos criados de modo extensivo face à CGB. É importante também analisar a influência na 

produtividade e rentabilidade da bovinicultura, para que se implementem medidas preventivas e de controlo da 

doença. 

 

 

[Campylobacteriosis in beef cattle in Alentejo – preliminary assessment] 

 

Bovine genital campylobacteriosis (BGC) is a venereal disease that affects cattle at reproductive age. The male is an 

asymptomatic carrier, but this disease causes infertility in the female. The CGB belongs to the list of notifiable 

diseases by the OIE, considered to have socioeconomic implications and is thus significant in the international trade 

of animals and animal products. This is a worldwide distribution disease, responsible for significant economic 

losses. In Portugal no surveillance action is practiced, therefore the disease prevalence is not known. 

The etiological agent of BGC is the bacterium Campylobacter fetus subsp. venerealis (Cfv). The species C. fetus is 

divided into two subspecies, Cfv and C. fetus subsp. fetus (Cff). The subspecies Cff does not cause BGC, but it is a 

zoonotic pathogen responsible for sporadic abortion in sheep and cattle. 

The aim of this study was to assess the prevalence of infection by Campylobacter fetus in beef cattle reared in 

extensive systems in Alentejo region by direct fluorescent antibody test (DFAT), a technique widely used for 

determining the prevalence of this disease. 

A total of 95 bulls from 20 farms in the region were sampled. Samples were collected by preputial scraping and 

suspended in phenolated PBS. In the laboratory, after two centrifugations, two replicas of each sample were 

prepared on microscope slides and fixed with acetone at -20 °C. The fluorescent conjugate of anti-Campylobacter 

antibody (Laboratorio Azul, Argentina) was applied and the samples were incubated. After mounted the slides were 

observed under a microscope with ultraviolet light. Samples were considered positive if at least one bacterium with 

typical morphology of Campylobacter fetus was observed. 

The results, considering the sensitivity and specificity of the test, indicate a true prevalence of Campylobacter fetus 

infected animals of 39.33% and 75% of affected farms. These results indicate the need for further research in this 

area, so that current information about the conditions of extensive beef cattle farms regarding CGB are generated. It 

is also important to analyse the influence on the productivity and profitability of cattle farming so that preventive 

and control measures of the disease are implemented. 
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Introdução: O parasitismo por nemátodes gastrointestinais pode ter impacto produtivo significativo em bovinos 

leiteiros. A espécie Ostertagia ostertagi é considerada a mais patogénica para os bovinos e é das mais prevalentes 

em regiões de clima temperado. A utilização de um ELISA indireto em amostras de leite de tanque permite 

relacionar os níveis de anticorpos contra O. ostertagi com o impacto dessa exposição na produção de leite. 

Considerando a importância do sector leiteiro nos Açores e a existência de condições favoráveis à exposição aos 

nemátodes, realizou-se um rastreio de anticorpos anti-O. ostertagi em amostras de leite de tanque de explorações das 

ilhas de S. Miguel, Terceira, Faial e Pico. O objectivo foi documentar a exposição a esta espécie parasitária e o 

respectivo impacto produtivo.  

Metodologia: Incluíram-se 93 explorações: 35 de São Miguel, 39 da Terceira, 10 do Faial e 9 do Pico. As 

explorações constituíram uma amostra de conveniência; não houve critérios de seleção, exceto a obrigatoriedade de 

serem efetivos em pastoreio permanente. Das explorações incluídas, 64 não realizavam rotineiramente tratamentos 

nematocidas e 29, situadas em S. Miguel e na Terceira, faziam estes tratamentos ao parto ou à secagem. As amostras 

foram recolhidas entre Outubro de 2011 e Maio de 2012, congeladas e expedidas para o Laboratório Nacional de 

Investigação Veterinária. Cada amostra foi submetida a um ELISA indireto semi-quantitativo para a avaliação dos 

níveis de anticorpos anti-O. ostertagi, os quais foram expressos como rácio da densidade óptica (ODR).  

Resultados: Os resultados são apresentados em relação a ODR=0,5, limiar acima do qual existe uma correlação 

negativa com a produção leiteira. São Miguel: 32 explorações com ODR>0,5 (91,4%); Terceira: 37 com ODR>0,5 

(94,9%); Faial: 10 com ODR>0,5 (100%); Pico: 9 com ODR>0,5 (100%). Os níveis de anticorpos foram superiores 

ao limiar de impacto na produção leiteira em 94,6% das explorações amostradas. Estes níveis elevados, que foram 

também observados em 93,1% das explorações incluídas que usam nematocidas, parecem refletir uma exposição 

marcada a O. ostertagi naquelas ilhas. A utilização de um ELISA indireto a partir de amostras dos tanques de leite 

permite prever o impacto produtivo da exposição a este nemátode. Adicionalmente, diferentes níveis de anticorpos 

são correlacionáveis com as respostas produtivas esperadas após a desparasitação. Esta metodologia é facilmente 

implementável e poderá ser relevante no suporte ao controlo do parasitismo em efectivos de bovinos leiteiros. 

 

[Screening of Ostertagia ostertagi antibodies in bulk tank milk from four Azorean islands] 

 

Introduction: Gastrointestinal nematodes can have a significant production impact in dairy cattle. Ostertagia 

ostertagi is recognized as the most pathogenic species in cattle and is also one of the most prevalent in regions of 

temperate climate. The use of an indirect ELISA in bulk tank milk samples allows the correlation of O. ostertagi 

antibody levels with the impact of the exposure to the parasite on milk production. Considering the importance of 

the dairy sector in Azores and the existence of natural and management conditions favorable to parasitic nematodes, 

we developed a screening of O. ostertagi antibodies in bulk tank milk samples from farms located in four Azorean 

islands: S. Miguel, Terceira, Faial e Pico. The aim of the study was to document the exposure to O. ostertagi and its 

production impact.  

Methodologies: 93 farms were included: 35 from S. Miguel; 39 from Terceira; 10 from Faial; 9 from Pico. The 

farms were selected as a convenience sample; there were no selection criteria except that the farms had to use a 

permanent grazing system. Within the selected farms, 64 didn’t use nematocidal drugs routinely while 29 (from S. 

Miguel and Terceira) dewormed with such drugs at calving or dry-off. Samples were collected from October 2011 to 

May 2012. After collection they were frozen and shipped to Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. Each 

sample was submitted to an indirect semi-quantitative ELISA for the evaluation of O. ostertagi antibody levels. 

Results were expressed as optical density ratio (ODR).  

Results: Results are presented considering a threshold of ODR=5, above which there is a negative correlation with 

milk production. S. Miguel: 32 farms with ODR>0.5 (91.4%); Terceira: 37 farms with ODR>0.5 (94.9%); Faial: 10 

farms with ODR>0.5 (100%); Pico: 9 farms with ODR>0,5 (100%). Antibody levels were above the milk 

production impact threshold in 94.6% of the selected farms. These high levels, which were also seen in 93.1% of the 

farms where there is a practice of deworming, seem to reflect a high exposition to O. ostertagi in the four islands. 

The use of an indirect ELISA in bulk tank milk samples allows a forecast of the production impact of the exposition 

to this nematode. Additionally, different levels of antibodies are relatable with production responses expected after 

deworming. This methodology is easily implemented and can be an interesting support to decisions related to the 

control of parasites in dairy cattle. 
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Após a identificação da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), Portugal tornou-se um do estados -membros da 

União Europeia (UE) com maior incidência da doença. Entre 1990 e 2012 foram confirmados um total de 1.088 

casos de EEB, representando uma prevalência de 3,5 (número de casos por milhão de bovinos adultos) em setembro 

de 2012.  

O primeiro estudo de caracterização de estirpe dos casos portugueses de EEB declarados no período 1996-2004 

confirmou a semelhança do perfil lesional, dos padrões e distribuição de proteína priónica resistente (PrPres) bem 

como do perfil eletroforético da PrPres com o descrito para a denominada forma clássica de EEB. A caracterização 

fenotípica foi também realizada na maioria dos casos subsequentes de EEB e nenhum desvio foi observado tanto no 

perfil eletroforético como nos tipos e distribuição da PrPres.  

Em Portugal, em 2011, um bovino com 13 anos de idade, detetado na vigilância ativa (categoria mortos na 

exploração), evidenciou características patológicas sugestivas de uma forma atípica de EEB (EEB-H), confirmada 

posteriormente por Western Immunoblotting, utilizando uma imunomarcação discriminatória com um anticorpo 

monoclonal anti-PrP para a região N terminal da PrP (P4 aa 97-112 ).  

De acordo com o relatório anual da UE para as Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EETs), os resultados 

preliminares do teste discriminatório realizado num número limitado de países indicam que aproximadamente um 

quarto dos casos de EEB na UE podem ser atípicos. Estes estão comparativamente distribuídos pelas duas formas 

atípicas conhecidas, EEB-H e EEB-L, geralmente identificadas em bovinos com mais de 8 anos de idade.  

Considerando que o declínio progressivo da EEB clássica demonstra uma clara resposta às medidas de controlo 

adotadas, o número de casos atípicos permanece relativamente estável ao longo do tempo, sustentando a hipótese de 

que estes ocorrem espontaneamente. Nas formas atípicas de EEB, os dados sobre a reciclagem, transmissão oral, 

potencial zoonótico, distribuição de PrPres, incidência real e distribuição geográfica são limitados. Serão necessários 

mais resultados para melhor entender esses casos. Neste estudo, a caracterização fenotípica do caso de EEB-H é 

completada pela análise do gene que codifica a proteína priónica (prnp).  

 

 

[First report of H-type BSE in Portugal: phenotype and prnp characterization] 

 

After the emergence of BSE, Portugal became one of the EU Member states with higher incidence of this disease. 

Since 1990 to 2012, a total of 1088 BSE cases were confirmed, representing a 3,5 prevalence expressed in number 

of cases per million of adult cattle in September 2012. The first strain characterization study concerning Portuguese 

BSE cases from 1996 to 2004 confirmed their similarity to that described as classical BSE regarding lesion profile, 

patterns and distribution of PrPres as well as PrPres electrophoretic profile. Afterwards, phenotype characterization 

was carried out in the majority of the subsequent BSE cases and no deviation was observed both in the Western Blot 

PrPres profile and in the PrPres types and distribution by immunohistochemistry. 

In 2011, a 13 years old case identified under the active surveillance (Fallen stock) in Portugal showed pathological 

features suggestive of atypical H - type BSE, which was confirmed by discriminatory western blot immunolabelling 

for monoclonal antibody P4 (aa 97-112). According to the EU annual report in TSEs, the preliminary results of the 

discriminatory testing conducted in a limited number of countries indicate that approximately a quarter of the BSE 

cases in the EU may be atypical. These are relatively evenly distributed by H- BSE and L- BSE type cases, which 

have been found generally in animals over 8 years of age. Whereas the progressive decline of classical BSE shows a 

clear response to control measures, the number of atypical cases remains relatively stable over time supporting the 

hypothesis that these occur spontaneously.  

In atypical BSE, data on recycling and oral transmission, zoonotic potential, distribution of prions in organs of 

affected animals, real incidence and geographical distribution is limited. In order to better understand these cases 

further results are needed. 

In this study, the phenotype characterization of the identified H-type BSE case is completed by the analysis of the 

protein coding sequence of bovine prnp as well as the prnp promoter and intron 1 insertion-deletions. 
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A displasia de cotovelo (DC) desde á muito tempo que é manifestamente uma das principais patologias responsáveis 

pela claudicação do membro torácico numa vasta variedade de raças de cães, e que pode ter uma incidência superior 

a 50%, dependendo das raças que foram sujeitas ao despiste de DC.. Os dados publicados em relação à sua 

prevalência, dependem da raça e país onde foram realizados. Estas discrepâncias na variedade de resultados pode 

derivar da forma como o despiste de DC foi realizado (como por exemplo não submeter para classificação as 

radiografias dos animais que apresentam claramente umas das patologias primárias ou de animais que foram 

tratados durante o crescimento), pode derivar de esforços que certos países já fazem á vários anos para baixar a 

incidência de DC ou pode derivar de diferentes métodos de avaliação e classificação de DC.  

O IEWG, criado em 1989, por um grupo de veterinários e criadores nos estados Unidos, foi formado com o objetivo 

de aumentar o conhecimento e comportamento da DC. 

Enquanto não existir um teste genético capaz de fazer despiste dos animais que são portadores dos genes 

responsáveis por esta patologia o IEWG continuará a estimular o desenvolvimento do despiste precoce de DC com o 

intuito de prevenir a patologia assim como refinar a técnica de identificação – baseado no fenótipo – dos animais 

afetados e os não afetados 

Para a prevalência desta patologia ser comparável e perceber a sua epidemiologia surgiu a necessidade de 

uniformizar a classificação da DC, preferivelmente utilizando o protocolo introduzido e melhorado anualmente pelo 

International Elbow Working Group (IEWG) que é utilizado em muitos países há já vários anos. 

A APMVEAC respondendo às necessidades e solicitações desde há muio expressas pelos colegas, pelos clientes das 

nossas clinicas, pelos criadores e suas associações deu início ao programa de despiste e classificação de displasia de 

anca em 2006 segundo as normas da FCI (Federação Cinológica Internacional) e em 2014 está a dar o inicio ao 

programa de despiste e classificação de displasia de cotovelo segundo as normas do IEWG. 

 

 

[Portugal Screening program for elbow dysplasia] 

 

Elbow dysplasia (ED) is since a long time ago one of the principal responsible for front limb lameness. In a wide 

variety of dog breeds can have a incidence superior to 50%, depending the breed and country where the ED has been 

screening.  

The IEWG (International Elbow Working Group) has been founded by a group of veterinarians and dog breeders in 

1989 with concern about the growing incidence of elbow diseases among young dogs of a variety of breeds 

The board of the IEWG will continue to stimulate the development of methods for early ED detection in order to 

prevent the disease, and help to refine the diagnostic procedure to identify – on a phenotypic basis – the affected and 

non-affected ones realizing that this will be the fundament on which geneticists can build sensitive, easily accessible 

and uniform screening techniques 

The diagnosis of of canine elbow dysplasia in screening programs in Portugal is based on the evaluation of 

radiographs according to the protocol of the IEWG. APMVEAC start the hip dysplasia screening in 2006 and is 

starting in 2014 the elbow screening based on the IEWG protocol that is accepted internacionally. 
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O despiste de doenças oculares potencialmente hereditárias (PIED) visa o rastreio e controlo de doenças 

oftalmológicas eventualmente limitantes para a qualidade de vida dos animais, quer por reduzirem a visão (na 

totalidade ou parcialmente), por induzirem dor ou por serem candidatas tratamento cirúrgico. O veterinário 

oftalmologista tem um papel crucial no seu reconhecimento precoce e sensibilização dos proprietários, criadores e 

outros médicos veterinários para a sua existência, com o objetivo de aconselhar em termos reprodutores e 

tratamento. 

As PIED em Portugal são frequentemente diagnosticadas na consulta de oftalmologia. Quase sempre os 

proprietários desconhecem o potencial hereditário dos problemas reconhecidos. Esta realidade é protelada, em 

grande parte, devido à ausência de um programa de despiste reconhecido a nível nacional bem como não-

obrigatoriedade dos despistes por parte da maior parte dos clubes das diferentes raças e a fraca adesão por parte dos 

criadores. 

O rastreio como base um exame oftalmológico completo, incluindo obrigatoriamente exame com biomicroscópio de 

luz de fenda, gonioscopia e oftalmoscopia indireta. A formação e prática na área da oftalmologia veterinária é 

essencial. São diagnosticadas frequentemente doenças potencialmente graves como cataratas congénitas, 

luxação/subluxação do cristalino, PHTL/PTVL, goniodisgenesis, displasia de retina, lesões suspeitas de atrofia 

progressiva de retina (prcd-PRA), hipoplasia da coroide, entre outras. 

O rastreio deve ser precoce e rotineiro: realizado em cachorros entre as 6 e 8 semanas, em animais reprodutores 

anualmente e em animais não reprodutores pelo menos 3 vezes ao longo da vida.  

O exame oftalmológico pode ser complementado com outros exames, tais como os testes genéticos e a 

eletrorretinografia.  

Há diversas mutações identificadas como sendo responsável por diversas PIED. Estas mutações são reconhecidas 

por testes de DNA, comercializadas por laboratórios especializados. Os resultados dos testes genéticos são sempre 

enviados para os proprietários. O veterinário oftalmologista é preponderante no aconselhamento dos testes a realizar 

e no auxílio dos proprietários/criadores na interpretação dos resultados no âmbito da reprodução. 

A eletrorretinografia é útil no diagnóstico de patologias como a atrofia progressiva da retina em estádios precoces, 

mesmo antes de haver de haver qualquer tipo de sintomatologia clínica ou alteração do fundo do olho.  

 

[The screening of inherited eye diseases in most represented breeds in Portugal] 

 

The screening for potentially inherited eye diseases (PIED) aims the control and monitoring of ocular diseases that 

possibly limits the quality of life of animals, constitute a limitation in vision (completely or partially ), induces pain 

or may be candidate for surgery. The veterinary ophthalmologist plays a crucial role in its early recognition and 

awareness of owners, breeders and other veterinarians, in order to advise in breeding and handling terms. 

The PIED in Portugal are often diagnosed in regular ophthalmology appointments. Often owners are unaware of the 

existence of the recognized hereditary problems. This reality is delayed, largely due to the absence of a screening 

program recognized nationally as well as non-obligation of the clubs of different races and poor compliance by 

breeders. 

The screening based on a complete ophthalmologic examination, including examination with slit light 

biomicroscopy, gonioscopy, indirect ophthalmoscopy. Training and practice in the field of veterinary 

ophthalmology is essential.  Potentially serious diseases such as congenital cataract, dislocation / subluxation, PHTL 

/ PTVL, goniodisgenesis, retinal dysplasia, lesions suspected progressive retinal atrophy (prcd-PRA), hypoplasia of 

the choroid, among others, are frequently diagnosed. 

Screening should be performed early and routinely: between 6 and 8 weeks in puppies, every year in breeding 

animals and at least 3 times throughout life in non-breeding animals. 

The eye examination can be complemented with other tests, such as genetic testing and electroretinography. 

There are several mutations identified as being responsible for PIED. These mutations are recognized by DNA 

testing, marketed by specialized laboratories. The results of genetic tests are always sent to the owners. The 

veterinary ophthalmologist is essential in counseling the appropriate tests to perform and in aiding the 

owners/breeders in interpreting the results in the context of reproduction. 

The electroretinography is useful in the diagnosis of diseases such as prcd-PRA in early stages , before there even 

was there any clinical symptoms or abnormalities of the fundus. 
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A hérnia de disco é a causa mais frequente de patologia da medula espinhal em cães, resultando na extrusão ou 

protusão do material de disco para o interior canal medular causando a compressão da medula ou das raízes 

nervosas. Os sinais clínicos associados são variados podendo variar desde dor até quadriplegia. O presente estudo 

foi realizado durante 5 anos, numa amostra total (TA) de 105 indivíduos da espécie canis familiaris(n=105), 

diagnosticados com hérnia discal e intervencionados cirurgicamente. A amostra foi dividida em 2 grupos: HC 

(Hérnia Cervical-22,9%) e HTL (Hérnia Toracolombar-77,1%) de acordo com a localização da discopatia e em 5 

grupos quanto ao grau de lesão medular segundo Griffths(G1→G5). O objectivo do estudo foi 1) estudar a relação 

entre o tempo do aparecimento dos sinais clínicos, a localização da discopatia, o grau de lesão medular e a rapidez 

de intervenção cirúrgica, com o tipo de recuperação apresentada pelo doente. A análise estatística utilizou o software 

Graphpad©, realizando-se a estatística descritiva e ainda o teste de análise de variância ANOVA, considerando-se 

resultados significativos para valores de p<0,05. A duração média dos sinais clínicos até à cirurgia foi de 5,2±8 dias 

para TA, de 8±11,9 dias para HC e de 4,4±6,5 dias para HTL. Quanto ao grau de lesão a TA apresentou 48,6% G1, 

28,5% G2, 5,7% G3, 8,6% G4 e G5; o grupo HC 75,0% G1, 12,5% G2 e G3, e o grupo HTL 40,6% G1, 33,3% G2, 

3,7% G3 e 11,1% G4 e G5. Na TA o tempo médio de recuperação após cirurgia foi de 18,5 dias, sendo para G1 de 

6,1±4dias, G2 de 7,2±3,6dias, G3 de 27,5±24,7dias, G4 de 79,3±82,7dias e G5 de 140 dias. Considerando o HC, a 

média foi de 8,1±5,5 dias, com G1 de 8,3±6,3dias, G2 e G3 de 5 e 10 dias. Para HTL, a média foi de 18,5±42,4 dias, 

com G1 de 4,9±0,9dias, G2 de 7,4±3,8dias, G3 de 45 dias, G4 de 79,3±82,7dias e G5 de 140 dias. A percentagem de 

recuperação em TA foi 94,3%, sendo os 5,7% que não recuperaram do grupo HTL com classificação G5. No grupo 

HC a recuperação total foi de 100%, e no HTL 92,6% recuperaram totalmente, 3,7% parcialmente. Não foi possível 

estabelecer relação estatisticamente significativa entre a região anatómica e o grau de lesão medular 

(p=0,12;F=2,47) e o tempo de recuperação (p=0,37;F=0,80), contrariamente ao que se verificou entre o grau de 

lesão medular e o tempo de recuperação (p<0,00;F=34,79), entre a presença/ausência de sensibilidade profunda e o 

tempo de recuperação (p=0,00; F=16,09) e ainda entre o tempo que mediou entre o aparecimento dos sinais clínicos 

e a realização da cirurgia (p<0,00;F=135,97). 

 

[The influence of the onset of clinical signs, herniated disc location, spinal cord injury grade and 

time to surgical intervention in the recovery of dogs with disc disease] 

 

Discal hernia is the most common pathology of the spinal cord in dogs, resulting in extrusion or protrusion of disk 

material into the spinal canal causing compression of the spinal cord or nerve roots. The associated clinical signs are 

varied and can range from pain to quadriplegia. This study was conducted over 5 years, in a total sample (TS) of 105 

individuals of canis familiaris species (n=105) diagnosed with a discal hernia and surgically intervened. The sample 

was divided into 2 groups: CH (cervical hernia- 22.9%) and TLH (thoracolumbar hernia -77.1%) according to the 

location of disc disease and 5 groups considering the grade of spinal cord lesion according Griffiths (G1→G5). The 

aim of the study was 1) to study the relationship between the time of onset of clinical signs, location of disc disease, 

grade of spinal cord injury, rapidity of surgical intervention, and the type of recovery presented by the patient. 

Statistical analysis was performed using Graphpad © software, for descriptive statistics and also the analysis of 

variance ANOVA, considering significant for p values <0.05 results. The average of clinical signs duration until 

surgery was 5.2±8 days for TS, 8±11.9 days for CH and 4.4 ± 6.5 days for TLH. The degree of injury TS showed 

48.6% G1, 28.5% G2, G3 5.7%, 8.6%G4 and G5, the CH group 75.0% G1, 12.5% G2 and G3 and TLH group G1 

40.6%, G2 33.3%, 3.7% and 11.1% G3 G4 and G5. In TS the average recovery time after surgery was 18.5 days, 

and to G1 of 6.1±4days, G2 of 7.2±3.6 days, G3 27.5±24.7 days, G4 79.3±82.7 days and G5 to 140 days. 

Considering the CH, the average was 8.1±5.5days, with G1 of 8.3±6.3 days, G2 and G3 of 5 and 10 days. For TLH, 

the mean was 18.5±42.4 days, with G1 of 4.9±0.9 days, G2 7.4±3.8 days, G3 45 days, G4 79.3±82 days and G5 140 

days. The percent recovery in TS was 94.3 %, the 5.7 % who did not recover belong the TLH group and with a G5 

classification. The CH group full recovery was 100%, and in TLH 92.6 % fully recovered and 3.7% partially. It was 

not possible to establish a statistically significant relationship between the anatomical region and the grade of spinal 

cord injury (p=0.12, F=2.47) and recovery time (p=0.37, F=0.80), contrary to what was found between the grade of 

spinal cord injury and recovery time (p<0.00, F=34.79) between the presence/absence of deep sensitivity and 

recovery time (p=0.00, F=16.09) and between the time that has elapsed between the onset of clinical signs and 

surgery (p<0.00, F=135.97). 
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A Displasia da Anca (DA) é uma doença incapacitante, hereditária, poligénica, ortopédica do desenvolvimento, 

caracterizada pela instabilidade da articulação coxo-femoral e pelo subsequentemente aparecimento de doença 

degenerativa articular (DDA), assumindo uma maior expressão em canídeos de raças médias e grandes. Trata-se de 

uma doença complexa cuja expressão genética é influenciada por diversos factores extrínsecos, sendo o seu 

diagnóstico definitivo conseguido através do recurso à imagem com a realização de radiografias padronizadas às 

coxo-femorais do doente em média após o 1º ano de idade (12-36 meses). Os protocolos terapêuticos existentes e 

aplicados ao doente dependem de parâmetros como a idade, sinais e sintomas e ainda das possibilidades económicas 

dos seus proprietários. O presente estudo foi realizado numa amostra de n=40 indivíduos pertencentes à espécie 

canis familiaris, divididos em 2 grupos (de 20 elementos cada): G1=saudáveis e G2=displásicos (diagnosticados 

com recurso a exame clínico ortopédico e radiográfico). Os doentes de G2 foram sujeitos a cirurgia correctiva do 

tipo artroplastia com recessão da cabeça femoral, e submetidos a medições repetidas nos músculos das coxas em 2 

locais distintos: M1 (região da babilha) e M2 (topo proximal da patela) nos períodos pré e pós-cirúrgico 

correspondente aos dias 10, 45 e 90. O objectivo do presente estudo foi 1) avaliar a evolução do diâmetro dos 

músculos das coxas dos indivíduos de G2 em M1 e M2, no regime pré e pós-cirúrgico, relacionando-a com a 

eliminação do estímulo doloroso associado à DDA. A análise estatística realizou as medidas de dispersão (média, 

SD, mediana, mínimo e maximo) e o uso dos testes de Kolgomorov-Smirnov (KS), Teste t (Mann-Whitney) e 

ANOVA (Repeted Measures). Para os resultados obtidos, consideraram-se valores de p<0,05 como estatisticamente 

significativos. Foi possível concluir com o estudo que a raça mais afectada foi a Labrador Retriever (40%), que se 

tratou de uma doença com maior incidência bilateral (60%), sendo o grau mais expressivo o D (50%). Quanto ao 

quadro clínico apresentado, ele variou de leve a grave, sendo os sinais clínicos e radiográficos mais expressivos: 1) a 

dificuldade em se levantar, 2) uma marcha tipo coelho, 3) uma hipertrofia da cápsula articular (90%) e 4) a 

incongruência articular (100%). Verificou-se ainda que existiu uma melhoria significativa dos valores obtidos para 

M1 e M2 no período pós-cirúrgico, a qual estará relacionada com o facto do doente estar liberto do estímulo 

doloroso induzido pela DDA. 

 
 

[Morphometric evaluation of thigh muscles in pre and post-surgical period in dysplasic dogs] 
 

Canine hip dysplasia (CHD) is one of the most common inherited developmental orthopedic diseases, primarily 

affecting medium and large breed dogs. A major feature of the disease is instability of the hip joint that leads to 

secondary degenerative joint disease (DJD). CHD is a complex, inherited, polygenic trait, gene expression in 

affected individuals may be modified by a number of environmental factors. A definitive diagnosis by convention is 

made only by conventional radiography, performed after the age of 1 (12-36 months). Therapeutic recommendations 

depend on the age of the patient, clinical and radiographic signs and economic status of the clients. This clinical 

trial, used 40 individuals of the species canis familiaris(n=40) divided into 2 groups (of 20 patients each one): 

G1=healthy and G2=dysplasic (diagnosticaded with orthopaedic and image exams). All patients in G2 were 

submitted to an arthroplasty with femoral head excision surgery, and repeated measures were made in 2 different 

thighs muscles areas: M1(babiche) and M2 (patella proximal edge) in pre and post-surgery periods (10, 45 and 90 

days). The aim of this study was 1) to assess the progress of the thighs muscles diameter of G2 individuals at M1 

and M2, in a pre-and post-surgical period relating it, to DJD painful stimuli elimination. Statistical analysis was 

performed using SPSS version 22.0© software, performing descriptive statistics, and also the Kolgomorov-Smirnov 

(KS), t test (Mann-Whitney) and ANOVA (Repeated Measures). A p<0.05 was considered as significant for the 

obtained results. It was possible to conclude that individuals most affected by CHD were the Labrador retriever 

(40.0%), with a higher incidence of individuals suffering from bilateral (60.0%) with a grade D (50.0%). The 

clinical history ranged from mild to severe, and the most common clinical and radiographic signs were: 1) difficulty 

in raising, 2)"bunny hopping", 3)hypertrophy of the joint capsule (in 90.0%) and 4) articular incongruity (in 

100.0%). Using the ANOVA test it was verified that individuals of G2 evaluated in pre and post surgery periods at 

10, 45 and 90 days, presented a significant improvement in M1 and M2 measurements, which corresponds to the 

elimination of DJD painful stimulus. 
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A cirurgia de mínima invasão tem como principais vantagens, um menor trauma dos tecidos intervencionados, 

menor dor regional e uma recuperação mais célere do doente á sua atividade normal. A utilização da laparoscopia 

para a realização de castração, já descrita em várias espécies, apresenta-se como uma técnica cirúrgica relativamente 

simples no cão. Realizando a cauterização e o corte do ducto deferente e dos vasos testiculares, esta técnica de 

cirurgia de mínima invasão não apresenta a necessidade da realização de orquiectomia, o que parece ser uma 

condição atrativa para a sua aceitação junto dos proprietários dos cães. O presente estudo foi desenvolvido numa 

amostra de 6 indivíduos saudáveis (n=6), pertencentes à espécie Canis familiaris, género masculino, com uma 

média de idade de 4 anos, sujeitos a castração por via laparoscópica. O objetivo do trabalho foi 1) avaliar a 

segurança e a viabilidade da técnica laparoscópica na realização da deferentectomia no cão sem orquiectomia e 

avaliação ultra-sonográfica do volume testicular em 4 tempos distintos: T0(pré-cirúrgico), T1(7 dias), T2(30 dias) e 

T3(60 dias pós-cirúrgicos). Todos os indivíduos receberam o mesmo protocolo pré-cirúrgico constituído por 

amoxicilina (8,75 mg/kg), meloxican (0,2 mg/kg), acepromazina (0,05 mg/kg) e tramadol (4 mg/kg). A indução 

anestésica foi conseguida com propofol (4 mg/kg), sendo a sua manutenção realizada com isoflurano. No regime 

pós-cirúrgico realizaram carprofeno e manutenção de antibioterapia com amoxilina. A análise estatística dos dados 

recolhidos utilizou o programa Microsoft Excel® versão 2007 da Windows®, para estatística descritiva, 

considerando um nível de significância p<0,05. No final do estudo foi possível concluir que a castração por 

laparoscopia com deferentectomia sem orquiectomia, se apresentou exequível com sucesso na prática clínica com 

um tempo cirúrgico médio de 25±15 minutos. No que respeita às complicações intra-operatórias que não exigiram 

em nenhum caso conversão para técnica aberta, registaram-se duas do tipo: 1)hemorragia dos vasos testiculares e 2) 

laceração do baço. Ao final dos 60 dias pós-cirurgicos, foi possível avaliar uma diminuição do volume testicular de 

aproximadamente 90%, em todos os indivíduos. Ainda de registar que a totalidade dos proprietários dos indivíduos, 

referem aceitar mais facilmente a realização de deferentectomia com manutenção testicular do que a orquiectomia. 

 

 

[Minimally invasion surgery: advantages of using the laparoscopy technique in Canis familiaris 

castration] 

 

Minimally invasive surgery has as its main advantages, less tissue trauma, less regional pain and a faster recovery of 

the patient to its normal activity. The use of laparoscopy to perform castration, already described in several species, 

presents itself as a relatively simple surgical procedure in the dog. Using ligation and cutting of the vas deferens and 

testicular vessels, this technique of minimally invasive surgery does not present the necessity of orchiectomy, which 

seems to be an attractive condition for its acceptance among the dogs owners. This study was conducted with a 6 

healthy Canis familiaris species male sample (n=6), with an average age of 4 years, submitted to laparoscopic 

castration. The aim of this study was to 1) assess the safety and feasibility of laparoscopic technique to performing 

dog castration with deferentectomy without orchyectomy and to evaluate with ultrasound the testicular volume in 4 

different times: T0 (pre-surgery), T1 (7days), T2 (30 days) and T3 (60 days after surgery). All patients received the 

same pre-operative protocol consisting of amoxicilina (8.75 mg/kg), meloxican (0.2 mg/kg), acepromazina (0.05 

mg/kg) and tramadol (4 mg/kg). Anesthesia induction was achieved with propofol (4 mg/kg), and was maintained 

with isoflurane. In post-surgical period it was prescribed the use of carprofeno (4 mg/kg) and amoxiciline (8.75 

mg/kg). Data statistical analysis used Microsoft ® Excel 2007 version of Windows ® for descriptive statistics, 

considering a significance level of p<0.05. At the end of the study it was possible to conclude that laparoscopy dog 

castration with deferentectomy without orchiectomy is feasible in small animal practice, with an average surgical 

time of 25±15 minutes. Regarding to intraoperative complications that did not require in any case conversion to 

open technique, there were of two type: two intra-operative complications: 1)testicular vessel hemorrhage and 2) 

spleen laceration. 60 days after surgery it was possible to assess a testicular volume decrease in of approximately 

90% in all patients. Also note that all the owners, referred to accept more easily the performance of deferentectomy 

with the maintenance of testicular than orchiectomy. 
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O alívio da dor pericirúrgica é uma temática essencial em Medicina Veterinária, não só pela promoção do bem-estar 

dos animais, como de uma melhor recuperação anestésica. O gato (Felis silvestris catus) é uma das espécies 

domésticas que apresenta várias especificidades que muito condicionam a terapêutica analgésica a instituir o que 

torna o controlo da dor nesta espécie um desafio.  

O presente estudo teve como objetivo comparar a eficácia de 3 protocolos analgésicos, administrados em gatas 

saudáveis (n=30), submetidas a OVH eletiva. Para efeitos de avaliação de dor peri-cirúrgica utilizou-se a “Escala 

Multidimensional Composta Para Avaliação de Dor Aguda Pós-Cirúrgica em Gato”
1
  

Os grupos de estudo – GR, GB e GRB – foram pré-medicados, respetivamente, com robenacoxib SC (2mg/Kg) 

(n=10), buprenorfina EV (0,02mg/Kg) (n=10) e a combinação de ambos os fármacos (n=10), 30 a 45 minutos antes 

do procedimento cirúrgico. Avaliação de dor foi realizada no pré-cirúrgico e às 1, 2, 3, 4, 24 e 48h após recuperação 

anestésica. A análise estatística foi realizada com o software SAS 9.3 (SAS Institute, 2004). Para análise da 

pontuação de dor pós-cirúrgica, utilizou-se a análise de variância “One Way ANOVA”. Nos casos em que houve 

significância estatística (p<0.05) procedeu-se ao teste de comparação de médias utilizando um teste t.  

Os resultados revelaram pontuações de dor, mais elevadas no grupo GB (T1-7.2, T2-6.0, T3-4.30, T4-3.5, T24-1.70 

e T48- 0.2), seguido do GR (T1-5.2, T2-3.9, T3-3.5, T4-2.5, T24-1.0 e T48- 0) e, finalmente, do GRB (T1-1.9, T2-

1.1, T3-0.2, T4-0, T24-0 e T48- 0). As diferenças observadas entre os protocolos dos grupos GR e GRB não têm 

significado estatístico a partir da 4ª hora, após a recuperação anestésica, mas para o grupo B isso só se verificou à 

48ª hora após a recuperação anestésica.  Os resultados obtidos permitem concluir que os três protocolos analgésicos 

são eficazes. Contudo, nas condições de trabalho apresentadas, a analgesia multimodal, com recurso à associação de 

buprenorfina com robenacoxib, apresenta uma eficácia analgésica superior face aos protocolos de fármaco único. Os 

resultados deste estudo demonstraram ainda que o robenacoxib, associado à buprenorfina ou em regime de fármaco 

único, promove uma analgesia pós-cirúrgica superior à que se obtém aquando da administração isolada de 

buprenorfina. 

 

[Comparison of the effectiveness of three analgesic protocols in feline ovariohisterectomy 

perioperative pain] 

Relief of perioperative pain is an essential issue in veterinary medicine, not only for animal welfare promotion, but 

also for a better anesthetic recovery. The cat (Felis silvestris catus) is a domestic species displaying different 

specificities that constrains pain therapy and makes pain control in this animal species a challenge to the veterinary. 

The present study aimed to compare the efficacy of three analgesic protocols, administered to healthy cats (n = 30) 

undergoing elective OVH. For the assessment of perioperative pain the "multidimensional composite pain scale for 

assessing postoperative pain in cats” was used. 

Study groups - GR , GB and GRB - were pre - treated , respectively , with robenacoxib SC ( 2mg/kg ) ( n = 10 ), 

buprenorphine EV (0.02mg/Kg ) (n = 10) and the combination of both drugs ( n = 10 ), 30 to 45 minutes before the 

surgical procedure. Pain assessment was performed preoperatively and at the 1, 2 , 3 , 4 , 24 and 48 h after 

anesthesia recovery. Statistical analysis was performed using SAS 9.3 (SAS Institute, 2004) software. To analyze 

scores of post- surgical pain, "One Way ANOVA" analysis of variance was used. In case of statistical significance 

(p < 0.05), mean comparison using a t test was performed. 

Results obtained shows that pain scores were higher in group GB (T1-7.2, T2-6.0, T3-4.30, T4-3.5, T24-1.70 e T48- 

0.2), followed by GR (T1-5.2, T2-3.9, T3-3.5, T4-2.5, T24-1.0 e T48- 0) and GRB (T1-1.9, T2-1.1, T3-0.2, T4-0, 

T24-0 e T48- 0) groups.  

From four hours after anesthesia recovery the differences between the protocols of the groups GR and GRB have no 

statistical significance, but for group B this no statistical significance of the differences only was observed at 48 

hours after anesthesia recovery. According our results all the three analgesic protocols are effective. However, under 

presented working conditions, multimodal analgesia, using the combination of buprenorphine with robenacoxib, 

presents a better analgesic efficacy compared with single-drug protocols. The results of this study also demonstrated 

that robenacoxib, associated with buprenorphine or as single analgesic agent promotes superior postoperative 

analgesia to that obtained when buprenorphine was administrated alone. 
 
Bibliografia: (1) Brondani, J T; Luna, S; Padovani, R. (2011). Refinement and initial validation of a multidimensional composite scale for use in 

assessing acute postoperative pain in cats. American Journal of Veterinary Research; 72(2):174–183. 
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A raça Collie é conhecida por ter uma sensibilidade especifica à ivermectina, sendo por isso tomada como exemplo 

para explicar a existência de particularidades genéticas entre raças, tais como, a mutação no gene de 

multirresistência a fármacos, o MDR1 (hoje em dia referido como ABCB1), o qual codifica uma proteína 

transmembranar de transporte, a glicoproteína P. Esta mutação tem particular importância na disponibilidade dos 

fármacos e pode conduzir à ocorrência de reações adversas com importância clínica. 

Neste estudo, os dados do Sentinel- Vet foram avaliados para investigar a existência, ou não, de um número elevado 

de reações adversas medicamentosas (RAMs), notificadas ao CPVL (Centro de Farmacovigilância Veterinária de 

Lyon), e que ocorram nas raças que têm aquela mutação referenciada. Para esta análise consideraram-se as 

notificações recebidas entre 2005-2011 e os fármacos escolhidos foram a ivermectina (a primeira molécula para a 

qual este problema foi identificado), o emodepside e a loperamida, por serem igualmente substratos da glicoproteína 

P. As reações adversas reportadas ao CPVL foram respetivamente 3,1 % (ivermectina), 2,8 % (emodepside) e 0,9 % 

(loperamida) do total de RAMs reportadas. No caso da ivermectina os sintomas envolveram principalmente o 

sistema nervoso (ataxia, tremores musculares, midríase e letargia) e são considerados graves porque a morte foi 

reportada em 15% das RAMs. Cerca de 52 % das reações graves ocorreram em 4 raças (Border collie, Collie, Pastor 

australiano e Pastor alemão) consideradas portadoras do alelo mutante e mais de 50% delas estão relacionadas com a 

exposição acidental ao fármaco. Em relação à loperamida os sintomas referidos envolveram não só o sistema 

nervoso mas também o sistema GI. As raças conhecidas como portadoras do gene mutante estão envolvidas em 72% 

das RAMs reportadas, sendo que 47% delas ocorreram em indivíduos da raça Collie.  

No caso da exposição ao emodepside, o sistema nervoso está mais uma vez envolvido pois os principais sintomas 

reportados nas RAMs incluem tremores musculares, ataxia e hipertermia. Neste caso as raças conhecidas como 

portadoras do gene MDR1m representam 69% das RAMs totais. 

A proporção de RAMs reportadas nas raças sem o alelo mutante mostrou para os fármacos em estudo representa 

uma fração muito baixa, comparada com as raças conhecidas por serem portadoras da mutação. Os Collies e os 

pastores australianos parecem ser os animais mais afetados pois as moléculas em estudo representam 40.79 e 

49.72%, respetivamente, das RAMS reportadas nestas espécies. Estes resultados são pois um alerta para a utilização 

destes fármacos nestas raças em particular, embora no caso da ivermectina esta informação esteja já amplamente 

divulgada. 

 

[Adverse reactions in some dog breeds and its relation with MDR1 mutation] 

 
The Collie breed is known for having a special sensitivity to ivermectin and this occurrence will be taken as an example to 

explain the existence of genetic particularities among breeds, such as, in this case, a mutation in the multidrug resistance 

gene 1 that encodes a large transmembrane protein, P-glycoprotein. This mutation has particular important in drug 

disposition and can leads to the occurrence of adverse drug reactions.  

In this study data from the Sentinel-Vet software were used to investigated the existence of a superior number of adverse 

drug reactions (ADRs) reported to CPVL (Veterinary Pharmacovigilance Center of Lyon) related with breeds which have 

present the referent mutation within their population.  

Analysis takes in account the period between 2005-2011 and the ADRs reported for dogs in that period. Drugs chosen for 

this purpose were not only ivermectin (the first molecule where this problem was identified) but also emodepside and 

loperamide, because they are also P-glycoprotein substracts. Reported adverse reactions were respectively 3.1% 

(ivermectin), 2.8% (emodepside) and 0.9% (loperamide) of the total of ADR reported to CPVL. Considering ivermectin 

the symptoms involve mainly the nervous system (ataxia, muscle tremor, mydriasis and lethargy) and are considered 

serious because death is also one of the ADR reported (15%). About 52% of the serious reaction occurs in four breeds 

(Border collie, Collie, Australian and German shepherd dog) of dogs considered carriers of the mutant allele and more 

than 50% of these ADRs are linked with accidental exposure.  

Concerning loperamide ADRs symptoms most reported are related with nervous system but GI system is also involved, 

and 73% of the ADRs are presented by breeds knows to be carriers of the MDR1 mutant gene. The Collie group, by itself, 

represents 47% of the ADRs reported to CPVL.  

Main symptoms reported to CPVL after exposition to emodepside were muscle tremors, ataxia and hyperthermia which 

one, one more time, are related with the nervous system and the breeds known to be carriers of MDR1m gene represent 

69% of the total reports. 

The proportion of ADRs reports containing only breeds without the mutant allele showed that these drugs represents a 

very low fraction, comparative with the individual breeds, known to be carriers. Collies and Australian shepherd dogs 

seems the more affected since reports related with the molecules concerned represents 40,79 and 49,72%, respectively, of 

the ADRs reported for these breeds. Then these results are an alert to the use of these drugs in these breeds in particular, 

although in the case of ivermectin this information is already widely known. 
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A doença periodontal é uma das doenças infecciosas mais prevalentes no cão da prática da clínica de pequenos 

animais. A patogénese resulta quer da acção dos microrganismos que constituem a placa bacteriana, quer da resposta 

inflamatória por parte do hospedeiro. Actualmente o tratamento da doença periodontal , envolve a prescrição de 

antibióticos com vista a reduzir a carga bacteriana previamente à destartarização dentária mecânica para remoção da 

placa e cálculo dentários. O objectivo deste estudo foi perceber se a utilização de antibiótico previamente ao 

procedimento de destartarização dentária com aparelho ultrassónico em canídeo era suficiente para diminuir a 

libertação de microrganismos patogénicos potencialmente perigosos nos aerossóis libertados. 

No presente estudo utilizou-se uma amostra aleatória de 15 canídeos que se apresentaram ao Hospital Escolar da 

FMV com doença periodontal e que foram aconselhados a realizar uma destartarização dentária. Para cada animal 

foi feito o resenho e recolhida a anamnese, classificado o grau de doença periodontal e registada a terapêutica 

antimicrobiana. Durante o procedimento dentário foram colhidas amostras de aerossóis para posterior cultura, 

isolamento e identificação bacteriana em laboratório. Por razões éticas não se considerou a existência de um grupo 

controlo em que o antibiótico não fosse prescrito, pois podia acarretar riscos para a saúde do animal. 

Na amostra identificou-se uma prevalência de fêmeas (60%), de idade avançada (9,87 ± 3,8), de raças pequena e 

miniatura (Yorkshire terrier, Caniche, Spitz anão, Cocker Spaniel), com estadios de doença periodontal avançados 

(53% com periodontite moderada, 40% periodontite grave e 7% periodontite ligeira). A maioria dos animais 

encontravam-se a realizar terapêutica antimicrobiana dirigida para a doença periodontal (73% dos cães), 

nomeadamente as associações de amoxicilina e ácido clavulânico (20% dos cães), e espiramicina e metronidazol 

(53% dos cães) nas duas semanas anteriores à destartarização. 

Tanto nos animais que se encontravam a realizar antibiótico, como nos que não se encontravam a realizar 

antibiótico, foram identificados microrganismos patogénicos potencialmente perigosos para o veterinário, auxiliar e 

para o próprio paciente e outros animais que venham a frequentar a mesma área de trabalho. 

Deverão ser tomadas medidas de higiene e prevenção durante a realização de destartarização dentária em cães, uma 

vez que mesmo com prescrição de antimicrobianos para a doença periodontal há disseminação de espécies 

bacterianas que são um risco para a saúde pública e animal. 

 

[Do antibiotics decrease the risk of contamination of aerossols relased during dental scaling in 

dogs?] 

Periodontal disease is one of the most common infectious diseases in dogs. Its pathogenesis is related to the action 

of microorganisms that compose the bacterial plaque and the hot’s inflammatory response. Nowadays, the 

prescription of antibiotics, to reduce the bacterial load, before mechanical dental scaling, to remove dental plaque 

and calculus, are used as treatment of periodontal disease. The goal of this study was to identify if the prescription of 

antibiotics to dogs, prior to dental scaling procedure with an ultrasonic device, reduces the pathogenic 

microorganisms released in the dental aerosols, which are a potential hazard.  

A random sample of 15 dogs that came to the FMV School Hospital presenting periodontal disease and to whom an 

ultrasonic dental scaling was recommended was used in the present study. Data was collected concerning 

anamnesis, stage of periodontal disease and antimicrobial treatment (if any). Aerosol’s samples were collected 

during the dental procedure and posterior bacterial culture, isolation and identification was performed at the 

laboratory. There was no control group in this study, without the prescription of antibiotics, due to ethical reasons 

and health risks to the animals.  

In the studied population there was a predominance of females (60%), older animals (9,87 ± 3,8 years old), 

miniature and small breeds (Yorkshire terrier, Poodle, Spitz and Cocker Spaniel) presenting mostly with severe or 

moderate stages of periodontal disease (severe periodontal disease 40%, moderate periodontal disease 53% and mild 

periodontal disease 7%). Two weeks before the dental scaling, most of the animals were doing an antimicrobial 

treatment for periodontal disease (73% of the dogs), with the associations of amoxicillin and clavulanic acid (20% of 

the dogs), and spiramycin plus metronidazole (53% of the dogs).  

Pathogenic microorganisms were released in dental aerossols obtained from the animals treated with antibiotic as 

well as from the ones that were not doing treatment. The identified bacteria are a potential hazard to the veterinary, 

nurses and patients.  

Even with the prescription of antimicrobials for periodontal disease there is dissemination of bacterial species that 

are a hazard to public and animal health, so hygiene and prevention measures must be applied while performing 

dental scaling in dogs. 
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O herpesvírus canino tipo 1 (CHV-1) é considerado uma das principais causas infeciosas de infertilidade em 

canicultura. É um vírus DNA de dupla cadeia, incluido na subfamilia Alphaherpesvirinae, que provoca 

frequentemente, uma infeção latente em animais adultos com expressão clínica pontual, muitas vezes sub-

diagnosticada. No entanto, em situações de stress, como o estro e a gravidez, o vírus é excretado e pode manifestar-

se clinicamente induzindo aborto e infertilidade. A manifestação mais exuberante da doença ocorre nos cachorros, 

podendo causar elevada mortalidade neonatal. Estudos por toda a Europa apontam para uma elevada seroprevalência 

a CHV-1 em canis, porém, em Portugal esta informação não está disponivel. Assim, com o objetivo de caracterizar a 

seroprevalência a CHV-1, foram recolhidas amostras de sangue em cadelas (n=34) com mais de 1 ano de idade, em 

pro-estro ou estro (confirmado por citologia vaginal). Estas cadelas representam 19 raças diferentes e pertencem a 

15 canis da Região de Lisboa e Vale do Tejo. A determinação de seropositividade foi efetuada através de 

imunofluorescência indireta (efectuada na DNATech, Portugal) com diluições de soro de 1:20 e 1:100.  

No total, 22 (65%) cadelas foram seropositivas, sendo que 15 foram positivas na diluição de 1:20 e 7 foram 

positivas na diluição de 1:100.  

Das 22 cadelas seropositivas, 14 já tinham sido cruzadas pelo menos uma vez e, destas, 7 tinham historial de 

infertilidade, aborto e/ou ninhadas com elevada mortalidade neo-natal. 

Dos 15 canis testados, 12 apresentam pelo menos uma cadela seropositiva e 11 registaram problemas reprodutivos 

nos últimos dois anos.  

Em paralelo com este estudo realizou-se um inquérito a 100 criadores durante exposições caninas, para avaliar o 

conhecimento relativamente a esta doença e as medidas de prevenção adoptadas. 

Os resultados obtidos através dos inquéritos demonstraram que 82%  dos criadores afirmaram conhecer a doença. 

Apesar disso, apenas 25 criadores declararam já terem testado os cães para CHV-1 e apenas 4 admitiram ter tido 

pelo menos um animal positivo. Sessenta e quatro criadores sabiam que existia vacina e apenas 28 já a tinham 

utilizado. Em relação a medidas preventivas, 9 disseram que pediam análises a CHV-1 antes de adquirir um cão 

novo e apenas 12 pediam análises a CHV-1 quando cruzam uma cadela sua com um macho proveniente de outro 

canil.  

Os resultados das amostras recolhidas em conjunto com as respostas obtidas nos inquéritos apontam para uma 

necessidade de educação e sensibilização dos criadores de cães para esta doença. 

 

[Serologic study of canine herpesvirus tipe 1 (CHV-1) in breeding kennels of Lisboa e Vale do Tejo 

region] 

 

Canine herpesvirus (CHV-1) is one of the most important infectious causes of infertility in breeding dogs. It is a 

dsDNA virus included in the Alphaherpesvirinae subfamily that frequently induces latent infection with occasional 

clinical signs in adult dogs, commonly under-diagnosed. However, in stressful conditions, like estrus and pregnancy 

the virus can be excreted and clinical signs like abortion and infertility might be observed. The most exuberant 

manifestation of this disease occurs in new-born puppies where it can cause high rates of mortality.  

European studies indicate high seroprevalence of CHV-1 in kennels, yet in Portugal this information is stills 

unavailable. In order to assess the seroprevalence to CHV-1, blood samples were collected from bitches (n=34) with 

one year old or older, during proestrus/estrus confirmed by vaginal cytology. The bitches represent 19 different 

breeds and belong to 15 kennels located in Lisboa and Vale do Tejo region. Specific antibodies were detected by 

indirect fluorescent antibody test (performed by DNATech, Portugal) using 1:20 and 1:100 serum dilutions.  

In total, 22 (65%) bitches were seropositive. From those, 15 tested positive for 1:20 dilution and 7 for 1:100 

dilutions. Of the 22 positive bitches, 14 had been mate at least one time and, 7 of those had history of infertility, 

abortion and/or litters with high mortality rates. Out of the 15 tested kennels, 12 had at least 1 positive animal and 

11 of those had registered reproductive problems over the last 2 years.   

In addition to this study, a survey was preformed for 100 dog breeders during dog shows, to assess the knowledge of 

this disease and which preventing actions were being taken. The survey showed that 82% of dog breeders were 

aware of the disease. Despite that, only 25 owners had tested dogs before and only 4 had at least one positive 

animal. Sixty-four knew about the vaccine and only 28 had ever used it.  Regarding preventive measures, 9 dog 

breeders asked for CHV-1 results before buying a new dog and only 12 asked for CHV-1 results when mating 

bitches with dogs from others kennels. 

The serological data allied with the survey’s results highlight the need for education and awareness of dog breeders 

towards this disease. 
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A Leishmaniose zoonótica causada pelo protozoário Leishmania infantum, é um grave problema em medicina 

veterinária e saúde pública. O cão é considerado o principal hospedeiro e reservatório doméstico/peridoméstico da 

leishmaniose visceral humana. A deteção precoce de cães infectados, a sua estreita vigilância e tratamento são 

estratégias essenciais para o controlo desta parasitose. 

Este trabalho teve como objectivo a determinação da prevalência da infeção por L. infantum em cães domésticos e 

errantes do concelho de Cascais. 

Entre Dezembro de 2011 e Fevereiro de 2013 foram analisados 203 cães com mais de seis meses de idade. A 

infeção por L. infantum foi analisada através de técnicas serológicas e moleculares. As técnicas de ELISA, teste de 

imunofluorescência indireta, teste de aglutinação direta e testes imunocromatográficos foram usadas para pesquisar 

a presença de anticorpos anti-Leishmania e a técnica de PCR para detetar o ADN parasitário.  

O teste de qui-quadrado foi o teste escolhido para relacionar os resultados serológicos e moleculares com as 

variáveis em estudo (i.e. origem, idade, género, raça, pelagem, estilo de vida, contato com outros animais, 

deslocações, uso de inseticidas, desparasitações, vacinações, sinais clínicos e doenças concomitantes), tendo sido 

considerado um nível de significância de 5% (p <0.05). 

Este foi o primeiro estudo a avaliar a infecção por L. infantum na população canina residente no concelho de 

Cascais, tendo-se obtido uma prevalência de 28,5%. A maioria dos animais afetados eram do sexo masculino, 

adultos e de raças de grande porte. Os resultados obtidos realçam a necessidade de alertar a comunidade veterinária 

e os proprietários acerca da existência desta zoonose na região e de se implementarem medidas profilácticas 

profilácticas para proteger os animais e as pessoas.    

 

 

[Prevalence of Leishmania infantum infection in the canine population of Cascais] 

 

Zoonotic leishmaniasis caused by a protozoan, Leishmania infantum, is a serious concern in veterinary medicine and 

public health. Domestic dogs are considered the main host and domestic/peridomestic reservoir of human visceral 

leishmaniasis. Early detection of infected dogs, their close surveillance and treatment strategies are essential for the 

control of this disease . 

The aim of this work was to determine the prevalence of L. infantum infection in both domestic and stray dogs in 

Cascais. 

Between December 2011 and February 2013, 203 dogs over six months old were analyzed. L. infantum infection 

was determined by molecular and serological techniques. The presence of anti-Leishmania antibodies was evaluated 

by ELISA, indirect immunofluorescence antibody test, direct agglutination test and immunochromatographic tests 

and PCR was used to detect parasite DNA. 

The chi-square test was chosen to relate serological and molecular results with the variables in study (provinience, 

age, gender, breed, fur, lifestyle , contact with other animals , travels , use of insecticides, deworming vaccinations, 

clinical signs and concomitant diseases) being considered a significance level of 5% ( p < 0,05 ). 

This was the first study to evaluate L. infantum infection in the canine population of Cascais and the prevalence 

obtained was 28.5%. Most of the affected animals were male, adults and from large breeds. The results highlight the 

importance to alert the veterinary community and the owners of the existence of this zoonosis in the region and to 

implement prophylactic measures to protect animals and people. 
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O linfoma é um grupo heterogéneo de neoplasias que resulta da proliferação maligna de células linfóides. 

Representa 83 % de todos os tumores hematopoéticas no cão e a forma multicêntrica é a mais frequente. A 

quimioterapia sistémica tem sido o tratamento de eleição, embora raramente curativo. Deste modo, existe uma 

necessidade premente de desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, entre as quais o uso de anticorpos 

monoclonais (Mabs), é considerada uma das mais promissoras. 

Anticorpos de coelho têm sido usados durante décadas. Recentemente, demonstrámos o grande potencial dos 

fragmentos de anticorpos derivados de coelho no diagnóstico e tratamento de várias doenças humanas. O presente 

estudo visa explorar as propriedades promissoras destas moléculas nesta área do linfoma canino. 

Um biobanco de linfoma canino foi construído a partir de amostras de linfonodos colhidos de casos seguidos no 

Hospital Escolar FMV/UL. Três coelhos New Zeland White do sexo feminino foram imunizados com células 

primárias de linfoma canino do biobanco, durante 4 meses, a cada 2-3 semanas. Após a descongelação e avaliação 

da viabilidade celular, as células foram resuspendidas em PBS e injectadas por via subcutânea. Antes de cada 

imunização, foi colhido sangue da veia marginal da orelha para soro. A resposta imunitária foi monitorizada por 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) indirecta para avaliar a atividade de ligação quer a células 

primárias quer a uma linha celular de linfoma canino (CLBL-1). 

Tendo em consideração que as células de linfoma não são aderentes, procedeu-se à otimização do protocolo de 

ELISA celular através da avaliação de diversas condições, tais como: células fixadas vs não fixadas, tempos, 

temperaturas de incubação e etapas de lavagem. 

Os resultados de ELISA celular demostraram que todos os coelhos apresentaram uma resposta imunológica seletiva 

e específica contra as células de linfoma canino primárias com as quais foram imunizados. Os soros apresentaram 

ainda especificidade contra a linha celular do linfoma canino (CLBL–1). A determinação destes títulos séricos 

específicos e elevados, permitiu realizar a eutanásia dos coelhos de modo a extrair o RNA total da medula óssea e 

do baço e sintetizar cDNA para se construírem as bibliotecas de anticorpos recombinantes. No futuro, as bibliotecas 

de anticorpos e a tecnologia de phage display permitirão seleccionar fragmentos de anticorpos recombinantes contra 

antigénios associados ao linfoma canino. Esta metodologia poderá ser aplicada no diagnóstico e tratamento do 

linfoma. 

 

[Development of engineered recombinant antibodies for diagnosis and treatment of naturally 

occurring canine lymphoma – Cell-Based ELISA preliminary results] 

Lymphomas are an heterogeneous group of malignancies, characterized by malignant lymphoid cell proliferation, 

representing 83% of all canine hematopoietic tumors. Multicentric lymphoma is the most common form.
 
Canine 

lymphoma requires prompt systemic chemotherapy but the cure is rarely achieved.
 
Therefore, there is a pressing need to 

develop novel therapeutic strategies, of which the use of monoclonal antibodies (Mabs), is considered one of the most 

promising.
 

Rabbit antibodies have been used for decades. Recently, we have demonstrated the strong potential of rabbit derived 

antibody fragments for diagnosis and therapeutic applications against several human diseases. Within this context, in the 

present study we are now exploring the properties of these molecules in the promising field of canine lymphoma. 

A canine lymphoma biobank was constructed from samples obtained from lymph nodes collected from cases followed at 

the FMV/UL Teaching Hospital. Three female New Zealand White rabbits were immunized with primary cells obtained 

from the canine lymphoma biobank during 4 months, every 2-3 weeks. After thawing and cellular viability assessment, 

cells were resuspended in PBS and injected subcutaneously. Before each immunization, blood was harvested from the 

marginal ear vein to obtain serum. Immune response was monitored by an indirect cell-based enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA), in order to evaluate the binding activity to primary canine lymphoma cells and to a canine 

lymphoma cell line (CLBL-1). Considering that lymphoma cells are non-adherent, cell-based ELISA protocol had to be 

optimized by testing several conditions: fixation vs non-fixation of cells, incubation times, temperatures and wash steps.  

Cell-based ELISA results show that all rabbits presented a selective and specific serum response against primary canine 

lymphoma cells with which they were immunized. Moreover, all sera were also highly specific against the CLBL-1 canine 

lymphoma cell line. With these promising specific serum titers, rabbits were euthanized and bone marrow and spleen were 

extracted for total RNA preparation and cDNA synthesis for construction of recombinant antibody libraries. Using the 

rabbit derived antibody library and a phage display screening on canine lymphoma cells, we aim to select engineered 

recombinant antibody fragments against canine lymphoma antigens for diagnosis and treatment. 
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A presença de Anisakis nos produtos da pesca é um risco biológico emergente. Além do efeito prejudicial na saúde 

pública, a presença de parasitas nos produtos da pesca deprecia o seu valor comercial, prejudicando a sua 

comercialização. A legislação europeia referente à inactivação dos parasitas é limitada pois os produtos da pesca são 

muito diversificados, o que exige condições específicas de acordo com o tipo de produto. O objectivo deste estudo 

foi 1) investigar a prevalência de larvas de anisaquídeos potencialmente zoonóticos em espécies de peixe com valor 

comercial; 2) enumerar os parasitas mais prevalentes nos peixes com valor comercial; 3) recolher situações de 

rejeição de produtos da pesca na indústria de processamento, resultantes da confusão com parasitas e 4) divulgar as 

estratégias implementadas na gestão de produtos da pesca parasitados.  

A pesquisa de Anisakis foi realizada em 24 espécies de peixe com valor comercial, obtidas durante a inspecção 

sanitária do peixe e na indústria pesqueira. O peixe fresco, refrigerado e congelado, peixe fumado e enlatado, 

gónadas de pescada e as refeições de sushi e sashimi foram analisadas por inspecção visual e transiluminação. A 

viabilidade dos parasitas foi avaliada por estimulação mecânica. A identificação dos parasitas baseou-se na 

observação das suas características morfológicas ao microscópio óptico e em esfregaços por aposição do fígado e do 

músculo.  

Verificou-se maior prevalência de larvas de anisaquídeos nas amostras de cavala, pescada e bacalhau. Os órgãos 

viscerais e os músculos abdominais foram os tecidos mais infectados com larvas livres ou enquistadas. Não foi 

observada a presença de nematodos em robalo, dourada e truta arco-íris provenientes de aquacultura, bem como nas 

conservas de peixe, no peixe fumado e nas refeições japonesas. No peixe refrigerado parasitado, as larvas 

encontravam-se viáveis. 

Macro e microparasitas afectam a qualidade e/ou a segurança dos produtos da pesca. Os macroparasitas são 

Crustacea (Anylocra physodes, Sphyrion lumpi), Cestoda (Gymnorhynchus gigas, Trypanorhyncha larvae), 

Nematoda (Anisakis sp., Huffmanela sp.) e os microparasitas são Myxosporea (Kudoa sp.) e Mesomycetozoea 

(Ichthyofonus hoferi). O nematodo Anisakis é o macroparasita com maior prevalência nos produtos da pesca.  

Workshops sobre estratégias de gestão dos produtos da pesca parasitados foram promovidos e organizados pelo 

IPMA, com o objectivo de optimizar a identificação dos parasitas, alertar para esta problemática e para as 

consequências, que em geral tem sobre os consumidores e a indústria pesqueira.  

 

[Parasite research and strategies for management in parasite fishery products]  

 
The presence of Anisakis in fishery products is an emerging biological risk. In addition to the detrimental effect on public 

health, the presence of parasites in fishery products also affects their commercial value, thereby reducing their 

marketability. EU legislation to kill parasites is very limited because fishery products are very diverse, which requires 

specific conditions according to the type of product. The aim of this study was 1) to investigate the prevalence of 

potentially zoonotic anisakid larvae in fish species with commercial value; 2) enumerate the most prevalent parasites in 

commercially valuable fish; 3) gathering discarded cases of fishery products in manufacturing industry, due to confusion 

with parasites and 4) disclose strategies implemented in the management of fisheries products parasitized.  

Anisakis research was undertaken in 24 commercial fish species provided by veterinary inspection and fishing industry. 

Fresh, chilled and frozen fish, smoked and canned fish, hake gonads and the japanese meals, sushi and sashimi, were 

analyzed by visual inspection and trimming. The parasite viability was verified by mechanical stimulation. Specimens 

were identified based on the observation of their morphology by light microscopy. Smears by liver and muscle apposition 

were done to identify the parasites.  

In mackerel, hake and codfish samples, anisakids larvae were more prevalent. The visceral organs and abdominal muscles 

were the most infected tissues with free or encysted larvae. There were no visible nematodes in european seabass, gilthead 

seabream and rainbow trout farmed fish as well as in canned and smoked fish and in the Japanese meal. In the infected 

chilled fish, larvae were alive.  

Macro and microparasites affect the quality and/or safety of fishery products. The macroparasites are Crustacea (Anylocra 

physodes, Sphyrion lumpi), Cestoda (Gymnorhynchus gigas, Trypanorhyncha larvae), Nematoda (Anisakis sp., 

Huffmanela sp.). Microparasites are Myxosporea (Kudoa sp.) and Mesomycetozoea (Ichthyofonus hoferi). The nematode 

Anisakis is the most prevalent macroparasite in fishery products.  

Workshops on management strategies of parasitized seafood products were promoted and organized by IPMA, with the 

aim of optimizing the parasite identification, alert to this problem and for the consequences, which in general has on 

consumers and the fishing industry.  
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Introdução: Os norovírus (NoV) são a principal causa de gastroenterite epidémica e estão na génese da maioria dos 

surtos de toxinfecção de origem alimentar. Os NoV são vírus sem invólucro, que apresentam uma enorme 

variabilidade genética e antigénica. Agrupam-se em seis genogrupos (G) distintos. A maioria dos NoV patogénicos 

para humanos pertencem aos genogrupos GI e GII. Os NoV são muito contagiosos transmitindo-se muito facilmente 

de pessoa para pessoa. As instalações militares à semelhança de outras comunidades fechadas são frequentemente 

afectadas por surtos de norovirus. 

Objectivos: Averiguar a causa de um surto de gastroenterite aguda em militares durante um Exercício do Exército 

Português na zona centro do País.  

Métodos: O surto foi detectado no dia 14 de fevereiro de 2013, 3 dias depois do início de Exercício Militar. Foi 

efectuada uma investigação epidemiológica e clínica através do preenchimento de um questionário pelos indivíduos 

afectados. As rações de combate e a água de bebida de um cantil foram analisadas laboratorialmente para avaliação 

de parâmetros microbiológicos de segurança alimentar. A água do cantil tinha sido recolhida em ribeiros de 

montanha. Foram igualmente recolhidas 7 amostras de fezes de indivíduos doentes para coprocultura e detecção de 

NoV GI e GII (através de um ensaio “Duplex Real Time Taqman® RT-PCR”).  

Resultados: O surto afectou 20 pessoas e teve uma taxa de ataque geral de 5%. Os primeiros casos ocorreram por 

volta do meio-dia de dia 14. Quatro no dia seguinte e sete no dia 16 de Fevereiro. Nos dias seguintes continuaram a 

surgir novos casos, sendo que o último foi registado no dia 20 de Fevereiro. Os militares comeram rações de 

combate e alguns beberam água de ribeiros de montanha. Os primeiros casos ocorreram 24 a 48 horas após a 

ingestão da referida água. Os sintomas foram predominantemente vómitos (n=17; 85%) e diarreia (n=9; 45%). Não 

foram detectadas bactérias patogénicas ou indicadores fecais (Escherichia coli) nas rações de combate. A água do 

cantil não revelou indicadores de origem fecal apesar da contagem de germes totais viáveis a 37ºC ter sido de 

5,8x10
3
ufc/ml um valor superior ao limite de referência utilizado no LBDB (2,0x10

3
ufc/ml). Das 7 amostras de 

fezes analisadas 4 foram positivas para NoV GI e 1 para NoV GI and GII.  

Conclusões: Os norovirus estiveram na génese do surto de gastroenterite aguda entre militares. As vias de 

transmissão suspeitas foram a ingestão de água proveniente de ribeiros de montanha e a transmissão directa pessoa a 

pessoa, pois as condições de higiene estão longe de serem as ideais no contexto de um exercício militar. De nosso 

conhecimento, esta é a primeira vez que um surto causado por norovirus foi descrito entre militares no activo do 

Exército Português. 

[Norovirus gastroenteritis outbreak in a military exercise of the Portuguese Army] 

Background: Noroviruses (NoV) are the most common cause of epidemic gastroenteritis and the leading cause of 

foodborne outbreaks. NoV are a genetically and antigenically diverse group of non-enveloped RNA viruses grouped 

in 6 different genogroups (G), being the majority of human infections caused by NoV GI and GII. NoV infections 

are very contagious and spread very rapidly from person-to-person. Military facilities like other institutional settings 

are particularly at-risk for NoV outbreaks. 

Objectives:  To investigate the cause of an acute gastroenteritis outbreak in military personnel of the Portuguese 

Army during a Military Exercise in Central Portugal.  

Methods: LBDB was notified of an acute gastroenteritis outbreak started on 14 February. The military exercise 

started at 11 February. A questionnaire was conducted to gather epidemiological/clinical data. Field rations eaten by 

the affected military and camel back drinking water from mountain creeks were assessed for food safety and 

hygiene. Seven stool samples were collected from ill persons. The stool was screened for the most common food-

borne bacteria (coproculture) and for NoVs GI and GII (Duplex Real Time Taqman® RT-PCR assay).  

Results: The outbreak affected 20 persons. The attack rate was 5%. The first 2 got sick at noon 14 February, 4 the 

day after and 7 in 16 February. New cases kept appearing in the following days being the last one registered on 20 

February. The military had eaten field rations and drank water form mountain creeks. The first cases occurred 24 to 

48 hours after drinking the creek water. The symptoms were predominantly vomiting (n=17; 85%) and diarrhea 

(n=9; 45%). No pathogenic bacteria or fecal indicator (Escherichia coli) were found in field rations. The camel back 

drinking water had no pathogenic bacteria or fecal indicators, although the total viable count at 37ºC was 

5,8x10
3
ufc/ml superior to LBDB reference limit (2,0x10

3 
ufc/ml). From the 7 stool samples analyzed 4 were positive 

for NoV GI and 1 was positive for both NoV GI and GII.  

Conclusion: Noroviruses were the cause of the acute gastroenteritis outbreak in the military persons. The suspected 

transmission ways were drinking water from the camel back and person to person contact since the hygienic 

conditions are not ideal in a context of a military exercise. As far as we know this is the first time a NoV outbreak 

was described among active military personnel in the Portuguese Army. 
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Durante a inspecção sanitária de suínos, são frequentemente observadas linfadenites granulomatosas. O agente 

causal  predominante é o Mycobacterium avium subsp. hominisuis, pertencente ao complexo Mycobacterium avium 

(MAC). O MAC é composto por agentes oportunistas e ubíquos que podem infectar animais domésticos, como os 

suínos, mas também humanos. A infecção em suínos é geralmente assintomática e as lesões são detectadas após o 

abate. Nos humanos, têm sido relatadas infecções graves, especialmente em imunocomprometidos, e infecções 

pulmonares em pacientes com doença pulmonar subjacente. Em crianças, o MAC é responsável por  linfadenite 

cervical. Em Portugal, a prevalência de Mycobacterium  avium está documentada de forma escassa. Assim, o 

objetivo deste trabalho é fazer a identificação do agente causal de linfadenites granulomatosas em linfonodos 

colhidos na inspecção pós-morte de suínos. De Novembro de 2012 até Fevereiro 2013, foi pesquisada a presença de 

lesões em 9 281 suínos abatidos. Foram detectadas lesões granulomatosas e  linfadenopatia típica em linfonodos 

mandibulares em 387 (4,2 % ) destes e 47 foram colhidos para pesquisa de M. avium . Foi efectuado exame 

macroscópico que identificou lesões compatíveis com a infecção por micobactérias em 45 (95,7 %). O exame 

microscópico usando a técnica histoquímica de Ziehl-Neelsen demonstrou bacilos álcool-ácido resistentes (AFB) em 

9 amostras (19%). A totalidade das amostras foi homogeneizada e descontaminada (método Kubica ) e os 

sedimentos resultantes foram utilizados para análise microscópica e cultura microbiológica. Para o isolamento 

primário, foi utilizado meio Lowenstein-Jensen e o meio líquido MGIT 960 (Bactec MGIT 960 Mycobacterial 

Detection System, Becton Dickinson). O exame microscópico demonstrou AFB em 18 amostras (38 %) e a cultura 

revelou o crescimento de micobactérias em 24 (51 %) das amostras. As culturas positivas foram identificadas como 

M. avium spp. através de um método comercial de amplificação e hibridização reversa (GenoType Mycobacterium 

CM, Hain Lifescience). Actualmente, está em curso a identificação dos isolados ao nível da subespécie utilizando 

um PCR multiplex com base nas sequências IS 901, IS 1245 e dnaJ., bem como a análise de 153 novas amostras, 

provenientes de suínos de 9 explorações diferentes, abatidos entre Setembro e Dezembro de 2013. A inspecção pós-

morte dos linfonodos desempenha um papel importante na detecção de infecção por micobactérias em suínos, mas a 

identificação do agente etiológico é essencial. 

 

[One Health: MAC lymphadenitis in slaughtered swine – a diagnostic, epidemiological and public 

health challenge] 

Granulomatous lymphadenitis in swine is frequently observed during abattoir meat inspections. The predominant 

causative agent is Mycobacterium avium subsp. hominisuis, belonging to Mycobacterium avium complex (MAC). 

Members of MAC are ubiquitous and opportunistic pathogens that may infect domestic animals, such as pigs and 

humans. The infection in pigs is usually asymptomatic and the lesions are mainly detected at slaughter. In humans, 

severe infections have been reported, especially in immunocompromised patients and lung infections in patients 

with underlying lung disease. In children this agent is frequently the cause of cervical lymphadenitis. In Portugal, 

there are few reports documenting the prevalence of Mycobacterium avium so, the aim of this work is the 

identification of the etiologic agent from the granulomatous lymphadenitis sampled at the moment of the abattoir 

meat inspections. From November 2012 until February 2013 at abattoir inspection, 9 281 pigs were examined for 

the presence of lymph node lesions. In 387 (4.2%) of these pigs, typical lymphadenopathy and granulomatous 

lesions on mandibular lymph nodes were detected and 47 of them were collected in order to identify the presence of 

M. avium.  Gross evaluation was performed and macroscopically findings were compatible with mycobacterial 

infection in 45 (95.7%) of the samples. Microscopic examination demonstrated acid-fast bacilli (AFB) using Ziehl-

Neelsen (ZN) staining in 9 samples (19%). All of the samples were homogenized followed by decontamination 

(Kubica method). The resulting sediments were used for microscopic examination and culture. For primary 

isolation, we inoculated the sediment in Lowenstein-Jensen medium and in MGIT 960 liquid medium (Bactec 

MGIT 960 Mycobacterial Detection System, Becton Dickinson). Microscopic examination demonstrated AFB in 18 

samples (38%) and culture revealed mycobacteria growth in 24 (51%) of the samples. The positive cultures were 

identified as M. avium spp. by a commercial amplification and reverse hybridization method (GenoType 

Mycobacteruim CM, Hain Lifescience). Currently, the identification of the isolates at subspecies level using a 

multiplex PCR based on the sequences IS 901, IS 1245 and dnaJ is being addressed. The analysis of 153 new lymph 

node samples, collected from pigs from 9 different farms, slaughtered between September and December 2013, is 

ongoing. The post mortem inspection of lymph nodes plays an important role in the detection of mycobacterial 

infection in swine, but remains essential to identify the etiological agent.   
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Nas últimas décadas, a utilização de antibióticos, quer de forma terapêutica quer profiláctica, em animais destinados 

à produção de alimentos para consumo humano, tornou-se uma prática comum. Importa, também, acrescentar que 

estes medicamentos são por vezes administrados como suplementos alimentares com o objectivo de promover o 

crescimento dos animais ou melhorar a produção de alimentos deles resultantes. No entanto, o uso de antibióticos 

para este efeito é ilegal, uma vez que estas administrações continuadas podem resultar na presença dos 

correspondentes resíduos em produtos edíveis de origem animal. 

Os consumidores não tardaram a identificar esta situação como um problema de saúde pública, uma vez que estes 

resíduos nos produtos alimentares podem provocar não só reacções de hipersensibilidade em indivíduos 

susceptíveis, como induzir o aparecimento de estirpes bacterianas resistentes. A União Europeia, no sentido de 

prevenir situações de abuso, decretou a obrigatoriedade de controlo da presença de resíduos de medicamentos de uso 

veterinário, entre os quais os antibióticos, estabelecendo limites máximos de resíduo (LMR) para as substâncias 

devidamente autorizadas. Contudo, para garantir um controlo laboratorial eficiente, são necessários métodos de 

elevada sensibilidade e especificidade, embora, em regra, esses métodos sejam de determinação de compostos 

pertencentes ao mesmo grupo, o que transforma a análise de vários antibióticos num processo moroso. Assim, o 

desenvolvimento de metodologias analíticas mais eficientes, com tempos de resposta e custos por análise 

otpimizados, capazes de determinar múltiplos antibióticos, de vários grupos e em vários alimentos constitui uma 

prioridade em termos de Segurança Alimentar. Nesse sentido, no presente trabalho é apresentada uma estratégia 

analítica, baseada em UPLC-MS/MS (cromatografia líquida de elevada resolução acoplada a detetor de massa 

sequencial), bem como os respectivos parâmetros de validação, que permite avaliar 41 antibióticos pertencentes a 

sete grupos diferentes (sulfamidas, trimetoprim, tetraciclinas, macrólidos, quinolonas, penicilinas e cloranfenicol) 

em três matrizes alimentares distintas como são o leite, a carne e o peixe. 

 

 

[Simultaneous determination of 41 antibiotics in milk, meat or fish] 

 

In the last decade, the use of antibiotics, for therapeutic and prophylactic purposes, in food producing animals 

became widely implemented. It is also important to know that these drugs can be administered as dietary 

supplements with the aim of promoting animal growth and improving the production of food from animal origin. 

However, the use of antibiotics as growth promoters is considered illegal since their abusive utilization can lead to 

residues of these compounds in edible tissues.  

Consumers soon identified this issue as a public health problem, as these residues in food can be responsible for 

toxic effects, allergic reactions in individuals with hypersensitivity and can result in the development of resistant 

strains of bacteria. The European Community, to control situations of abuse, determined the obligation of 

controlling the presence of residues of veterinary drugs, including antibiotics, establishing maximum residue limits 

(MRL) for authorized compounds. Nevertheless, to guarantee an efficient laboratorial control it is important to have 

sensitive and specific analytical methodologies although, typically these methods are determination of related 

compounds, making the analysis of several antibiotics a long time consuming process. Thereby, the development of 

efficient analytical methods, improving time of analysis and cost-effectiveness, able to determine multiple 

antibiotics, from different families of compounds and in different food matrixes, is a priority in terms of Food 

Safety. With this aim, in the present work, it is presented an analytical strategy, based on UPLC-MS/MS (ultra-high 

performance liquid chromatography tandem mass spectrometry) along with the validation parameters, for the 

determination of 41 antibiotics belonging to seven different groups of compounds (sulfonamides, trimethoprim, 

tetracyclines, macrolides, quinolones, penicillins and chloramphenicol) in milk, meat and fish. 
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O objectivo deste estudo foi comparar o perfil lipídico e as propriedades físico-químicas da carne de vitelão da raça 

Holstein-Frísia, criados em Portugal, Holanda e Espanha. 

 A amostragem foi realizada na porção cranial da vazia (longissimus lumborum), obtida a partir de carcaças de 

animais (10 por grupo, com 180-200 kg de peso) abatidos com 10-12 meses de idade. O perfil de ácidos gordos foi 

analisado por GC, e os teores de colesterol total, vitamina E e -caroteno foram determinados por HPLC. Os valores 

de pH e os parâmetros de cor da carne foram medidos em duplicado com potenciómetro e colorímetro no sistema 

CIEL*a*b*. A força de corte (WBSF), foi medida, após grelhar a carne, usando um texturómetro equipado com uma 

lâmina Warner-Bratzler. A análise estatística foi realizada por meio de análise de variância (ANOVA), considerando 

a origem como única variável. 

Diferenças significativas foram detectadas no pH e nos parâmetros de cor (L*, a* e b*). Os valores de pH oscilaram 

entre 5,5 (Holanda) e 6,2 (Espanha), enquanto a carne nacional exibiu um valor intermédio (5,9) mas não 

significativamente diferente das outras origens. As carnes de origem portuguesa e holandesa exibiram um valor de 

L* mais elevado do que a carne espanhola (35,7 versus 30,9). A carne holandesa apresentou valores mais elevados 

nos parâmetros a* e b*, e não foram observadas diferenças significativas nos valores WBSF (5,96 kg de valor 

médio). 

Foram detectadas diferenças significativas no total de ácidos gordos (TFA), tendo o maior e menor teor sido 

observado na carne espanhola e holandesa, respectivamente (8,5 e 6,4 mg/g de carne), enquanto a carne nacional 

exibiu valor intermédio (7,1 mg/g de carne) não significativamente diferente das outras origens. Considerando-se 

que a contribuição dos fosfolípidos para o TFA é constante dentro do mesmo músculo, as diferenças observadas 

entre os grupos devem refletir diferente deposição de triacilgliceróis a nível intramuscular. Diferenças significativas 

entre origens foram observadas em todos os somatórios parciais, excepção feita para os ácidos gordos saturados. 

Apesar das diferenças observadas nos somatórios parciais, foi impossível detectar um padrão comum de diferenças 

entre origens. Os rácios P/S e n6/n3 para todas as origens estavam em desacordo com as recomendações 

nutricionais. Não se observaram diferenças significativas entre origens no teor em colesterol (50,5 mg/100g de 

carne) e a carne Portuguesa continha um teor significativamente mais elevado de vitamina E ( α - e -tocoferol) e -

caroteno. 

 

[Comparison of the lipid profile and some physicochemical characteristics of beef from Holstein-

Friesian breed raised in Portugal, Spain and Netherlands] 

 
The aim of this study was to compare the lipid profile and some physicochemical properties of beef from young bulls of 

Holstein-Friesian breed, raised in Portugal, Netherlands and Spain. 

Sampling was performed at striploin (longissimus lumborum), obtained from carcasses of Holstein-Friesian young bulls 

(10 carcasses per group within 180-200 kg weight range), slaughtered at 10-12 months old. The fatty acid profile was 

analyzed by GC, while total cholesterol, vitamin E and -carotene were analyzed by HPLC. Muscle pH and color were 

measured in duplicate using a pH Meter and colorimeter with the CIEL*a*b* system. Warner-Bratzler shear force 

(WBSF) was measured on a grilled steak using a Texture Analyzer equipped with a Warner-Bratzler shear blade. 

Statistical analysis was performed using analysis of variance (ANOVA), considering beef origin as the sole variable. 

Significant differences between origins were detected in pH and color parameters (L*, a* and b*). The pH values ranged 

between 5.5 and 6.2 in Dutch and Spanish beef, while Portuguese beef displayed an intermediary value (5.9), being not 

significantly different from the other two. Portuguese and Dutch beef displayed a significantly higher L* value than 

Spanish beef (35.7 versus 30.9). Dutch beef displayed the highest values for both a* and b* parameters, and no significant 

differences were observed in the WBSF values (averaging 5.96 kg). 

Significant differences were detected for total fatty acid (TFA) content, the highest and lowest values were observed in 

Spanish and Dutch beef (8.5 and 6.4 mg/g of muscle, respectively), while national beef displayed an intermediary value 

(7.1 mg/g of muscle), not significantly different from the other origins. Considering the contribution of phospholipids to 

the TFA is quite stable within the same muscle, differences observed between groups should reflect different deposition of 

triacylglycerides at the intramuscular level. Significant differences between origins were observed in all fatty acid partial 

sums, exception made for saturated fatty acids. Despite differences observed in partial sums it was impossible to detect a 

common pattern of differences between origins. The P/S and n6/n3 ratios for all origins were in disagreement with 

nutritional recommendations. 

The cholesterol content showed no significant differences (averaging 50.5 mg/100g of muscle) and Portuguese beef 

contained a significantly higher level of vitamin E (α-and -tocopherol) and -carotene. 
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Cachena é uma raça bovina autóctone originária da zona do Parque Natural da Peneda Gerês, e está entre as raças bovinas 

mais pequenas do mundo. O objectivo deste estudo foi avaliar o rendimento de carcaça, rendimento por categorias de talho 

e qualidade nutricional da fracção lipídica da carne da raça Cachena criada em modo de produção biológico. 

Para o estudo foram utilizados 10 vitelões com 11±1,3 meses de idade e um peso de carcaça de 96±9.2 kg. O rendimento 

da carcaça e o rendimento por categorias de talho foi obtido através dos dados do matadouro e sala de desmancha. O teor 

de lípidos totais foi obtido por gravimetria. Os teores de colesterol total, -tocoferol e -caroteno foram obtidos por 

HPLC, enquanto o perfil de ácidos gordos (AG) foi obtido por GC. 

O rendimento médio das carcaças de Cachena foi de 58%, sendo 13% de carne de qualidade extra (acém redondo, vazia e 

lombo), 31,3% de carne de primeira (alcatra, rabadilha, pojadouro, chã-de-fora, acém comprido), e 55,7 % de carne de 

segunda qualidade (restantes peças de corte). O teor médio de lípidos totais e colesterol total foi de 1,73 g/100 g de carne e 

38,3 mg/100g de carne. Os principais ácidos gordos da carne de Cachena foram os ácidos oleico, palmítico e esteárico que 

representaram 27,9, 20 e 17,8% do total de AG, respectivamente. Os ácidos linoleico e -linolénico foram os principais 

AG n-6 e n-3 PUFA, responsáveis por 7,6 e 1,7% do total de AG, respectivamente. Consequentemente, os AG saturados, 

monoinsaturados e polinsaturados foram responsáveis por 42,2, 34,9 e 15,6% do total de AG, respectivamente. Os AG de 

cadeia longa da família n-3 PUFA representados pelos ácidos eicosapentaenóico, docosapentaenóico e docosahexaenóico 

representam 2,3% do total de AG e 57% do total de n-3 PUFA. O ácido ruménico, principal isómero do CLA foi 

responsável por 0,21% do total de AG. O ácido vacénico (18:01 trans-11) foi o principal trans octadecenoate 

(representando 54% do total deste grupo e 1,16% do total de AG.Apesar de ser um AG trans, ácido vacénico pode ser 

considerado um AG benéfico devido ao seu papel como principal precursor de ácido ruménico. 

Os rácios nutricionais P/S e n-6/n-3 foram de 0,23 e 3,1, respectivamente. O rácio n-6/n-3 está de acordo com as 

recomendações nutricionais, que recomendam que este rácio não deve ultrapassar os 4,0, enquanto o rácio P/S está em 

desacordo com as recomendações nutricionais, porque é abaixo de 0,40. O -tocoferol e o -caroteno, principais 

antioxidantes lipossolúveis da carne, apresentaram valores médios de 5,0 e 0,10 µg/g de carne, respectivamente. 

 

[Carcass yield, commercial beef cut category yields and nutritional quality of Cachena beef, reared 

according organic standards] 

 
Cachena is an autochthonous bovine breed originated from the Natural Park of Peneda Gerês and is amongst the smallest 

bovine breeds in the world, with maximum withers height at 43.31 inches. The aim of this study was to assess carcass 

yield, commercial beef cut category yields and the nutritional quality of beef lipid fraction from Cachena breed reared 

under organic standards.  

Ten young bulls from Cachena breed, with 11±1.3 months old and a carcass weight of 96±9.2 kg were used in this study. 

Data on carcass yield and commercial beef cut category yields were obtained from the slaughter house and cutting plant. 

Total meat lipids were extracted from the lyophilized meat samples and measured gravimetrically. Total cholesterol, -

carotene and α-tocopherol were quantified by HPLC and fatty acid profile was analyzed by GC. 

Cachena carcass yield averaged 58%, with 13% of extra quality beef (tenderloin, sirloin and round chuck), 31.3% of first 

quality beef (rump, topside, silverside, shin, chuck, blade, clod) and 55.7% of second quality beef (remaining cutting 

pieces). 

Total lipid and total cholesterol content of Cachena beef averaged 1.73 g/100 g of meat and 38.3 mg/100g of meat, 

respectively. Main fatty acids (FA) in Cachena beef were the oleic (27.9% of total FA), palmitic (20% of total FA) stearic 

(17.8% of total FA) acids. The linoleic and α-linolenic were the prime n-6 and n-3 PUFA, accountable for 7.6% and 1.7% 

of total FA, respectively. Therefore, saturated (SFA), monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated (PUFA) were 

responsible for 42.2, 34.9 and 15.6% of total FA, respectively. The n-3 long chain PUFA comprised by eicosapentaenoic, 

docosapentaenoic and docosahexaenoic acids represented 2.3% of total FA and 57% of total n-3 PUFA. Rumenic acid 

(18:2 cis9, trans11), major isomer among CLA was responsible for 0.21% of total FA. Vaccenic acid (18:1trans-11), the 

predominant FA of transMUFA group (1.16% of total FA), was accountable for 54% of total trans octadecenoates. 

Despite being a trans FA, vaccenic acid can be considered a beneficial FA due to its role as major precursor of of rumenic 

acid. 

Regarding nutritional ratios the P/S and n-6/n-3 averaged 0.23 and 3.1, respectively. The n-6/n-3 ratio is in agreement with 

nutritional recommendations which stated that the n−6/n−3 ratio should not exceed 4.0, while the P/S ratio is in 

disagreement with nutritional recommendations because is below 0.40. 

-Tocopherol and -carotene, major lipid soluble antioxidants in beef averaged 5.0 and 0.10 µg/g of meat, respectively.  
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Na última década, o consumo de alimentos prontos-a-consumir (APAC) tem vindo a aumentar na Europa, mercê da 

sua facilidade de utilização e do estilo de vida da população. Listeria monocytogenes é um potencial perigo nesses 

alimentos, principalmente porque não são submetidos a um processo listericida antes do respetivo consumo. Vários 

autores explicam a presença de L. monocytogenes nos APAC à base de carne devido a contaminação cruzada 

durante a sua preparação e também pela sua capacidade de persistência no ambiente fabril. Considerando estes 

factos, o principal objetivo do nosso estudo foi avaliar a presença de L. monocytogenes em indústrias produtoras de 

APAC à base de carne em Portugal e relacioná-la com as boas práticas de higiene e fabrico (BPHF) implementadas 

nas mesmas. Para tal, avaliaram-se em regime de auditoria dez unidades industriais através de uma lista de 

verificação de requisitos higiénicos (com resposta fechada e quantitativa) e da recolha de amostras ambientais 

(n=60) e de alimentos (n=20) para avaliação microbiológica. A auditoria teve por base a constatação da eficácia de 

implementação das BPHF e a avaliação microbiológica foi realizada de acordo com métodos ISO. Os resultados 

mostraram que as principais não-conformidades estavam relacionadas com más práticas de higiene pessoal e das 

instalações, assim como falhas no controlo analítico. As contagens de Enterobacteriaceae nos alimentos recolhidos 

variaram entre 2,1 e 2,7 log ufc/g e nas amostras ambientais foram inferiores a 3,4 log ufc/cm
2
. Foi isolada L. 

monocytogenes em 13 amostras, das quais cinco eram alimentos e oito eram amostras ambientais. A presença de L. 

monocytogenes foi relacionada com falhas na higiene pessoal e com métodos inadequados de limpeza e desinfeção 

ambientais. Nas indústrias com uma boa avaliação na lista de verificação, a presença L. monocytogenes parece ser 

devida à utilização de equipamentos fechados e à ausência de rotação das substâncias desinfetantes nas operações de 

higiene fabril.  
 

 

 

[Does hygiene in the ready-to-eat meat-based food producing industry influences L. monocytogenes 

presence?] 

 

In the last decade, ready-to-eat (RTE) food consumption has increased steadily in Europe, due to ease of use and 

population lifestyle. Listeria monocytogenes is a potential hazard because these foods do not need to undergo a 

listericidal treatment before consumption. Several authors associate L. monocytogenes in RTE of meat origin with 

cross-contamination during preparation and to its persistence in the food environment. Regarding these facts, the 

main objective of our study was to assess L. monocytogenes presence in RTE meat based food-processing industries 

in Portugal and relating it to Good Hygiene and Manufacturing Practices (GHMPs). Ten industrial facilities were 

evaluated by a GHMPs audit program (closed and quantitative answers) combined with environmental (n=60) and 

food (n=20) sampling for microbiological testing. Facilities evaluation was based on the GHMPs effectiveness and 

microbiological evaluation for process hygiene and safety indicators was performed according to international 

standards. The results showed that the main non-conforming items were related to personal hygiene, premises 

cleaning and sanitizing and analytical microbial control plan. L. monocytogenes was recovered from thirteen 

samples, in five food samples and eight environmental samples. Overall, Enterobacteriaceae counts in these food 

samples ranged from 2.1 to 2.7log cfu/g, while in environmental samples counts were below 3.4log cfu/cm
2
. L. 

monocytogenes presence seems to be related with poor personal hygiene and unsatisfatory cleaning and sanitizing 

methods. In industries with a good audit evaluation, L. monocytogenes presence can be due to the use of closed 

equipment systems and the absence of disinfectant rotation schemes.  
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O consumo de sushi em Portugal tem vindo a aumentar nas principais cidades portuguesas. Existem várias 

especialidades de sushi, algumas destas são preparadas com pescado cru, como o nigiri, temaki, ura-maki, maki, 

chirashi e o tão afamado sashimi. A ausência de tratamento térmico do pescado antes do consumo destas 

especialidades, levanta algumas preocupações sobre a segurança sanitária destas refeições. Este estudo visou 

acrescentar dados à comunidade científica sobre a influência dos restaurantes Japoneses típicos na microbiota do 

sashimi versus Restaurantes não típicos que disponibilizam outro tipo de gastronomia, na Região Norte de Portugal. 

Foram adquiridas 113 refeições de Sashimi em regime Take-Away, na Região Norte de Portugal, entre 1 de Outubro 

de 2012 e 15 de Outubro de 2013. 63 refeições foram provenientes de restaurantes típicos de comida Japonesa e 51 

de restaurantes não típicos, na Região Norte de Portugal. As análises microbiológicas visaram a contagem de 

mesófilos, psicrotróficos, bactérias do ácido láctico, Enterobacteriaceae, bolores e leveduras, Staphylococcus 

aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Bactérias H2S positivas, Escherichia coli, Pseudomonas spp., 

Clostrídios sulfito redutores, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. e Vibrio spp. Todas as refeições foram 

classificadas num dos seguintes níveis sanitários: Satisfatório, aceitável, não satisfatório e 

Inaceitável/potencialmente perigoso. 

A microbiota presente nas 113 amostras de sashimi permitiu classificar 52,07% das amostras como não satisfatórias 

e, 3,31% como inaceitáveis ou potencialmente perigosas. Não foram identificados microrganismos patogénicos 

como Salmonella spp., Clostridium perfringens e Vibrio spp.. Das amostras colhidas, 18,42% revelaram-se a níveis 

não-satisfatórios para Staphylococcus aureus coagulase positiva e 2,48% para Bacillus cereus; 3,31% das amostras 

mostraram-se a um nível inaceitável/potencialmente perigoso para L. monocytogenes.  

Nos restaurantes típicos, exclusivos de refeições tradicionais japonesas, os parâmetros mesófilos, 

Enterobacteriaceae, E. coli, L.monocytogenes e leveduras foram inferiores (P<0,05) em comparação com os 

restaurantes não típicos, com gastronomia variada.  

A presença de pelo menos um parâmetro microbiológico dentro de valores considerados não satisfatórios em 

52,07% das amostras, e inaceitável/potencialmente perigoso em 3,31%, assim como a diferença da microbiota entre 

restaurantes típicos e não típicos, evidencia a necessidade de melhorar os sistemas de segurança alimentar 

(HACCP), no sentido de reduzir a microbiota presente até níveis aceitáveis ou satisfatórios. 

 

[Type restaurant influence in microbiological evaluation of Sashimi in northern Portugal] 

 

The sushi consumption in Portugal has been increasing in the main Portuguese cities. There are several sushi 

specialties, some of these are prepared with raw fish, such as nigiri, temaki, ura-maki maki, chirashi and sashimi 

much renowned. The absence of heat treatment before consumption of fish in these specialties, raises some concerns 

about the food safety of these meals. This study aimed to append data to the scientific community about the 

influence of the typical Japanese restaurants in microbial flora in sashimi versus not typical restaurants that provide 

other types of cuisine, in Northern Portugal. 

113 Sashimi meals were acquired in Take-Away scheme, in Northern Portugal, between 1 October 2012 and 15 

October 2013. 63 meals were from typical Japanese food restaurants and 51 from not typical restaurants. 

Microbiological analyzes aimed counts of mesophilic, psychrotrophic, lactic acid bacteria, Enterobacteriaceae, 

molds and yeasts, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, H2S positive bacteria, 

Escherichia coli, Pseudomonas spp., Sulphite-reducing Clostridia, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. and 

Vibrio spp. All meals were classified in one of the following safety levels: Satisfactory, acceptable, unsatisfactory 

and unacceptable/potentially dangerous. 

Microbiota of the 113 samples of sashimi allowed to classify 52.07% of the samples as unsatisfactory and 3.31% as 

unacceptable or potentially hazardous. No pathogens as Salmonella spp., Clostridium perfringens and Vibrio spp. 

were identified. From the samples taken, 18.42% were considered non-satisfactory for coagulase positive 

Staphylococcus aureus and 2.48% for Bacillus cereus. 3.31% of the samples were considered as 

unacceptable/potentially dangerous level for L. monocytogenes. 

Sashimi obtained in typical restaurants, only with traditional Japanese meals, the parameters mesophilic, 

Enterobacteriaceae, E. coli, L. monocytogenes, and yeasts showed lower counts (p<0.05) than those obtained on-

typical restaurants with varied cuisine. 

The results of our work, with 52.07% and 3.31% of samples corresponding to unsatisfactory and 

unacceptable/potentially hazardous levels, respectively, and the differences observed between the microbiota of 

meals from typical and not typical restaurants highlights the need to improve food safety systems (HACCP), to 

reduce the microbiota to acceptable or satisfactory levels. 
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A atividade normativa é regida por regras e procedimentos emanados por organismos internacionais, europeus e 

nacionais, e fornece mecanismos para a troca de informação, facilitando o comércio e equipando a sociedade com 

instrumentos fiáveis para aferir a qualidade dos produtos. Desde 1948 que Portugal desenvolve uma atividade 

normativa estruturada. A Normalização é a atividade que, de forma organizada, viabiliza a elaboração das normas. 

As normas são documentos de caráter voluntário que definem requisitos técnicos aos quais respondem a produtos 

(p.e. segurança de brinquedos-NP EN 71), métodos de ensaio (contagem de bactérias termorresistentes-NP 462) 

e processos de produção (funções e instrumentação para a medição e controlo de processos industriais-NP ISO 

3511-1).  

A Comissão Técnica de Normalização (CT) é um órgão técnico que visa a elaboração de documentos e a emissão de 

pareceres normativos, no qual participam, em regime de voluntariado, entidades interessadas nas matérias em causa.  

A CT 37 é a Comissão Técnica de Normalização responsável pela Alimentação Animal tendo sido constituída em 

1972. A Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais (IACA, ONS) passou a ser 

membro da CT 37 em 1978, que só mais tarde passou a funcionar na sede da IACA, sendo reconhecida em 1995 

pelo governo como sua coordenadora. A escolha prendeu-se com o facto de esta associação ser a representante dos 

fabricantes de alimentos compostos para animais, estando intimamente ligada à alimentação animal. Em 2003, a 

IACA passa a ser reconhecida como ONS. Fazem parte integrantes desta CT elementos de várias entidades estatais e 

privadas, nomeadamente laboratórios. 

A normalização assume um papel importante na alimentação animal, nomeadamente na necessidade de existirem 

metodologias padrão utilizadas nos vários laboratórios nacionais e internacionais, permitindo a comparação de 

resultados interlaboratoriais. Por outro lado, evita a duplicação de análises às matérias-primas ou alimentos 

compostos, diminuindo os custos analíticos e permitindo maior eficiência. Um exemplo prende-se com a importação 

das matérias-primas, as quais no caso da análise a metais pesados ou compostos organoclorados realizadas na 

origem, evita a necessidade de serem novamente efetuados no destino. Este aspeto assume primordial importância, 

numa altura em que a qualidade das matérias-primas é determinante em alimentação animal tendo em conta os 

alertas cada vez mais frequentes, principalmente aflatoxinas, em toda a Europa, contribuindo para elevados padrões 

de segurança alimentar. 

 

[The importance of using standard analytical procedures in feed marketing] 

 

The normative activity is governed by rules and procedures issued by international, European and national bodies, 

providing mechanisms for information exchange, facilitating trade and equipping society with reliable tools for 

measuring goods quality. Since 1948, Portugal develops a structured normative activity. Standardization is the 

activity that enables in an organized manner the development of Standards. 

Standards are voluntary documents defining technical requirements that respond to products (p.e. toys safety -NP 

EN 71), test methods (heat resistant bacteria count - NP 462) and production processes (functions and 

instrumentation for measurement and control industrial processes - NP ISO 3511-1). 

The Standardization Technical Committee (TC) is a technical body that develops normative documents and issue 

technical evaluations, in which stakeholders interested in the subjects involved, participate as volunteers. 

The CT 37, the technical committee for standardization is the responsible for animal nutrition and has been created 

in 1972. In 1978, the Portuguese Association of Feed Manufacturers (IACA) became member of the CT 37, but only 

latter the CT 37 went to the IACA headquarter, being recognized in 1995 by the government as the coordinator of 

CT 37. IACA was chosen because this organization represents the manufacturers of compound feed and thus is 

closely linked to animal feed. In 2003, IACA was recognized as ONS. The members of this CT come from different 

public and private entities, namely laboratories.  

Standardization plays an important role in animal nutrition, related to the need of having standard methodologies in 

national and international laboratories, allowing the comparison of inter-laboratory results. On the other hand, 

avoids duplication of analyzes of feed materials, reducing analytical costs and enabling greater efficiency. 

One such example is the import of raw materials, which, in some cases like heavy metals and organic compounds, if 

analyzed in the origin does not need to be further analyzed. This aspect is of paramount importance at a time when 

the quality of raw materials is crucial in feed, given the increasing number of RASSF related to aflatoxins 

contamination across the Europe, contributing to high feed and food quality standards. 
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A captura de animais selvagens é uma ferramenta essencial no estudo e gestão das suas populações, uma vez que, 

através da recolha de amostras biológicas, marcação e posterior seguimento de indivíduos, permite amostragens não 

enviesadas, obtenção de informação com elevado nível de precisão e a realização de estudos longitudinais. No 

entanto, tratando-se de um método invasivo, induz um elevado grau de stress, com relevância em termos éticos, de 

bem-estar animal e de conservação da biodiversidade. A minimização dos impactos fisiológicos e comportamentais 

associados à captura de animais selvagens constitui uma obrigação das equipas multidisciplinares responsáveis pela 

mesma. Neste estudo apresentamos resultados obtidos no que respeita à quantificação de vários indicadores de stress 

em 19 lobos capturados por armadilhas (laços modificados) entre 2007 e 2013, para seguimento por telemetria GPS 

no âmbito de vários projetos de investigação sobre o lobo em Portugal. 

O nível de stress dos animais foi quantificado por meio de indicadores hematológicos, de bioquímica sérica, 

fisiológicos e comportamentais. Foi igualmente avaliada a alteração nos indicadores de stress associado à captura, 

resultante da utilização, a partir de 2012, de alarmes de ativação das armadilhas, que permitiram diminuir o tempo 

que medeia entre a captura e a manipulação dos animais capturados. 

Verificou-se que os lobos capturados em armadilhas apresentam menores valores de cortisol e de indicadores de 

anemia regenerativa, mas maiores valores de leucograma de stress e de marcadores de lesões tecidulares do que os 

valores descritos na bibliografia, correspondentes a lobos capturados por anestesia após perseguição de helicóptero. 

A diminuição do tempo decorrido entre a captura e a manipulação, através da utilização de alarmes de ativação das 

armadilhas, permitiu diminuir significativamente os indicadores associados ao leucograma de stress 

(Neutrófilos/Linfócitos), assim como alguns marcadores de lesões tecidulares (ALT, TBIL) e de desidratação (Na, 

Cl, ALB). 

Conclui-se que a adoção de soluções tecnológicas recentemente disponíveis a preços acessíveis, como os alarmes de 

ativação de armadilhas, deverão fazer parte dos protocolos de captura de animais selvagens, de forma a reduzir os 

efeitos negativos resultantes da captura nos indivíduos. Torna-se também essencial a quantificação de indicadores de 

stress de forma a avaliar o impacto decorrente das capturas e o sucesso das medidas para a sua minimização. 

 

[Evaluation of the physiological and behavioral response of free-ranging wolves to trapping for 

scientific purposes] 

 

Capture is an essential tool for the study and management of wildlife populations because, through the collection of 

biological samples, marking and telemetry of individuals, it allows unbiased sampling and obtaining high quality 

data for longitudinal studies.  Nevertheless, being an invasive technique, it induces high stress levels for the captured 

animals, with relevance for ethical, animal welfare and biodiversity conservation. The minimization of the 

physiological and behavioral impacts of capture is an obligation of the multidisciplinary teams involved. We present 

data on the quantification of several stress markers in 19 free-ranging wolves trapped with modified snares between 

2007 and 2013, for GPS telemetry. The stress level was quantified through hematological, serum chemistry, 

physiological and behavioral markers. We evaluated the influence on these markers of the decrease in the time delay 

between capture and manipulation of the animals, due to the use of trap-alarms from 2012 onwards. Comparing with 

available bibliography on wolves captured by darting after helicopter chase, wolves trapped in modified snares 

showed lower cortisol and regenerative anemia levels, but more exuberant stress leukogram and higher tissue 

damage markers. The decrease in the response delay after trapping, through the use of trap-alarms, allowed 

decreasing the stress leukogram (Neutrophiles/Lymphocytes), tissue damage markers (ALT, TBIL) and dehydration 

(Na, Cl, ALB). In conclusion, the use of technology recently available at accessible prices, such as trap-alarms, 

should become routine in wildlife trapping, in order to reduce the negative impacts of capture. It is also strongly 

recommended that the stress markers are monitored in order to evaluate the impact of each capture protocol and the 

success of control measures. 
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A avaliação de indicadores fisiológicos é cada vez mais importante na área da medicina e biologia da conservação, na 

medida em que reflete a condição fisiológica dos indivíduos e, consequentemente, o estado de saúde dos mesmos e das 

populações, podendo ainda traduzir a qualidade do ecossistema. Neste sentido, é importante descrever os valores 

fisiológicos basais nas espécies de fauna silvestre. O objetivo principal deste estudo consistiu em determinar valores 

fisiológicos basais de vários parâmetros hematológicos e de bioquímicas séricas em carnívoros silvestres capturados em 

caixas-armadilha e em Collarum®, no sudeste de Portugal, entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2013. Os objetivos 

secundários residiram na pesquisa de hemoparasitas em esfregaços de sangue periférico e no estudo do efeito de fatores 

fisiológicos (sexo e idade) e da infeção por hemoparasitas nos resultados dos parâmetros analisados. Os  parâmetros  

hematológicos  analisados  foram  o  hematócrito,  a  hemoglobina,  os  eritrócitos,  os  índices eritrocitários, os 

leucócitos e as contagens celulares diferenciais. Por sua vez, os parâmetros bioquímicos objeto de estudo foram os níveis 

de ureia, creatinina, alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, creatina quinase, glucose, colesterol, 

triglicéridos, bilirrubina total, sódio, potássio, cloro, cálcio, fósforo, proteínas totais, albumina e globulinas. Os intervalos 

da amostra para cada parâmetro foram obtidos através do método robusto, utilizando o software Reference Value 

Advisor. No total, foram estudados 79 exemplares pertencentes a seis espécies: Felis silvestris (n=4), Genetta genetta 

(n=17), Herpestes ichneumon (n=33), Martes foina (n=6), Mustela putorius (n=3) e Vulpes vulpes (n=16). 

Os resultados de parâmetros hematológicos e bioquímicos que diferiram mais de valores documentados na literatura para 

as mesmas espécies, encontrando-se mais elevados no presente estudo, foram as contagens de neutrófilos, a ureia, a 

aspartato aminotransferase e a creatina quinase. Estas discrepâncias podem ser atribuídas aos efeitos do stress de 

captura e ao uso de diferentes metodologias e técnicas na análise das amostras. Na pesquisa de hemoparasitas, 

verificaram-se prevalências elevadas de Mycoplasma sp. nas espécies G. genetta (50,0%), H. ichneumon (57,1%) e V. 

vulpes (52,9%). O hemoparasita Hepatozoon sp. foi encontrado em três animais da espécie V.  vulpes,  sendo  que  dois    

(11,8%)  apresentavam também uma co-infeção por  Mycoplasma sp. Relativamente à influência de fatores fisiológicos 

e da infeção por hemoparasitas, as diferenças estatisticamente significativas encontradas entre grupos de diferentes 

sexos e idades,  bem  como  a  influência da  infeção  por hemoparasitas, devem-se provavelmente à dimensão reduzida da 

amostra. O presente estudo destaca-se a nível nacional pela variedade de carnívoros silvestres envolvidos e pela 

quantidade de  parâmetros hematológicos e  bioquímicos analisados.  Considerando a crescente relevância da  

avaliação de indicadores fisiológicos na conservação da fauna silvestre, estes resultados abrem um desafiante campo de 

investigação futura nesta área. 

[Characterization of hematologic and serum chemistry values from wild carnivores captured 

in Southeastern Portugal] 

The evaluation of physiological indicators is becoming increasingly important in conservation medicine and biology, 

as it reflects the physiologic condition of individuals and, consequently, their health status and the one of the 

populations, as well as the habitat quality. For this to be possible, it is important to describe the basal physiologic values in 

wild species. The main goal of this study was to determine the basal physiologic values for several hematologic and 

serum chemistry values in free-ranging wild carnivores captured by cage-traps and Collarum® traps in southeastern 

Portugal, between January 2012 and February 2013. The secondary goals were the search for blood parasites in 

peripheral blood smears and the effect of physiologic factors (sex and age) and the infection by blood parasites in the 

results of the parameters. The evaluated hematological parameters included the packed cell volume, hemoglobin, 

erythrocytes, erythrocyte indexes, white blood cells and differential blood counts. The biochemical parameters object of 

study were the levels of urea, creatinine, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, creatine kinase, glucose, 

cholesterol, triglycerides, total bilirubin, sodium, potassium, chloride, calcium, phosphorus, total protein, albumin, and 

globulins. Sample intervals for each parameter were obtained by the robust method, using Reference Value Advisor 

software. In total, we studied 79 wild carnivores from six species: Felis silvestris (n=4), Genetta genetta (n=17), 

Herpestes ichneumon (n=33), Martes foina (n=6), Mustela putorius (n=3) e Vulpes vulpes (n=16). 

The hematologic and biochemical parameters that differed more from values reported in literature for the same species, 

showing an elevation in the present study, were the neutrophil counts, urea, aspartate aminotransferase and creatine 

kinase. These differences may be attributed to the effects of capture stress and to the use of different methodologies and 

techniques in the sample analysis. In the search for blood parasites, we found high prevalences of Mycoplasma sp. in G. 

genetta (50.0%), H. ichneumon (57.1%)   and V. vulpes (52.9%). Hepatozoon sp. was found in three animals from the 

species V. vulpes, and two of them (11.8%) presented also a co- infection by Mycoplasma sp.. Concerning the influence 

of physiologic factors and the infection by blood parasites, the statistically significant differences found between 

groups of different sexes and ages, as well as the effect of the infection by blood parasites, are probably due to the small 

size of the sample. The present study stands out on a national level because of the variety of wild carnivores studied and 

the amount of parameters evaluated. Considering the growing relevance of the evaluation of physiologic indicators in the 

conservation of wild species, these results open a challenging field of future research in this area. 

. 
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Na Península Ibérica, a tuberculose animal (TB), causada pelo complexo Mycobacterium tuberculosis (MTBC), 

continua a afetar mamíferos domésticos e selvagens, podendo influenciar a estrutura e estabilidade das comunidades 

naturais. Em Portugal, os indicadores do plano de erradicação da TB bovina demonstram o aumento recente de 

incidência da doença, com a identificação de novos focos e zonas de elevada prevalência, o que tem sido 

parcialmente associado ao ciclo silvestre de Mycobacterium bovis e potencial sobreposição de habitat de espécies 

selvagens com bovinos de maneio extensivo.  O aumento da abundância, agregação espacial e gestão artificial de 

ungulados selvagens em zonas turísticas de caça maior, bem como outras práticas cinegéticas facilitadoras, podem 

aumentar o risco de transmissão para outras espécies e comprometer os esforços associados a campanhas de 

erradicação.  

O objectivo deste trabalho consistiu na avaliação da exposição de carnívoros silvestres ao agente etiológico da 

tuberculose, tendo-se, para o efeito, procedido ao exame anatomopatológico de 268 animais pertencentes a seis 

espécies de carnívoros silvestres amplamente distribuídas em Portugal continental. Durante a necrópsia dos animais, 

obtidos de atropelamento ou de acções correctivas de densidade de predadores, recolheram-se amostras de tecidos 

(pulmão, fígado e linfonodos) para histopatologia, bacteriologia e diagnóstico molecular. Apesar do elevado grau de 

autólise de parte dos tecidos e de não se terem encontrado lesões macroscópicas que permitissem suspeitar de TB, 

identificaram-se lesões microscópicas suspeitas em fígado e pulmão de raposas e sacarrabos que podem ser 

agrupadas em dois tipos: um, caracterizado por microgranulomas com células mononucleadas e, outro, com lesões 

de menor intensidade e especificidade, caracterizadas por pequenos focos de inflitração de células mononucleadas. 

Isolou-se M. bovis em dois sacarrabos, tendo a comparação por spoligotyping e MIRU-VNTR com isolados de 

bovino, veado e javali, permitido identificar genótipos comuns. A presença de DNA de MTBC foi testada 

directamente em tecidos pela técnica de PCR em tempo real, em formato semi-nested, usando como alvo a região 

IS6110, tendo-se surpreendentemente confirmado 10% de animais positivos, particularmente entre raposas e 

sacarrabos.  

Este trabalho, apoiado em estratégias laboratoriais complementares, demonstra que os agentes do MTBC circulam 

em carnívoros de Portugal continental e que o espetro de hospedeiros afetados se encontra a aumentar.   

 

[New evidences on the circulation of Mycobacterium tuberculosis complex in wild carnivores from 

mainland Portugal]  

Animal tuberculosis (TB), caused by Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) bacteria, continues to affect 

domestic and wild mammals in Iberia, with the potential to influence the structure and stability of natural 

communities. In Portugal, the indicators of the bovine TB eradication plan demonstrate an incidence increase, with 

new outbreaks and areas of high prevalence, which have been partially associated with the sylvatic cycle of 

Mycobacterium bovis and the potential overlap of wildlife habitat with cattle under extensive husbandry. The 

increase in the abundance, spatial aggregation and artificial management of wild ungulates in touristic areas of big 

game hunting, as well as facilitating hunting practices, may increase the risk of transmission to other species and 

undermine the efforts associated with eradication campaigns.  

The aim of this study was to assess the exposure of wild carnivores to the etiological agents of tuberculosis. For that 

purpose, we proceeded to the pathological examination of 268 animals belonging to six species of widely distributed 

wild carnivores from mainland Portugal. Tissue samples (lung, liver, and lymph nodes) of animals obtained by road-

kills or corrective actions of predators were collected during necropsy for histology, bacteriology and molecular 

detection. Despite the high degree of autolysis of a significant part of the tissues and the absence of gross lesions, 

suspect microscopic lesions were identified in the liver and lungs of foxes and Egyptian mongooses that can be 

grouped into two types: one, characterized by microgranulomas with mononuclear cells, and another with lesions of 

varying intensity and specificity, characterized by small foci of infiltrating mononuclear cells. M. bovis was isolated 

from the tissues of two Egyptian mongooses. The molecular comparison based on spoligotyping and MIRU-VNTR 

of mongoose isolates with M. bovis from bovine, deer and wild boar identified common genotypes. The presence of 

MTBC DNA was directly tested in tissues by real time PCR, using a semi -nested format and IS6110 as a target 

region. Surprisingly, PCR confirmed 10% of positive animals, with a particular emphasis on foxes and mongooses.  

This work, supported by complementary laboratory strategies, shows that MTBC circulates in wild carnivores of 

mainland Portugal and that the host spectrum affected by those agents is increasing. 
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Os Carnívoros silvestres podem ser parasitados por uma grande diversidade de espécies de Helmintes, alguns deles 

transmissíveis ao Homem e outros animais. Alguns destes parasitas podem ter um impacto negativo sobre a 

condição física e populações de Carnívoros ameaçados. 

Com este estudo foi desenvolvida uma metodologia de trabalho baseada na recolha de amostras fecais de duas 

espécies de Carnívoros, a raposa (Vulpes vulpes) e o gato-bravo (Felis silvestris) em duas áreas de Portugal, no 

Parque Nacional da Peneda-Gerês e no Parque Natural da Serra da Estrela. Para confirmar a sua identificação, as 

amostras fecais foram submetidas à amplificação de um fragmento do gene IRBP (Interphoto-receptor Retinoid-

binding Protein- exon 1), cuja análise das suas variações permite diferenciar todas as espécies de Carnívoros da 

Europa ocidental. Posteriormente, cada amostra foi processada pela técnica de sedimentação-difásica de Ritchie 

modificada e os sedimentos obtidos pesquisados para a presença de ovos de Helmintes, oocistos de coccídeas. 

Adicionalmente, foram realizados esfregaços fecais corados com Ziehl-Nielsen para pesquisa de oocistos de 

Cryptosporidium sp. 

Foram analisadas 22 amostras de raposa e 11 de gato-bravo. A prevalência de amostras positivas foi elevada: 81,8% 

das amostras de raposa continham, pelo menos, um tipo de parasita, assim como 63,6% das amostras de gato-bravo. 

Os parasitas mais frequentemente detectados em amostras de raposa foram Toxocara canis e Toxascaris leonina 

(31,8% das amostras para cada um dos parasitas) e em amostras de gato-bravo foi Toxocara cati (45,5% das 

amostras). Fora igualmente detectados ovos de outras espécies de Nemátodes (Ancylostoma/Uncinaria sp., 

Crenosoma sp., Eucoleus aerophilus e Spirurídeos), Tremátodes, Céstodes e Acantocéfalos e oocistos de 

Cystoisospora sp. Todas as amostras foram negativas para a pesquisa de oocistos de Cryptosporidium sp. 

Apesar das limitações da coprologia para estudos epidemiológicos de parasitas, foram detectadas espécies 

importantes do ponto de vista de saúde pública humana, como Toxocara canis e T. cati, responsáveis pela síndrome 

Larva migrans visceral e Ancilostomídeos, responsáveis pela síndrome Larva migrans cutânea. De igual forma, foi 

possível desenvolver um estudo não invasivo e sem perturbar as populações das duas espécies-alvo. Os resultados 

obtidos suportam a necessidade de aprofundar este tipo de estudos em Carnívoros silvestres e alargá-los a outras 

espécies animais. 

 

[Prevalence of endoparasites in red fox (Vulpes vulpes) and wildcat (Felis silvestris) from two 

protected areas in Northern Portugal] 

 

Wild carnivores can be hosts to a wide variety of Helminths, some of which can be transmitted to Man and other 

animals. Some of these parasites can also have a negative impact on physical condition and populations of 

endangered carnivores.  

With this study we aimed to develop a survey protocol based on the collection of faecal samples from two species of 

Carnivores, the red fox (Vulpes vulpes) and the wildcat (Felis silvestris) from two areas in Portugal, Parque 

Nacional da Peneda-Gerês and Parque Natural da Serra da Estrela. To confirm their identity, faecal samples were 

submitted to amplification of a fragment of IRBP gene (Interphoto-receptor Retinoid-binding Protein- exon 1), 

which its variations analysis allows differentiation between every Carnivore species from Western Europe; then, 

each sample was processed by a modified Ritchie’s Diphasic Sedimentation Technique and the obtained sediments 

were examined for the presence of Helminth eggs and Coccidia oocysts. Aditionally, faecal smears stained with 

Ziehl-Nielsen were examined for the presence of Cryptosporidium sp oocysts. 

We examined 22 fox samples and 11 wildcat samples. The prevalence of positive samples was high: 81,8% of fox 

samples contained, at least, one type of parasite, as well as 63,6% of wildcat samples. The most frequent parasites 

on fox samples were Toxocara canis and Toxascaris leonina (31,8% of sample for each parasite) and on wildcat was 

Toxocara cati (45,5% of samples). Eggs from other species were also detected, such as Nematoda 

(Ancylostoma/Uncinaria sp., Crenosoma sp., Eucoleus aerophilus and Spirurids), Trematoda, Cestoda and 

Acantocephala as well as Cystoisospora sp. oocysts. All samples were negative for Cryptosporidium sp oocysts. 

Although there are a number of limitations with the use of coprology for parasite epidemiology studies, we detected 

some zoonotic species, such as Toxocara canis and T. cati, which cause visceral Larva migrans syndrome and 

Ancylostomids, which can cause cuteneous Larva migrans syndrome. It was also possible to develop a non-invasive 

study without disturbing the wild populations of both species. The obtained results support the need for further 

studies in wild Carnivores and other wildlife.  
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A variabilidade genética de 14 estirpes do vírus da doença hemorrágica do coelho recolhidas em Portugal desde 

2006, com destaque para 2013, foi investigada com base na diversidade genética do gene vp60. Os resultados 

mostraram que, com exceção duma estirpe dos Açores, todas as estirpes obtidas durante 2013 são muito semelhantes 

à nova variante de RHDV descrita pela primeira vez em 2010, recentemente designada como RHDV2. Seis 

haplotipos e 83 locais polimórficos foram identificados no alinhamento das sequências de RHDV2 num total de 

1737 nucleótidos. A similaridade genética observada entre as estirpes RHDV2 variou de 97% a 99%, indicando 

pouca diversidade. Quando comparadas com as sequências de vp60 de estirpes originárias de França (n=7), as 

semelhanças diminuíram ligeiramente (95 a 97%). O alinhamento combinado de 13 sequências de RHDV2 de 

Portugal e de França revelou 10 single nucleotide polymorphisms (SNPs) que permitem distinguir estirpes de 

RHDV2 de acordo com a sua origem geográfica. Três destes marcadores genéticos são variações não sinónimas 

(Thr/Ala414; Phe/Tyr304; Ile/Val455). O alinhamento das sequências de vp60 de estirpes de RHDV, obtidas antes 

de 2012 (n = 7) e em 2013 (n = 1, Açores) mostrou uma maior diversidade genética, variando entre 87% e 98% a 

percentagem de semelhança entre estirpes. O número de locais variáveis entre as sequências de RHDV foi 

significativamente maior (349). As semelhanças entre as estirpes de RHDV e RHDV2 que circulam em Portugal 

variaram entre 81% e 83%. As árvores filogenéticas baseadas no gene vp60 mostram um agrupamento monofilético 

de todas as estirpes RHDV2 com origem em Portugal ou França confirmando a sua distância genética relativamente 

à de RDHV clássica e sugerindo um ancestral comum para ambos os grupos. No final de 2013, a nova variante 

VDHC, detetada pela primeira vez em Portugal em Abril de 2012 é altamente prevalente (85,7%) e está amplamente 

difundida no território nacional (5 das 7 unidades territoriais NUTS2) afetando coelhos selvagens e domésticos. Os 

dados confirmam a rápida aquisição das populações de coelho suscetíveis por RHDV2 em Portugal. O registo da 

doença em animais domésticos vacinados com RHDV e a extensão da discrepância genética entre as linhagens de 

RHDV e RHDV2 determinados durante este estudo (17% a 19%), defendem a possibilidade de que RHDV2 pode 

ser um vírus distinto ainda em adaptação a um novo hospedeiro como sugerido anteriormente por outros autores. 

 

 

[Genetic analysis of rabbit hemorrhagic disease strains collected between 2006 and 2013] 

 

The genetic variability of 14 rabbit hemorrhagic disease virus strains collected in Portugal since 2006 with emphasis 

on the 2013 sample was investigate based on the vp60 gene diversity. The results showed that, except for one strain 

from Azores, all the strains collected during 2013 are highly similar to the new RHDV variants described for the 

first time in 2010, recently designated as RHDV2. Six haplotypes and 83 polymorphic sites were identified in the 

alignment of the RHDV2 sequences encompassing 1737 nucleotides. The genetic similarity among RHDV2 strains 

ranged from 97% to 99% indicating very little diversity. When compared to vp60 sequences from strains originated 

in France (n=7), the similarities decreased slightly (95% to 97%). The combined alignment of the 13 RHDV2 

sequences from Portugal and France disclosed 10 single nucleotide polymorphisms (SNPs) that permit 

distinguishing RHDV2 strains accordingly to its geographic origin. Three of these genetic markers are non-

synonymous variations (Thr/Ala414; Phe/Tyr304; Ile/Val455). The vp60 sequences from classical RDHVs obtained 

prior to 2012 (n=7) and during 2013 (n=1, Azores) showed wider genetic diversity as similarities among strains 

ranged from 87% to 98%. The number of variable sites identified among the RHDV sequences was significantly 

higher (n=349). The similarities between RHDV and RHDV2 strains originated in Portugal ranged from 81% to 

83%. Phylogenetic trees based on the vp60 gene showed a rather tight monophyletic clustering of all RHDV2 strains 

originated either in Portugal or France confirming their genetic distance from classical RDHV and suggesting a 

common ancestor for both groups. At the end of 2013 the new variant RHDV, detected for the first time in Portugal 

in April 2012 is, highly prevalent (85.7%) and widely spread in the national territory (5 of the 7 NUTS2 territorial 

units) affecting both wild and domestic rabbits. The data support the rapid takeover of susceptible rabbit populations 

by RHDV2 in Portugal. The report of disease in domestic animals vaccinated with RHDV and the extension of the 

genetic discrepancy between RHDV and RHDV2 strains determined during this study (17% to 19%), advocate the 

possibility that RHDV2 may be a distinct virus still adapting to a naïve new host as previously suggested by other 

authors. 
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Introdução: A Tuberculose Bovina (TB), causada por M. bovis e em muito menor extensão por M. caprae, constitui um 

problema de sanidade animal e potencialmente de saúde pública. 

Verificou-se existir maior dificuldade na erradicação desta doença da população de animais domésticos em zonas do país 

em que animais silváticos, nomeadamente espécies de caça maior, apresentam a doença, sugerindo existir risco 

epidemiológico de transmissão do agente entre as duas populações. Assim, foi implementado em Portugal em Novembro 

de 2011, o Edital nº 1 que estabelece uma área epidemiológica de risco para a Tuberculose em Caça Maior. Nesta área são 

exigidas medidas mais rigorosas, envolvendo as entidades gestoras de caça - tais como a realização de exame inicial às 

peças caçadas para deteção de lesões suspeitas de TB, por médico veterinário designado - numa perspetiva de proteção da 

saúde pública, assegurando a segurança dos manipuladores e caçadores, tal como a salubridade das peças caçadas 

destinadas a autoconsumo pelos caçadores. 

Objetivos: O objetivo geral deste trabalho é a caracterização da ocorrência de lesões de TB em Veados e Javalis, abatidos 

durante as jornadas de caça realizadas na área de risco da zona centro do país. Serão caracterizados os quadros lesionais 

mais comuns nas duas espécies, sendo feita uma avaliação da localização e do tipo de lesões mais frequentes.  

Metodologias: Os resultados das amostras recolhidas durante as épocas venatórias de 2011/2012 e 2012/2013, foram 

analisados estatisticamente com o software R
©
, de forma a verificar a existência de associação estatisticamente 

significativa entre tipo e localização de lesões e a espécie, sexo e grupo etário de veados e javalis infetados. Considera-se 

existir infeção quando é isolado M. bovis. 

Resultados e discussão: Nas amostras avaliadas, os javalis apresentam uma taxa de infeção por M. bovis de 8,6% e os 

veados de 5,5%. 

Em termos de localização das lesões suspeitas de TB, é possível identificar uma maior percentagem de lesões com 

isolamento de M. bovis em linfonodos da cabeça nos javalis, enquanto nos veados a infeção está localizada mais 

frequentemente na cavidade torácica e abdominal. Em relação ao tipo de lesão, os veados apresentam predominantemente 

lesões do tipo purulento ou encapsulado enquanto nos javalis as lesões são maioritariamente calcificadas ou caseosas. 

Estes dados poderão ser usados pelos médicos veterinários designados na realização do exame inicial, nomeadamente no 

que diz respeito à avaliação da presença de lesões, de forma mais eficaz e direcionada, nos diferentes tipos de animais. 

 

[Epidemiological evaluation of bovine tuberculosis caused by M. bovis in wild boar and red deer in 

the Central Region of Portugal, between 2011 and 2013] 

Introduction: Bovine Tuberculosis (bTB), caused by M. bovis and, to a much lesser extent, by M. caprae, is an 

animal health problem and potentially a human health concern as well.  

Bovine TB eradication from farm animal populations has shown to be difficult mainly in regions were these 

populations have contact with hunting species infected with M. bovis. This suggests an epidemiological risk of 

transmission of the disease between the two populations. In this way, in November 2011 the edict nº1 was 

implemented, in which an epidemiological risk area for tuberculosis in big game hunting species was established. In 

this area, stricter measures are applied, involving the game managing bodies - as the obligatory initial inspection of 

all hunted animals with the objective of detecting bTB compatible lesions, by designated veterinarians. These 

actions are crucial in a perspective of human health protection, as a guarantee of health of game meat for hunter’s 

self-consumption, as well as game handlers and hunters. 

Objectives: The overall objective of this work is to characterize de occurrence of bTB lesions in red deer and wild 

boar captured in the epidemiological risk area in the central region of the country. The most common lesional 

pattern of each species will be characterized, with an evaluation of the most frequent type and location of lesions. 

Methodologies: The results of the samples analyzed during 2011/2012 and 2012/2013 hunting seasons were 

statistically analyzed with R® software, to clarify the existence of statistically significant association between the 

type and location of the lesion and the specie, sex and age group of infected deers and wild boars. Animals are 

considered infected when M. bovis is isolated. 

Results e discussion: In the analyzed samples, wild boars showed an M. bovis infection rate of 8.6%; in deers this 

value was 5.5%.  

In wild boars lesions where M. bovis have been isolated, occurred more frequently in the lymph nodes of the head, 

while in deer infection occurs mainly in organs and lymph nodes of the thoracic and abdominal cavities. The most 

common type of lesion in deers is the purulent and the encapsulated and in wild boars lesions are mostly calcified or 

caseous. 

This information can be used by the designated veterinarians when performing the initial inspection, particularly in 

the evaluation of lesion presence, in a more effective and targeted way, in the different animal groups. 
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Moçambique perdeu, desde a década 70, cerca de metade da sua população de elefantes, que era estimada em cerca 

de 50 mil. As guerras que assolaram o país entre as décadas 60 e 90 reduziram os efectivos de elefantes a níveis 

históricos de cerca de 13.000. Paralelamente, a população humana quase que quadruplicou no mesmo período até 

atingir os actuais cerca de 23 milhões de habitantes a uma taxa de crescimento anual estimada em 2,2%. No começo 

da década 90, foi posto em prática o primeiro plano de conservação dos elefantes em Moçambique, o qual conduziu 

a uma recuperação ligeira do número de elefantes na década subsequente. Nos últimos 5 anos (2009-2013) a caça 

furtiva com ligações ao crime organizado trans-nacional tem sido o factor de maior impacto na evolução da 

população de elefantes em Moçambique, sobretudo no Norte do país. A última estimativa nacional da população de 

elefantes realizada em 2008 indicou a existência de entre 16.393 a 27.894 com um NC 95%. Factores de natureza 

antropogénica directa ou indirecta, ditam a actual crise de conservação desta espécie em Moçambique. Factores 

associados a este crescimento, entre outros a fixação desordenada da população humana no espaço geográfico, 

fragmentação e modificação de habitat o aumento de incidência de conflitos entre humanos e elefantes, bem como 

da caça furtiva aumentaram significativamente. As contagens aéreas e observações no terreno nas duas áreas de 

conservação com mais de 80% da população de elefantes, ocupando uma superfície de aproximadamente de 50.000 

km
2
 revelam um panorama preocupante para a viabilidade da espécie. Calcula-se presentemente que entre 1,000 a 

1,500 elefantes são abatidos ilegalmente por ano, o que pode conduzir a um declínio abrupto da população de 

elefantes no país. A taxa de carcaças de elefantes na Reserva Nacional do Niassa e no Parque Nacional das 

Quirimbas foi de 17,9% (Craig, 2012) e 48,7% (Craig, 2014) respectivamente. Estes valores são  muito elevados 

quando comparados com a taxa de 7,5% considerada como a de estabilização da população de elefantes. O declínio 

abrupto da população de elefantes poderá distorcer a estrutura etária da população, ameaçar a sua viabilidade e 

persistência em Moçambique. 

 

[The impact of pouching in the size of elephant (Loxodonta africana) population in Mozambique] 

 

Mozambique has lost, since the 70
ties

, about half of its elephant population, which was estimated as being around 50 

thousand. The 2 wars that occurred in the 60
ties

 and 90
ties

 reduced the number of elephants to historical levels of 

about 13,000. At the same time, human population almost quadruplicate up to 23 million inhabitants, with an annual 

growth rate of 2.2% the beginning of the 90
ties

. The first plan for elephant conservation in Mozambique was 

launched, having achieved a slight recuperation of the number of elephants in 10 years. The last national wildlife 

census  carried out in  2008 the number of elephants was estimated  between 16,393 and 27,894 within 95% 

confidence level. In  the past  5 years (2009-2013) the illegal killing of elephants with connections to the 

transnational organized crime has been the factor with highest impact in the evolution of elephant population in 

Mozambique, especially in the north of the country. Direct and indirect anthropogenic factors dictate the present 

crisis of the conservation of this species in Mozambique. Among this factors,  the lack of land planning and 

unregulated human settlement in perviously established conservation areas  resulted  in  the fragmentation and 

modification of habitats, an increase in  the incidence of conflicts between humans and elephants, as well as a 

significant increase in illegal activities  particularly poaching. Aerial counts and ground field observations in two 

conservation areas with more than 80% of elephant’s population, with an area of approximately 50,000 km
2
, 

revealed a worrying scenario to the viability of the species. At present it is estimated that between 1,000 a 1,500 

elephants are illegally killed each year, which can lead to an abrupt decline of the elephant population in the 

country. The elephant carcass ratio in Niassa National Reserve and in the Quirimbas National Park was 17.9% 

(Craig, 2012) and 48.7% (Craig, 2014) respectively. These values are considered very high when compared to the 

7.5% rate considered as the one of stability for the elephant population. The abrupt decline of elephant population 

can distort its age structure menacing its viability and persistence in Mozambique. 

 
Ntumi, C.P. (2012) A landscape approach to elephant conservation in Mozambique, PhD Thesis, University of Pretoria, acedida em 

 <http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05252012-123500/>. 

Craig, G.C. (2012) Aerial Survey of Wildlife in the Niassa Reserve, October 2011. Sociedade para a Gestão e Desenvolvimento da Reserva do 

Niassa, Maputo.  
Craig, G.C. (2014) Aerial Survey of Wildlife in Quirimbas National Park, October 2013. in press.  

Ministério da Agricultura (2008) National Census of Wildlife 2008 – Final Report. 
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Atualmente existem modelos bi e tridimensionais (3D) para análise cinemática de tarefas motoras do cavalo. Nenhum 

modeliza a totalidade do equino em 3D. Este estudo descreve um modelo 3D de corpo inteiro, utilizando câmaras de 

infravermelhos e marcadores retrorrefletores. 

Um Sela Francês adulto, com uma claudicação de 1/5 do membro anterior esquerdo (AE), foi conduzido à mão, em linha 

reta, a passo. Foram colados sobre proeminências ósseas pré-definidas 106 marcadores, definindo 29 segmentos. Foram 

estudados 5 ensaios, com 9 câmaras Vicon
®
, a uma frequência de 250 Hz, num volume de captura de 7x1,5x3 m e com o 

software Nexus
®
. O eixo anteroposterior de cada segmento designou-se X, o mediolateral Y e o longitudinal Z. Para 

calcular os ângulos articulares, utilizou-se a sequência de rotação YXZ. A interpretação dos dados angulares seguiu a 

seguinte convenção: flexão, abdução e rotação interna têm valores positivos e a extensão, adução e rotação externa têm 

valores negativos. Ilustrou-se o modelo calculando o comprimento, duração e velocidade da passada e as variáveis 

angulares do boleto. Definiu-se como início da passada o apoio do casco posterior direito (PD).      

O comprimento da passada foi 1,81±0,04 m (média ± desvio padrão), a duração 1,41±0,06 s e a velocidade 1,29±0,07 m/s. 

A flexão e extensão máximas foram 17,36±2,05º e -36,41±0,39º para o PD, 19,23±2,3º e -35,93±0,41º para o posterior 

esquerdo (PE), 20,11±2,41º e -34,47±0,60º para o anterior direito (AD) e 31,58±1,88º e -17±0,96º para o AE. A abdução e 

adução máximas foram 6,57±0,24º e -3,69±0,47º para o PD, 6,26±0,29º e -1,64±0,21º para o PE, 5,92±0,66º e -8,55±0,81º 

para o AD e -1,44±0,41º e -6,1±0,63º para o AE. A rotação interna e externa máximas foram 10,15±0,38º e 3,46±0,31º 

para o PD, 8,31±0,36º e 5,02±0,54º para o PE, 11,25±0,53º e 6,13±0,43º para o AD e 4,48±0,65º e 0,53±0,23º para o AE.  

Este modelo permite quantificar os deslocamentos lineares e angulares do cavalo nos planos sagital, frontal e transverso e 

descrever o comportamento dos vários segmentos, identificando padrões característicos e respetivos desvios. Neste caso 

detetou-se uma diminuição da extensão do boleto AE, o que define uma menor descida do boleto, objetivando-se a 

claudicação, associada também a um aumento da flexão e diminuição da abdução e das rotações.  

Clinicamente, o modelo pode ser útil para deteção precoce de lesão, acompanhamento de recuperação funcional, 

adaptação da aparagem e ferração e adaptação do treino, permitindo uma melhor gestão de recursos e bem-estar equino. 

 

[3D fullbody equine biomechanical model: brief description and application example] 

 

Kinematic analysis of the horse’s motor tasks relies, nowadays, on bi and tridimentional models, but no biomechanical 

fullbody model is available. This study describes a 3D fullbody model, making use of infrared cameras and retroreflective 

markers. 

An adult Selle Français, 1/5 lame of the left forelimb (LF) was hand walked in a straight line. Determining 29 segments, 

106 markers were placed in predefined landmarks. Five trials were recorded using 9 Vicon
®
 cameras at 250Hz within a 

7x1,5x3 m capture volume with Nexus
®
 software. The craniocaudal axis of each segment was named with the letter X, the 

mediolateral with Y and the longitudinal with Z. The rotation sequence YXZ was used to calculate the joint angles. In the 

interpretation of the angular data, flexion, abduction and internal rotation have positive values whereas extension, 

adduction and external rotation have negative values. The model was illustrated by computing the length, duration and 

speed of the stride and the angular variables of the fetlock. The beginning of each stride was considered when placing 

firstly the right hindlimb (RH). 

The stride length was 1,81±0,04 m (average ± SD), the duration was 1,41±0,06 s and the speed was 1,29±0,07 m/s. 

Maximum flexion and extension were, respectively, 17,36±2,05º and 36,41±0,39º for the RH, 19,23±2,3º e -35,93±0,41º 

for the left hindlimb (LH), 20,11±2,41º and -34,47±0,60º for the right forelimb (RF) and 31,58±1,88º and -17±0,96º for 

the LF. Maximum abduction and adduction were, respectively, 6,57±0,24º and -3,69±0,47º for the RH, 6,26±0,29º and -

1,64±0,21º for the LH, 5,92±0,66º and -8,55±0,81º for the RF and -1,44±0,41º and -6,1±0,63º for the LF. Maximum 

internal and external rotation were, respectively, 10,15±0,38º and 3,46±0,31º for the RH, 8,31±0,36º and 5,02±0,54º for 

the LH, 11,25±0,53º and 6,13±0,43º for the RF and 4,48±0,65º and 0,53±0,23º for the LF. 

This model allows the quantification of linear and angular displacements in the sagittal, frontal and transverse planes and 

to describe the behavior of various segments, identifying characteristics patterns and respective deviations. In this 

particular case, a decrease in the fetlock extension of the left forelimb was found, also associated with an increase in 

flexion and decrease of abduction and both rotations, sustaining the lameness firstly diagnosed. 

In a clinical matter, this equine model may be useful for the early detection of lameness, also for the follow-up of 

functional recoveries, in combining both ferriery and workout adaptation, allowing for a better management of resources 

and for the well-being of the horse. 

 
Estudo financiando pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia através do projecto PTDC/CVT/113480/2009 - Biomecânica equina: Análise 
cinemática e dinamométrica em locomoção equina normal e na comparação do efeito de diferentes conformações e tratamentos ortopédicos. 
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Caracterizar a distribuição simultânea dos centros de pressão (CdP) dos 4 apoios do cavalo e a relação espacial com 

outros CdP fornece informação sobre a estabilidade postural e desempenho biomecânico. Este estudo caracteriza, 

em estação,  os CdP palmares esquerdo (AE) e direito (AD), plantares esquerdo (PE) e direito (PD), ortogonais 

anterior (OA), posterior (OP), esquerdo (OE) e  direito (OD), diagonais esquerdo (DE) e direito (DD) e total (T). 

Oito Puros Sangue Lusitano saudáveis, corretamente aparados, permaneceram em estação, com a cabeça em posição 

neutra com os anteriores sobre uma placa de pressão Footscan
®
 e os posteriores sobre outra idêntica. Os dados 

foram adquiridos com o software Footscan
® 

Balance, sincronizados e a uma frequência de 50 Hz. Registaram-se os 

dados de cinco ensaios de 8 segundos, em três períodos diferentes, intervalados de 15 minutos. As coordenadas dos 

CoP palmares, plantares e ortogonais anterior e posterior foram medidos e os restantes foram calculados. A origem 

do referencial cartesiano foi comum para ambas as placas. A relação dos deslocamentos do CdP entre cada ensaio e 

cada período, assim como entre os posteriores e os anteriores foram analisados com o teste de Kruskal-Wallis.  

As médias das coordenadas do CdP AE, AD, PE e PD formam um polígono próximo do retângulo. Os CdP OE e 

OD estão alinhados com o eixo das ordenadas (x) e os CdP OA e OP com o das abcissas (y) dos CdP AE, AD, PE e 

PD. Os CdP DE, DD e T estão espacialmente próximos, aproximadamente no centro do polígono formado pelos 

CdP AE, AD, PE e PD. A média ± desvio padrão, em mm, das coordenadas (x,y) dos CdP são as seguintes: AE 

(353,6±49,3; 1216,1±39,9), AD (635,2±41,1; 1219,0±40,0), PE (348,5±53,3; 137,3±37,2), PD (643,6±52,6; 

155,7±49,8), OE (350,1±44,1; 635,5±107,4), OD (641,0±41,7; 693,8±73,2), OA (503,2±45,0; 1217,2±38,1), OP 

(491,5±65,0; 144,8±37,5), DE (483,5±61,0; 665,9±100,1), DD (499,8±57,6; 682,9±72,7) e T (496,7±50,8; 

660,5±68,1). O deslocamento do CdP, em mm, durante os 8 segundos foi o seguinte: AE: 28,3±6,8, AD: 28,7±7,5, 

PE: 40,9±16,9 e PD: 47,6±20,5, sendo a diferença entre anteriores e posteriores estatisticamente significativa. Não 

se encontraram diferenças estatisticamente significativas nos deslocamentos entre cada ensaio, nem entre cada 

período da experiência.  

O cavalo em estação tem o CdP T próximo do centro do polígono formado pelos 4 cascos e apresenta uma grande 

estabilidade postural, necessitando de deslocamentos mínimos do CdP para manter o equilíbrio, que são mais 

importantes nos membros posteriores. A análise dos CdP tem boa repetibilidade. 

 

[Characterisation of centres of pressure of the Lusitanian Horse using two pressure plates] 

 

To characterize the simultaneous distribution of centers of pressure (CoP) of the 4 horse’s hoofs and their spatial relation 

with other CoPs provides information on the postural stability and biomechanical output. This study characterises the 

palmar left (FL) and right (FR), plantar left (HL) and right (HR), orthogonal anterior (OA), posterior (OP), left (OL) and 

right (OR), diagonal left (DL) and right (DR) and total (T) CoP in the standing horse.  

Eight Lusitanian horses, healthy, correctly trimmed, stayed with the head in a neutral position, with the forelimbs on a 

Footscan
®
 pressure plate and the hind limbs on a identical one. Data were acquired with the Footscan

® 
Balance software, 

synchronized and a frequency of 50 Hz. Five 8 second trials were registered, in 3 different periods, with a 15 minute 

interval. The coordinates of the palmar, plantar and orthogonal anterior and posterior CoP were measured and the others 

calculated. The origin of the cartesian referential was common for both plates. The relation of the displacements of the 

CoP between each trial and each period, as between the posteriors and anteriors were analyzed with the Kruskal-Wallis 

test.  

The means of the coordinates of the FL, FR, HL and HR CoP formed a polygon close to the rectangle. The OL and OR 

CoP are aligned with the x axis and the OA and OP CoP are aligned with the y axis of the FL, FR, HL and HR CoP . The 

DL, DR and T CoP are spatially close, approximately at the centre of the polygon formed by the FL, FR, HL and HR CoP 

. The mean ± standard deviation, in mm, of the coordinates (x,y) of the CoP are as follows: FL (353,6±49,3; 1216,1±39,9), 

FR (635,2±41,1; 1219,0±40,0), HL (348,5±53,3; 137,3±37,2), HR (643,6±52,6; 155,7±49,8), OL (350,1±44,1; 

635,5±107,4), OR (641,0±41,7; 693,8±73,2), OA (503,2±45,0; 1217,2±38,1), OP (491,5±65,0; 144,8±37,5), DL 

(483,5±61,0; 665,9±100,1), DR (499,8±57,6; 682,9±72,7) and T (496,7±50,8; 660,5±68,1). The displacement of the CoP, 

in mm, during the 8 seconds was as follows: FL: 28,3±6,8, FR: 28,7±7,5, HL: 40,9±16,9 and HR: 47,6±20,5, the 

difference between anteriors and posteriors being statistically significant. There were no statistically significant 

differences on the displacements between each trial neither between each period of the experiment.  

The standing horse has a T CoP approximately at the centre of the polygon formed by the 4 hoofs and presents a good 

postural stability, using minimal displacements of the CoP to stay balanced, which are more important on the posteriors 

rather than the anteriors. The analysis of the CoP has a good repeatability.  
 

Financiamento: FCT - PTDC/CVT/113480/2009 - Biomecânica equina: Análise cinemática e dinamométrica em locomoção equina normal e 

na comparação do efeito de diferentes conformações e tratamentos ortopédicos. 
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A maioria das disciplinas equestres sujeita o aparelho locomotor do cavalo a elevados esforços de carga e de tensão. 

A utilização de métodos não-invasivos que permitam um melhor conhecimento da estrutura e das propriedades 

mecânicas do tecido ósseo é assim, particularmente importante para toda a fileira do cavalo de desporto. O presente 

estudo teve como objectivos: (1) a avaliação in vivo do osso cortical equino, por ultrasonografia quantitativa (QUS); 

(2) a avaliação de algumas propriedades biomecânicas do terceiro metacarpiano (MC III) e a caracterização da sua 

variação ao longo do osso; e (3) a comparação dos resultados obtidos in vivo com os testes biomecânicos realizados 

ex vivo. Neste estudo foram incluídas oito éguas Lusitanas da mesma coudelaria, com idades entre os 3 e os 24 anos 

(6.4±2.6 anos). A avaliação por registo ecográfico foi realizada in vivo com um aparelho de QUS (Sunligth EQUS), 

na secção média do MC III direito (incidências dorsal e lateral). As amostras de osso cortical colhidas post-mortem 

(regiões dorsal e lateral do MC III) foram submetidas a ensaios de compressão com uma velocidade de 2 mm/min 

(máquina Instron 8502). Para cada amostra foi obtida uma curva de tensão-extensão. Os valores da velocidade do 

som (SOS) obtidos na região dorsal foram diferentes dos obtidos na região lateral (P<0.0001), mas a correlação 

entre eles foi positiva (r = 0.803; P<0.05). A tensão de compressão máxima (σmax) foi influenciada pela região do 

osso (BR) e pela secção do osso (BS), tendo sido observada uma interacção entre estes dois efeitos (P<0.01). Na 

região dorsal, a σmax aumentou da secção mais proximal para a secção média da diáfise (P<0.01), diminuindo 

posteriormente para a secção distal (P<0.001). O mesmo tipo de variação foi observado na região lateral, mas com 

valores mais elevados de σmax na secção média (P<0.001). O módulo de Young (E) foi igualmente influenciado pela 

BR e pela BS. As amostras da região dorsal apresentaram uma maior rigidez que as amostras da região lateral 

(P<0.0001) e os valores mais baixos de E foram observados na secção distal do MCIII (P<0.05). O módulo E 

estimado a partir das curvas de tensão-extensão das amostras da secção média do MCIII ao nível da região dorsal 

apresentou uma boa correlação com os valores de SOS obtidos in vivo na mesma região do osso (r
2
=0.92; 

P=0.0002). Podemos assim concluir, que a ultrasonografia quantitativa poderá ser utilizada como um método não-

invasivo na avaliação das propriedades biomecânicas do osso cortical equino.  

 

 

[Equine cortical bone properties: an in vivo and ex vivo study] 

 

Most of the equestrian sports subject the horse musculoskeletal system to a high and complex loading regimen. The 

development of non-invasive methods that allows a better understanding about the structure and mechanical 

properties of bone tissue is, therefore, of particular importance for the sport horse industry. The aims of this study 

were: (1) to assess equine cortical bone status in vivo by quantitative ultrasonography (QUS); (2) to evaluate some 

mechanical properties of the third metacarpal bone (MCIII) and characterize its regional variation along the bone; 

and (3) to compare the in vivo results with the ex vivo mechanical tests. Eight Lusitano mares aged 3 to 24 years old 

(6.4±2.6 yr) from the same stud farm were included in the study. In vivo ultrasound measurements were performed 

with a QUS device (Sunlight EQUS) on the mid-section of the right MC III (dorsal and lateral regions). Cortical 

bone samples from the dorsal and lateral regions of the MC III were collected post-mortem from the same mares, 

and tested in compression under a cross-head speed of 2mm/min (Instron 8502 machine). A stress-strain curve was 

obtained for each sample. Values of speed of sound (SOS) obtained for the dorsal region were different from those 

of the lateral region (P <0.0001), but a positive correlation was observed between values of both regions (r = 0.803; 

P <0.05). The maximum stress (σmax) was influenced by bone region (BR) and bone section (BS), and an interaction 

was found between these two effects (P <0.01). On the dorsal region, σmax increased from the proximal section to the 

mid-section of the diaphysis (P <0.01), decreasing thereafter to the distal section (P <0.001). The same pattern was 

found for the lateral region, with higher values of σmax observed in the mid-section (P <0.001). The Young’s 

modulus (E) was also influenced by BR and by BS. Samples from the dorsal region were stiffer than samples from 

the lateral region (P <0.0001), and lower values of E were observed on the distal section of the MCIII (P <0.05). 

The estimated E from the stress-strain curves obtained on compression tests made on samples of the mid-section of 

the right MCIII (dorsal region) revealed to have good correlations with SOS measurements performed on the same 

region of the bone (r
2
=0.92; P=0.0002). In conclusion, QUS could be used as a non-invasive method in the 

assessment of biomechanical properties of the equine cortical bone.  
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Os polimorfonucleares neutrófilos (PMN) actuam como primeira linha de defesa da imunidade inata, são recrutados 

para os locais de infecção tentando eliminar microorganismos, através da utilização de diversos mecanismos. Além 

da fagocitose e da libertação extracelular de enzimas líticas, os PMN também têm a capacidade para extrudir o seu 

DNA e formar redes extracelulares (NETs), em resposta a estímulos infecciosos. As NETs, são fibras de DNA 

extracelular, constituídas por histonas e outras proteínas nucleares e citoplasmáticas que têm a capacidade de 

aprisionar e eliminar microorganismos. Bactérias como Streptococcus equi subespécie zooepidemicus (Szoo), 

Escherichia coli (Ecoli) e Staphylococcus capitis (Scap) estão envolvidas nas endometrites da égua.  O objetivo foi 

avaliar a capacidade dos PMN equinos para formar NETs, in vitro, quando estimulados com estirpes de Szoo, Ecoli 

e Scap obtidas de éguas com endometrites. PMN de sangue equino foram isolados por gradiente de Ficoll, 

plaqueados (2x10
6
/mL) e incubados durante 1h. Quando estimulados, os PMN foram incubados com 25 ou 100 nM 

de acetato miristato de forbol (PMA, um potente indutor de NETs) durante 30 min. Foram realizadas as seguintes 

incubações posteriores (1h com bactérias ou 1, 2 e 3h com PMA), com ou sem Citocalasina C (Cit, um inibidor da 

fagocitose): PMN; PMN+PMA; PMN+bactérias (2x10
7
ufc/ml); PMN + bactérias + PMA. As células foram coradas 

com  anticorpo anti-histona H2B e/ou DAPI e contado o número de NETs presentes por campo microscópico. 

Realizou-se microscopia eletrónica de varrimento (SEM) das NETs. Observou-se um aumento das NETs após 3 

horas de incubação com PMN + PMA (p <0,05). O PMA na concentração de 100 nM induziu citotoxicidade. Após 1 

hora de incubação, Scap induziu um aumento das NETs, mas todas as estirpes foram capazes de induzir NETs (p 

<0,05). Observou-se um aumento das NETs  nos grupos PMN + bactérias + PMA e PMN + bactérias + PMA + Cyt , 

com a Cit a inibir a fagocitose (p <0,05). A inibição da fagocitose pela citocalasina, não contribuiu para aumentar a 

formação das NETs. A coloração das NETs com anticorpo anti-histona confirma a origem nuclear da cromatina. Por 

SEM observaram-se estruturas características das redes: fibras finas e domínios globulares que podem estar 

agregados a feixes espessos de fibras. Os resultados mostram que os PMN equinos têm capacidade para formar 

NETs, in vitro, quando na presença de algumas bactérias que causam infecção uterina na égua e que as NETS 

podem ser um mecanismo de defesa alternativo e/ou complementar nas endometrites das éguas. 

 

[Neutrophil extracellular traps (NETs): an alternative and/or complementary mechanism for mares 

to fight endometritis?] 

Neutrophils (PMN) act as a first line of innate immunity defense and are recruited into sites of infection were they 

will attempt to kill pathogens by the use of diverse mechanisms. Besides phagocytosis of microorganisms and the 

release of lytic enzymes that destroy extracellular pathogens, PMN also have the capacity to release their DNA and 

form neutrophil extracellular traps (NETs), in response to infectious stimuli. NETs are extracellular DNA fibers 

comprising histones and other nucleic and cytoplasm proteins that have the ability to bind and kill pathogens. 

Bacteria such as Streptococcus equi subspecies zooepidemicus (Szoo), Escherichia coli (Ecoli) and Staphylococcus 

capitis (Scap) are pathogens associated with mare endometritis. The aim of this study was to evaluate the in vitro 

capacity of equine PMN to develop NETs when stimulated with Szoo, Ecoli and Scap strains obtained from mare 

endometritis. Equine blood PMN were isolated by Ficoll gradient, plated (2x10
6
/mL) and incubated for 1h. 

Whenever stimulated, PMN were incubated with 25 or 100nM Phorbol-myristate-acetate (PMA, a strong NET 

inducer) for 30 min.  Further incubations (1h for bacteria assays or 1, 2 and 3h for PMA) were performed, with or 

without Cytochalasin C (Cyt, a phagocytosis inhibitor), as follows: negative control (PMN); positive control 

(PMN+PMA); PMN+bacteria (2x10
7
ufc/ml); PMN+bacteria+PMA. Cells were stained with anti-histone H2B 

antibody and/or DAPI. NETs filamentous structures present per microscopic field were counted. Scanning electron 

microscopy (SEM) of NETS was performed. An NET increase was observed after 3h of incubation with 

PMN+PMA (p<0.05). PMA at 100nM concentration seemed to be cytotoxic. After 1h incubation, Scap induced an 

increase in NETs, although all bacteria were able to induce NETs (p<0.05). An increase in NETs was seen in 

PMN+bacteria+PMA and in PMN+bacteria+PMA+Cyt groups, with Cyt inhibiting phagocytosis (p<0.05).  Bacteria 

phagocytosis inhibition by cytochalasin did not contribute to an increase in NETs formation. The positive staining of 

NETs with anti-histone antibody confirmed chromatin nucleic origin. Smooth fibers and globular domains that can 

be aggregated to thick bundles of fibers, structures characteristics of NETs, were observed by SEM. Our results 

shows that stimulated equine PMN have in vitro NETs formation capacity when in the presence of some bacteria 

causing uterine infection in the mare and might be an alternative and/or complementary mechanism for mares to 

fight endometritis. 
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A genitália externa do garanhão é colonizada por uma grande variedade microrganismos, composto 

maioritariamente por espécies não patogénicas e algumas potencialmente patogénicas que podem causar patologia 

uterina (1, 2). A microflora da genitália tem origem ambiental, não estando definido se a existente em cavalos 

inteiros não utilizados para reprodução difere da de garanhões reprodutores. Neste trabalho comparou-se a 

microflora entre garanhões reprodutores e não reprodutores. 

Amostras da genitália externa foram recolhidas da uretra, fossa uretral e prepúcio com uma zaragatoa estéril em 41 

garanhões reprodutores (BST - utilizados para recolha de sémen e monta natural) e 18 garanhões não reprodutores 

(NBST- nunca utilizados para reprodução). As amostras foram transportadas refrigeradas para o laboratório de 

microbiologia, cultivadas em agar Columbia (5% de sangue de ovelha), agar MacConkey, agar glucose Sabouraud e 

incubadas em condições aeróbicas a 37ºC durante 48 h. A caracterização bioquímica e identificação das espécies 

foram executadas utilizando o IMViC, triplo agar de açúcar e ferro, teste urease e catalase, e sistema de 

identificação API.  

Houve crescimento de microrganismos em todas as amostras. Isolaram-se 27 espécies bacterianas em BST e apenas 

15 em NBST. As seguintes bactérias potencialmente patogénicas só foram isoladas em BST: Pseudomonas 

aeruginosa (5/41 amostras), Klebsiella pneumoniae (3/41 amostras), Streptococcus zooepidermicus (1/41 amostras) 

e Staphylococcus aureus (2/41 amostras). Escherichia coli, também potencialmente patogénica, foi isolada em BST 

(8/41) e em NBST (4/18).  

Conclui-se que: a) actividades reprodutivas (contacto sexual com éguas ou colheita de sémen com vagina artificial) 

e/ou o maneio específico de BST (exposição ambiental mais diversa, maior manipulação veterinária) aumentam o 

número de espécies da microflora da genitália; b) Ps. aeruginosa, K. pneumoniae, S. zooepidermicus, S. aureus só 

foram encontradas em BST; c) a presença de E. coli em ambos os grupos poderá ser devida ao facto desta espécie 

ser um habitante comensal do aparelho gastrointestinal e das fezes dos garanhões.  

 

[The use of stallions for breeding and/or semen collection affects type of bacteria isolated from the 

external genitalia] 

 

The external genitalia of healthy stallions harbour a wide variety of mostly non-pathogenic and some potentially 

pathogenic microorganisms (1). Some of these potentially pathogenic bacteria have been considered the main cause 

of endometritis in the mare (2). Environment is considered to be the source of the external genitalia’s bacteria and it 

has not been established if breeding activities play a role on the type of bacteria found in the external genitalia. In 

the present study we compared the microflora of breeding and non-breeding stallions. 

Microbiological samples of the urethra, urethral fossa and prepuce were collected from 41 breeding stallions (BST- 

used for natural cover or as semen donors) and 18 non-breeding stallions (NBST- never used for natural cover or as 

semen donors) utilizing a sterile swab. Samples were transported refrigerated to the microbiology laboratory and 

were streaked onto Columbia agar supplemented with 5% sheep blood, MacConkey agar and Sabouraud glucose 

agar plates and incubated under aerobic conditions at 37ºC for 48 h. Biochemical characterization and species 

identification were performed using IMViC, triple sugar iron agar, nitrate reduction; urease, and catalase tests and/or 

API identification system. 

All samples collected resulted in the growing of a mixed microorganism population. A higher number of bacteria 

species (27) were isolated from BST than from NBST (15). The following potentially pathogenic bacteria were 

isolated only from BST: Pseudomonas aeruginosa (5 of 41 samples), Klebsiella pneumoniae (3 of 41 samples), 

Streptococcus zooepidermicus (1 of 41 samples) and Staphylococcus aureus (2 of 41 samples). Escherichia coli, 

also a potentially pathogenic bacterium, was isolated from both BST (8 of 41 samples) and NBST (4 of 18 samples).  

It is concluded that: a) breeding activity (natural service or ejaculation into an artificial vagina) and/or management 

specific to BST (increased exposition to different environments and/or specific veterinary manipulations) increased 

the number of bacteria species in the external genitalia; b) Ps. aeruginosa, K. pneumoniae, S. zooepidermicus, S. 

aureus were only found in BST; c) the presence of E.coli in both BST and NBST groups could be explained by the 

fact that this species in a common inhabitant of the gastrointestinal system and faeces of horses.  
 

1. Malmgren et al. 1998. Acta Vet. Scand. 39:173-182. 

2. Frontoso et al. 2008. Vet. Sci. 84:1-6. 
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Sendo os parasitas uma importante causa de doença em cavalos e existindo ainda algumas lacunas no seu controlo 

quer pelo papel pouco ativo do Médico Veterinário (MV) na desparasitação, quer pelo desconhecimento e 

consequente desvalorização por parte dos proprietários do fenómeno parasitário e do seu controlo, foi desenvolvido 

em 2012 o projeto "Rastreio STOP" pela Merial Portuguesa-Saúde Animal, Lda e pelo CIISA-FMV-UL.  

Este tem permitido estudar o parasitismo dos equídeos em Portugal bem como avaliar a eficácia dos programas de 

desparasitação instituídos. Desde o início do projeto (Março de 2012) até à atualidade foram distribuídos 1000 kits, 

cada um com 1 envelope pré-pago com 2 sacos para armazenamento das fezes dos dias 0 (da desparasitação) e 21 

(pós desparasitação) e 1 folheto da campanha para o MV/proprietário. A entrega do kit ocorre na compra de 1 

embalagem de Ivermectina (IVM) (Eqvalan®) e/ou IVM+Praziquantel (Eqvalan®DUO), sendo enviado com as 

amostras fecais para o Laboratório de Doenças Parasitárias da FMV-UL e analisadas pelas técnicas de McMaster 

(OPG), Willis, sedimentação e coprocultura. Avalia-se a eficácia da desparasitação com IVM através do teste de 

redução da contagem de ovos fecais (TRCOF). Os resultados são enviados para o MV e proprietário (s) do (s) 

animal (is). 

Apesar da continuidade do estudo, os resultados apresentados correspondem a 160 animais, dos quais 143 tinham 

ambas as amostras. No McMaster e coproculturas, apenas 35% e 43,13% eram positivas para estrongilídeos, 

respectivamente. Foram observadas L3 de Gyalocephalus capitatus, Oesophagodontus robustus, Triodontophorus 

spp., Strongylus vulgaris, S. equinus, T. serratus, Craterostomum acuticaudatum, Trichostrongylus axei e 

Poteriostomum sp. Os ciatostomíneos apresentaram prevalência e abundância> 90 %. A desparasitação com IVM 

tem, até ao momento, uma eficácia de 100 %. A primeira fase deste projeto (Março de 2012 - Outubro de 2013) 

obteve uma taxa de resposta de cerca de 9,4%, e na segunda fase (Novembro de 2013 até ao presente) de 16%. Em 

ambas as fases, os distritos com maior representação de animais foram Lisboa e Faro.  

Em conclusão, em média 67,1% dos animais são desparasitados com OPG negativo e os ciatostomíneos continuam a 

prevalecer, revelando práticas de desparasitação em Portugal sem uma avaliação prévia que as justifique. Podendo 

esta prática desenvolver resistência aos antiparasitários, é fulcral usar estes dados na educação dos proprietários de 

cavalos e promover uma participação mais activa dos MV no controlo racional das parasitoses dos equídeos. 

 

 

[Project “Rastreio Stop” (Simple Test Of Parasite eggs) and the evolution of antiparasite control in 

horses in Portugal since 2012]  

Parasites are a major cause of disease in horses and there are still some deficiencies in its control either by somewhat 

active role of veterinarians (V) in deworming, either by ignorance and consequent devaluation of the owners of the 

parasitic phenomenon and its control. The "RASTREIO STOP" project developed in 2012 by Merial Animal 

Health-Portuguese, Lda and the CIISA-FMV-UL, has allowed the study of parasitism of horses in Portugal as well 

as evaluating the effectiveness of a deworming program in horses. Since the beginning of the implementation of this 

project (March 2012) to the present day, were distributed 1000 kits, each with a pre-paid envelope with two bags for 

storage of faeces collected on days 0 (day of deworming) and 21 (post deworming), and a leaflet campaign for the 

V/owner. The delivery of the kit came with buying a pack of Ivermectin [IVM (Eqvalan ®)] and / or IVM + 

Praziquantel (Eqvalan ® DUO). The samples are then sent to the Laboratory of Parasitic Diseases FMV-UL and 

analysed by McMaster techniques (OPG), Willis, sedimentation and fecal culture. The efficacy of IVM deworming 

is evaluated by reduction of faecal egg count test (RCOFT). Results are sent to the V and owner(s) of the animal (s). 

The research continues, however the results shown correspond to 160 animals, of which 143 are both samples. At 

McMaster and fecal culture, only 35% and 43.13% were positive for strongyles, respectively. Were observed L3 of 

Gyalocephalus capitatus, Oesophagodontus robustus, Triodontophorus spp, Strongylus vulgaris, S. equinus, T. 

serratus, Craterostomum acuticaudatum, Trichostrongylus axei and Poteriostomum sp. The prevalence and 

abundance of cyathostome showed > 90%. The effectiveness of deworming with IVM to date is 100% in the 

evaluated samples. In the first phase of this project (from October/2013 to March/2012) yielded a response rate of 

about 9.4%, while in the second phase (November/2013 to present) the rate is 16%. In both phases, the districts with 

the highest representation of the animals were in Lisbon and Faro. In conclusion, on average 67.1% of the animals 

are dewormed with a negative OPG and cyathostome remain the predominant parasites, revealing that horses are 

still dewormed in Portugal without a prior assessment demonstrating that need. As this practice may lead to the 

emergence of anthelminthic resistance is important to use this information in the education of horse owners and 

promote more active participation of Veterinarians for the rational control of equine parasites. 
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Os equinos apresentam-se por norma co-infectados por inúmeras espécies de helmintes, numa complexa fauna 

parasitológica, podendo albergar milhares de ciatostomíneos sem exibição de sinais clínicos. No entanto, a 

ocorrência de lesões associadas à infecção por estes helmintes é frequente. Pelos motivos acima mencionados, 

devem realizar-se programas de controlo anti-helmíntico de forma regular no sentido de manter baixos níveis de 

carga parasitária, compatíveis com um bom estado hígido animal.  

Pretendendo avaliar o parasitismo gastrintestinal e a sua epidemiologia em equinos criados em regime extensivo no 

Alentejo e Ribatejo, colheram-se mensalmente amostras fecais, entre Dezembro de 2012 e Setembro de 2013, de 60 

equinos [20 éguas, respectivos poldros de mama (PM) e respectivos 20 poldros de ano (P1)] distribuídos 

equitativamente por 2 coudelarias: concelhos de Serpa (CS) e Azambuja (CA). As amostras foram analisadas 

segundo técnicas coprológicas quantitativas (MacMaster) e qualitativas (métodos de flutuação de Willis e de 

sedimentação natural). Realizou-se ainda a técnica da fita adesiva aposta na região anal e perianal para pesquisa de 

ovos e adultos de Oxyuris equi ao microscópio. Ao longo do estudo verificou-se que, na CA, a prevalência de 

oxiurose nas éguas, PM e P1 variou entre 0-30%, 0-33% e 0-100%, respectivamente. Na CS, a prevalência nos 

mesmos grupos variou respectivamente entre 0-70%, 0-33% e 0-67%. Na CS registou-se um valor médio de ovos 

por grama de fezes (OPG) de estrongilídeos gastrintestinais (EGI) de 163 nas éguas, 360 nos P1 e 151 nos PM, 

atingindo o máximo de 888 em Maio nos PM. Na CA, o valor médio de OPG de EGI nos mesmos grupos foi 

reciprocamente de 34, 365 e 273, tendo um máximo de 1036 em Março nos P1. Na CS registou-se um OPG médio 

de Parascaris equorum nulo nas éguas, 24 nos P1 e 100 nos PM, alcançando um máximo de 556 em Agosto nos 

PM, enquanto na CA o valor médio de OPG de P. equorum foi de 0, 48 e 910, chegando aos 3590 em Agosto nos 

PM. Nas 2 coudelarias foram ainda identificados ovos dos géneros Strongyloides e Anoplocephala e oocistos do 

género Eimeria. Os resultados revelam maior prevalência de jovens e adultos infectados com O. equi, na CA e CS, 

respectivamente. Quanto a EGI e P. equorum, o padrão de OPG foi similar, tendo os P1 e PM, respectivamente, as 

contagens mais elevadas nas 2 explorações.  

Estes dados permitem aferir as espécies parasitárias existentes em cada exploração, bem como as respectivas épocas 

de maior prevalência, dados fundamentais para o delineamento de um esquema terapêutico adequado e rentável. 

 

[Epidemiology of the gastrointestinal parasitism in Pure Bred Lusitano mares and foals raised in 

extensive system in Ribatejo and Baixo Alentejo (Portugal)] 

Horses are usually co-infected with several different species in a complex parasitological fauna and can inclusively 

harbour thousands of cyathostomins without showing any clinical signs. However, the occurrence of lesions 

associated with helminthic infections is common. Taking into account the above-mentioned reasons, the 

implementation of anthelminthic control programs should be considered regularly to keep the parasite burden at 

minor levels, therefore compatible with an adequate animal health status. 

Intending to evaluate gastrointestinal parasitism and its epidemiology in horses raised in extensive systems in 

Alentejo and Ribatejo, faecal samples have been collected monthly from December 2012 to September 2013, from 

60 horses [20 mares, their foals (F) and respective 20 yearlings (Y)] equitably distributed per two farms: Serpa 

Municipality (SM) and Azambuja Municipality (AM). These samples were analyzed using quantitative (MacMaster) 

and qualitative (Willis flotation and natural sedimentation) coprological techniques. Tape technique affixed to the 

anal and perianal region was also performed to search for eggs and adults of Oxyuris equi using the microscope. Our 

results shown that in AM, the prevalence of oxyuriasis in mares, F and Y ranged between 0-30%, 0-33% and 0-

100%, respectively. In SM, the prevalence of the same groups ranged respectively between 0-70%, 0-33% and 0-

67%. In SM, was recorded an average egg number per gramme of faeces (EPG) of gastrointestinal strongyles (GIS) 

of 163 in mares, 360 in Y and 151 in F, reaching a maximum of 888 in May in F. In SM, the average EPG of GIS in 

the same groups was conversely of 34, 365 and 273, with a maximum of 1036 in March in Y. In SM a null average 

EPG of Parascaris equorum was recorded in mares, 24 in Y and 100 in F, reaching a maximum of 556 in August in 

F, whereas in SM the average EPG of P. equorum was 0, 48 e 910, reaching 3590 in August in F. In both surveyed 

farms were also identified Strongyloides and Anoplocephala eggs and Eimeria oocysts. Additionally, data reveal a 

higher prevalence of youth and adult animals infected with O. equi, in AM and SM, respectively. Regarding GIS 

and P. equorum, the EPG pattern was similar, having Y and F, respectively, the highest counts in both horse farms. 

The present data allows the assessment of distinct parasitic species in each stud farm as well as their highest 

prevalence periods, crucial information for the design of an appropriate and cost-effective therapeutic system. 



 108 

Comunicação livre oral 
 

 

Atresia coli em poldro: diagnóstico de caso 

 

Fonseca R.
1
, Huben R.

2
, Salciccia A.

2
, Busoni V.

2
 

 

1 Faculdade de Medicina veterinária, Universidade de Lisboa, Portugal 
2 Faculty of Veterinary Medicine, Liège University, Belgium. 

 

Um poldro de raça Paint Horse com 36 horas de vida foi admitido, no Hospital Veterinário da Universidade de 

Liège na Bélgica com sinais de cólica. O poldro nasceu sem complicações durante o parto, com 38 kg, apresentava 

uma função urinaria normal, no entanto a expulsão do mecónio não foi vista. À recepção o poldro estava alerto e 

entre os curtos períodos de tempo de pé enquanto mamava apresentava períodos de cólica. O poldro apresentava um 

abdómen ligeiramente distendido, burburinhos intestinais diminuídos nos 4 quadrantes e um cordão umbilical 

normal. A maioria dos parâmetros clínicos estavam alterados: aumento da frequência cardíaca (120 batimentos/ 

min), aumento da frequência respiratória (40 respirações/ min), mucosas secas e cong 

estivas, tempo de repleção capilar aumentado ( 4 segundos), a temperatura rectal era de 38ºC e as extremidades dos 

membros estavam frescas. Adicionalmente a palpação digital revelou um diâmetro rectal estreito. Inicialmente 

realizaram-se as radiografias a branco da região pélvica do poldro, com incidências laterolateral e ventrodorsal, 

seguidas de radiografias com contraste enema negativo e positivo. As radiografias a branco mostraram uma porção 

do cólon distendida com ar à entrada da bacia, enquanto as radiografias de contraste sugeriram uma diminuição do 

diâmetro do recto e uma descontinuidade entre o cólon descendente e o recto. O diagnostico radiográfico de atresia 

coli foi feito e dado o pobre prognostico a eutanásia foi recomendada. As imagens ultrassonográficas abdominais 

feitas em post-mortem sugeriram uma hipoplasia renal e a necropsia do poldro confirmou o diagnostico feito por 

imagem. 

 

 

[Atresia coli in a foal: Diagnosis of a case report] 

 

A 36-hours-old Paint Horse foal male was admitted with the mare at the Equine Veterinary Hospital of the 

University of Liège in Belgium for colic signs. The foal was born under normal conditions with 38kg and presented 

normal urinary function however no meconium expulsion was visualized. At reception the foal was alert and 

alternated short periods of time standing-up for sucking with periods of colic. The foal’s abdomen was mildly 

distended, gut sounds were decreased in all 4 abdominal quadrants and umbilicus cord was normal. The majority of 

clinical parameters was altered: high heart rate (120 beats/min), high respiratory rate (40 breaths/min), congestive 

and dried mucous membranes, capillary refill time increased (4 seconds), rectal temperature was 38.3ºC and limb 

extremities fresh, additionally digital palpation revealed a narrow rectal diameter. Laterolateral and ventrodorsal 

plain radiographs of the foal’s pelvic region were realized with plain radiographs, and followed by negative and 

positive contrast enema. Plain radiographs showed an air-distended blind-ended distal portion of colon at pelvic 

entrance, while contrast radiographs suggested a reduced rectum diameter and a discontinuity between descending 

colon and rectum. A radiographic diagnosis of atresia coli was given and due to poor prognosis euthanasia was 

recommended. Post mortem abdominal ultrasonography images suggested a renal hypoplasia and necropsy 

confirmed the imaging diagnosis.  
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A maior parte da produção aquícola de moluscos bivalves marinhos tem por base juvenis (semente) capturados no 

meio natural. No entanto, para algumas espécies e em alguns locais onde a captação natural é reduzida, os juvenis 

são produzidos em maternidade. Por outro lado, a produção em maternidade permite, através de programas de 

melhoramento, a obtenção de juvenis com característica mais favoráveis, tais como taxas de crescimento mais 

elevadas e resistência a doenças. A produção em maternidade engloba diferentes etapas tais como o 

acondicionamento de reprodutores, o cultivo larvar e o cultivo pós-larvar. Durante o cultivo larvar e o pós-larvar 

têm-se por vezes mortalidades elevadas causadas por diferentes agentes patogénicos. Entre estes, destacam-se o 

herpesvírus das ostras (OsHV-1) e diferentes tipo de bactérias do género Vibrio. Tem-se verificado nos últimos anos 

um aumento considerável das ferramentas de diagnóstico sobretudo a nível de técnicas de biologia molecular. Estas 

técnicas têm permitido igualmente compreender melhor a transmissão destas doenças e a identificação de estratégias 

para as mitigar. 

 

 

 

[Hatchery production of bivalves: pathology and genetic improvement] 

 

The majority of marine bivalve molluscs aquaculture production of is based on seed collected in the wild. However, 

for some species and in some locations where natural recruitment is low or absent, hatchery produced seed is of 

paramount importance. On the other hand, throughout breeding programs it is possible to obtain seed with more 

favourable traits such as disease resistance and faster growth rates. The production of seed in hatcheries involves 

different steps, namely broodstock conditioning, larval rearing and the nursery phase. Mortality induced by different 

pathogenic agents has been observed in these different steps. The main pathogens observed in these mortality events 

are the ostreid herpesvirus (OsHV-1) and different species of bacteria of the genus Vibrio. In last year’s there were 

considerable progress in the development of diagnostic tools in particular using molecular biology techniques. This 

has allowed a better understanding of disease transmission and the identification of strategies for disease mitigation. 
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Os microrganismos marinhos apresentam propriedades únicas, uma vez que têm de se adaptar a condições 

ambientais extremas, em particular a temperatura elevadas ou baixas, águas alcalinas ou ácidas e substrato limitado. 

Apesar da dificuldade em isolar e recuperar algumas bactérias marinhas, os seus metabolitos têm apresentado um 

interesse e procura crescentes, devido à ampla diversidade bioquímica e potencias aplicações biotecnológicas, 

nomeadamente a produção de enzimas extracelulares. 

As proteases, que podem ser produzidas por inúmeros microrganismos, representam um dos mais importantes 

grupos de enzimas com aplicação industrial, nomeadamente no tratamento do couro, industria de detergentes, 

produção de hidrolisados proteicos, industrias alimentares, etc. 

No presente estudo, foram testadas várias bactérias marinhas indígenas quanto à atividade proteolítica. Também foi 

realizada uma caraterização preliminar das respetivas proteases extracelulares. 

Os resultados demonstraram que uma bactéria Gram-positiva e catalase-positiva, identificada presuntivamente como 

Bacillus sp., isolada a partir de bivalves estuarinos, exibia uma elevada atividade proteolítica, produzindo 

hidrolisados proteicos fermentativos. Foram registadas atividades enzimáticas máximas a pH 6,5 e a 60 ºC, 

sugerindo que esta protease bacteriana pode ser utilizada para fins industriais. 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito dos projetos BISUS “Sustentabilidade e gestão das zonas de produção de 

moluscos bivalves tendo em vista uma melhor conservação destes recursos” e SECUREFISH – “Improving Food 

Security by Reducing Post Harvest Losses in the Fisheries Sector” no âmbito, respetivamente, do Programa 

Operacional Pescas – PROMAR e do 7 º Programa Quadro da União Europeia. 

 

 

[Marine proteolytic strains: potential for enzyme production with biotechnological interest] 

 

Marine microorganisms present unique properties, since they have to adapt to extreme environmental conditions, in 

particular high or low temperatures, alkaline or acidic water and limited substrate. Despite the obstacles in isolating 

and recovering marine bacteria, their metabolites have become increasingly attractive due to the wide biochemical 

diversity and potential biotechnological applications, biotechnological applications, namely production of 

extracellular enzymes. 

Proteases, which are produced by several microorganisms, represent one of the most important groups of industrial 

enzymes, and are widely used in leather processing, the detergent industry, production of protein hydrolysates, food 

industries, etc. 

In this study, indigenous marine bacteria were screened for proteolytic activity and a preliminary characterization of 

extracellular proteases produced was performed. 

Results showed that a sporulated, Gram and catalase positive bacteria, presumptively identified as Bacillus sp., 

isolated from estuarine bivalves, presented high proteolytic activity, producing fermentative protein hydrolysates. 

Maximum enzyme activities were recorded at pH 6.5 and 60 ºC. Findings suggest that this bacterial protease may be 

further exploited for various industrial applications. 

This work was developed in the frame of project BISUS “Sustainability and management of bivalve molluscs 

production areas for a better conservation of these resources” and project SECUREFISH “Improving Food Security 

by Reducing Post Harvest Losses in the Fisheries Sector” funded, respectively by Operational Fisheries Program – 

PROMAR and 7
th

 Framework Programme of European Union. 
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Até aos anos 70 do séc. XX os Estuários do Tejo e Sado eram conhecidos pela excelência das suas ostras e Portugal era 

um importante fornecedor para a Europa. A produção de ostra-portuguesa (Crassostrea angulata) atingiu na  década de 70 

um volume de produção de 9000T/ano. O declínio da produção deveu-se à degradação da qualidade das águas, originada 

pela poluição resultante das indústrias pesadas instaladas na zona ribeirinha daqueles estuários sobretudo as indústrias de 

construção naval, siderúrgica e química. Posteriormente, com o aparecimento da doença das brânquias, nas populações de 

ostra portuguesa inicia-se um drástico e continuado declínio dos principais bancos naturais e a sua extinção no estuário do 

Tejo. 

Nas últimas décadas tem-se assistido a uma melhoria significativa das condições ambientais naqueles dois ecossistemas de 

que é prova a recente alteração ao estatuto de salubridade do estuário do Tejo, tendo passado de Zona C para B. Uma 

maior consciencialização da opinião pública e, sobretudo, os enormes avanços que as industrias têm incorporado nos seus 

processos produtivos, em matéria ambiental, levam-nos a querer que no futuro esta melhoria irá progredir de uma forma 

sustentada. 

Nestas condições importa incentivar e fomentar o relançamento da exploração, sustentada no conhecimento correcto das 

populações que o constituem, na sua envolvente ambiental e no tecido produtivo, nomeadamente na sua componente 

humana. 

Aquela tarefa deverá ter por base a recuperação e potencialização da capacidade produtiva dos antigos bancos naturais da 

ostra portuguesa, como principal fonte de recrutamento de juvenis; o incentivo ao seu cultivo através da expansão das suas 

áreas de produção a outras zonas do litoral português e a modernização da produção. 

Por outro lado é essencial que esta iniciativa seja sustentada em bases técnico-científicas sólidas que permitam a 

incorporação das modernas técnicas de captação de semente, de produção larvar em maternidade, de melhoramento das 

características zootécnicas da espécie, de promoção das suas características sápidas, nutricionais e organolépticas, bem o 

uso dos sistemas de produção mais adequados às nossas condições ambientais e às exigências da espécie. 

Por fim e tendo em conta que a produção da ostra-do-pacífico (Crassostrea gigas) representa 80% do total da nossa 

produção ostreícola actual, importa harmonizar essa realidade com a produção da ostra-portuguesa. Embora sendo duas 

variantes fenotípica e geneticamente distintas, são muito próximas e com capacidade de produção de híbridos viáveis. 

Justifica-se por isso um esforço pela salvaguarda do património genético da nossa espécies protegendo as populações de 

ostra portuguesa que se mantêm isoladas e que atualmente se limitam aos estuários do Rio Sado e Rio Mira. 

 

[The production of the Portuguese oyster (Crassostrea angulata ) in Portugal, strategic guidelines 

for its development and sustainability] 

 
Until the 70 century. XX the estuaries of the Tagus and Sado were known for the excellence of its oysters and Portugal 

was a major supplier to Europe. The production of the Portuguese oyster ( Crassostrea angulata ) reached in the 70 a 

volume of production  of9000T/year. The decline in production was due to the degradation of water quality , caused by 

pollution from heavy industries located at the waterfront of those estuaries especially shipyard , steel and chemical 

industries. Later, with the outbreak of the gills disease, the populations of the Portuguese oyster begins a dramatic and 

continuing decline of the major natural banks and their extinction in the Tagus estuary. 

In recent decades there has been a significant improvement of environmental conditions in these two ecosystems that the 

recent classification is proof to the health status of the Tagus estuary, having moved from Zone C to B. Greater public 

awareness and, above all, the enormous advances that industrial processes have incorporated in environmental protection, 

lead us to want that in the future this improvement will progress in a sustainable way. 

In those conditions is necessary to stimulate and encourage the revival of oyster exploration, sustained in the correct 

knowledge of the populations; of their environment and of the productive sector, particularly in its human component. 

That task should be based on the recovery and enhancement of the productive capacity of the ancient natural banks of the 

Portuguese oyster, as the main source of recruitment of juveniles; encouragement to its cultivation by expanding their 

production areas to other areas of the Portuguese coast and modernization of the production. 

Furthermore it is essential that this initiative be sustained on sound technical and scientific justification for the 

incorporation of modern techniques of raising seed, larval production in hatcheries, improving zootecnical characteristics 

of the species, to promote their sapid, nutritional and organoleptic characteristics, and the use of production methods most 

suited for the specific environmental conditions and the requirements of the species. 

Finally, taking into account that the production of Pacific oyster (Crassostrea gigas) represents 80 % of our total current 

oyster production, this reality should be harmonized with the production of the Portuguese oyster . Although being two 

phenotypic and genetically distinct variants, are very close and with a production capacity of viable hybrids. This justifies 

why the effort to safeguard the genetic heritage of our species protecting the Portuguese oyster populations that remain 

isolated and currently confined to estuaries of the Sado and Mira Rivers . 
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Os autores registaram previamente a ocorrência do trematodo monogenético, poliopistocotilídeo nas brânquias de 

fanecas, Trisopterus luscus provenientes do Atlântico Nordeste da Costa Portuguesa, facto associado à possibilidade 

de redistribuição de fanecas infectadas numa nova área geográfica. O objectivo deste trabalho foi o estudo 

epidemiológico desta infecção parasitária em dois anos consecutivos e o estudo morfológico e ultraestrutural do 

parasita e seus ovos. 

Obtiveram-se duas amostras de fanecas, em Maio de 2012 (n=58) e em Junho de 2013 (n=115) provenientes de 

pescarias ao largo da Figueira da Foz, que foram preservadas congeladas. Procedeu-se ao registo do peso e 

comprimento total de cada exemplar. As brânquias foram observadas com lupa binocular. O local de infecção foi 

registado (localização no arco branquial e nas hemibrânquias) e os parasitas e ovos foram submetidos a técnicas de 

Microscopia Electrónica de Varrimento (MEV).  

As taxas de prevalência obtidas foram de 63,79% em 2012 e 71,30% em 2013. A abundância parasitária variou de 0 

a 9 em 2012 e de 0 a 16 em 2013. Os parasitas encontravam-se ligados pelos seus órgãos de adesão posteriores à 

base de cada filamento branquial, entre as hemibrânquias e com a extremidade anterior próxima da extremidade 

distal dos filamentos branquiais. Registou-se maior intensidade parasitária nos 2
os

 e 3
os

 arcos branquiais (47,6% e 

39,0% em 2012; 51,6% e 45,2% em 2013) e nas hemibrânquias externas. A superfície externa do parasita e os ovos 

foram estudados através da MEV. O estudo da ultraestrutura do parasita revelou a presença de estruturas 

semelhantes a microvilosidades na superfície externa, sendo que as características mais relevantes são a sua simetria 

corporal, haptor constituído por oito apêndices pedunculados com ganchos, a presença de pequenos nódulos na face 

anterior dos ganchos, a presença de aberturas genitais (masculina e feminina) independentes e o ovário localizado na 

região anterior do haptor. Os ovos apresentavam filamentos nos pólos semelhantes a ganchos e dispunham-se em 

bandas dentro do útero, embora o apêndice mais pequeno permanecesse livre.  

Os parâmetros biométricos permitem registar um aumento da infecção parasitária no 2º ano de estudo, pelo que se 

salienta a importância e o interesse deste estudo, no sentido de se conhecer as inter-relações do parasita com o 

hospedeiro eventualmente associadas a alterações climáticas e ambientais.  

 

[Diclidophora luscae infecting Pouting from the Northeast Atlantic of the Portuguese coast. 

Epidemiological, morphological and ultrastructural studies – An update] 

The authors have previously reported for the first time the occurrence of the polyopisthocotylean gill, monogenean, 

Diclidophora luscae infecting pouting, Trisopterus luscus from the Northeast Atlantic of the Portuguese coast, a fact 

associated with the possibility of redistribution of infected pouting in a new geographical area. The aim of this study 

was the epidemiological study of the parasitological infection in two consecutive years and the morphological and 

ultrastructural study of the parasite and eggs. 

Two samples of pouting were obtained in May 2012 (n=58) and June 2013 (n=115) from fisheries off the coast of 

Figueira da Foz, which were preserved frozen. Data on total weight and total length were registered for each 

specimen. Gills were examined for macroparasites with a stereomicroscope. The site of infection was recorded, i.e. 

left or right of the fish, serial number of the gill arch, position on the gill arch and inner or outer hemibranch. 

Parasites were subjected to Scanning Electronic Microscopy (SEM) techniques.  

Prevalence rates obtained were 63.79% in 2012 and 71.30% in 2013. Parasite abundance ranged from 0 to 9 in 2012 

and from 0 to 16 in 2013. The parasites were attached with their posterior adhesive organs to a single primary 

lamella nearer to the gill arch of the host, between the two hemibranchs of a gill and with the anterior end nearer to 

the distal end of the primary lamellae. The parasite was most frequent in 2nd and 3rd gill arches (47.6% and 39.0% 

in 2012, 51.6% and 45.2% in 2013) and the outer hemibranch. The outer surface of the parasite and the eggs were 

studied by SEM. The parasite body surface appears rough as microvilli-like structures are present and the most 

relevant features were the following: its body symmetry, haptor includes eight pedunculated clamps, the presence of 

small nodules on the anterior surface of the clamps, separate male and female genital aperture and ovary 

characteristically located in the anterior haptor region of the parasite.  The eggs with polar appendages resemble 

grapping hooks and remain in bundles in the uterus, although the smallest appendage is free. 

The biometric parameters allow registered an increase of the parasite infection in the 2nd year of study. These 

findings highlight the importance and interest of this study in order to understand the interrelationships of the 

parasite with the host that might result from climate and environmental change.  
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Introdução: Portugal tem uma forte tradição de pescas, e o peixe selvagem tem uma grande influência nas preferências do 

consumidor relativamente a produtos da pesca, o que poderá constituir um obstáculo à implementação dos produtos de 

aquacultura no mercado português. Sendo assim, é de extrema importância a compreensão das opções dos consumidores, 

as suas preferências, mitos e preconceitos face a estes produtos. Desta forma, procedeu-se a realização de um estudo de 

mercado, baseado num inquérito aplicado a 246 compradores/consumidores de pescado nas duas principais cidades do 

país, Lisboa e Porto.  

Materiais e métodos: Inicialmente, realizaram-se 10 entrevistas qualitativas a consumidores em condições semelhantes às 

de aplicação do inquérito final. As entrevistas procuraram pôr em evidência as principais dúvidas, opiniões e atitudes dos 

consumidores face aos produtos de aquacultura, para que posteriormente, e paralelamente, com uma profunda revisão 

bibliográfica, se pudesse elaborar o questionário final. As pessoas entrevistadas tinham entre 25 e 65 anos e foram 

questionadas acerca dos aspectos que têm em conta quando compram peixe, as suas opiniões e atitudes face aos produtos 

de aquaultura e à sua forma de produção, bem como as vantagens e desvantagens deste tipo de produção versus a pesca 

extractiva. As entrevistas foram realizadas num registo informal, com uma estrutura flexível de forma a levar os 

entrevistados a sentirem-se mais à vontade. De seguida realizou-se um pré-teste que consistiu na aplicação de 20 

inquéritos nas mesmas condições do inquérito final, de forma a testar as características do mesmo no que diz respeito ao 

tempo de realização, facilidade de resposta e pertinência das questões.  Foram feitas algumas alterações de acordo com os 

resultados obtidos no pré-teste e finalmente partiu-se para o inquérito final. Os questionários foram aplicados por via 

direta, a 246 consumidores responsáveis pela compra de peixe, 52 do sexo masculino e 194 do sexo feminino, entre os 20 

os 80 anos de idade. Cada questionário era composto por 34 questões distribuídas por 4 secções com o objectivo de avaliar 

o grau de conhecimento, a opinião e os hábitos de compra/consumo do consumidor acerca dos produtos de aquacultura. 

Para o processamento dos dados foi utilizado o SPSS 19.0.  

Resultados e Conclusōes: Apesar do preconceito do consumidor relativamente à aquacultura, os resultados deste trabalho 

revelam que vários factores, nomeadamente, o preço e mais informação sobre os produtos de aquacultura, poderão levar o 

consumidor português a optar mais vezes por estes produtos. Para além disso, as razōes pelas quais os consumidores não 

consomem peixe de aquicultura não se parecem basear em argumentos válidos mas sim em ideias pré-concebidas que 

poderão ser clarificadas através de uma correcta estratégia de comunicação e informação. Uma vez diagnosticada esta 

percepção errada por parte dos consumidores será possível desenvolver uma política de comunicação baseada nas 

divulgação das vantagens do peixe de aquacultura nomeadamente focando-se no controlo de qualidade, na disponibilidade 

de Mercado e na garantia de obtenção de produtos saudáveis e seguros. 

 

[Aquaculture and Portuguese fish consumption] 

Introduction: Potugal has an ancient fishery tradition, and wild fish has a strong contribution in the seafood consumption 

preferences. This could be an obstacle to the acceptance of aquaculture products in the market. Thus, it is extremely 

important to understand the options of the consumers, their preferences, myths and misconceptions towards these 

products. Therefore, we proceeded to carry out a market study, based on surveys applied to 246 fish buyers and consumers 

in the two main Portuguese cities, Lisbon and Porto. 

Materials and methods: Initially, 10 qualitative interviews were administered to consumers in similar conditions to the 

application of the final survey. These interviews sought to highlight the key questions, opinions and attitudes of consumers 

towards the products of aquaculture, so that later, and parallel to a thorough literature review, the final questionnaire could 

be elaborated. We interviewed people between 25 and 65 years old. These interviewed people were asked about aspects 

that they took into account when they buy fish, what species they most often buy and what they think about them it being 

produced in aquaculture. They were also asked about their opinions and attitudes towards aquaculture products and its 

production systems and methods, advantages and disadvantages of this type of production versus extractive fishing. The 

interviews were conducted in an informal way so people could feel more comfortable. A pre-test was then conducted. It 

consisted of applying 20 cases under the same conditions of the final inquiry in order to test the questionnaire 

characteristics in respect to time performance, “easy answer” ease of answer, and relevance of the questions. Some 

changes were made according to the results obtained in the pre-test and finally we initiated the final survey. The surveys 

were administered to 246 people responsible for buying fish, 52 men and 194 women between 20 and 80 years. Each 

questionnaire contained 34 questions organized in four different groups related to purchase, to consumption and finally to 

aquaculture fish and specifically intended to assess knowledge, beliefs and buying and consumption habits of the 

respondent in relation to aquaculture products. For data processing we used the SPSS program. 

Results and Conclusions: Despite the consumers prejudice against aquaculture, the results of our work reveal that several 

factors, namely, the price and additional information about products of aquaculture could lead Portuguese consumers to 

choose them more often. In addition, the reasons why consumers do not consume farmed fish do not seem to be based on 

scientifically valid arguments, but preconceived ideas that could be clarified through an appropriate communication and 

information strategy. Diagnosed this misconceived perception by consumers we ought to develop a comunication policy 

aimed at assuring the market of the advantages of farmed fish namelly focusing on, quality control, market availability, 

health and safety standarts. 
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Objectivos. Avaliar o uso do diagnóstico molecular na caracterização da resistência aos antimicrobianos em estirpes 

de Escherichia coli isoladas de Gallus gallus de explorações avícolas portuguesas. 

Metodologias. Entre novembro de 2010 e novembro de 2012, 174 estirpes de E. coli foram isoladas a partir de 

Gallus gallus de diferentes tipos de produção: produção intensiva (PI), extensiva (PE) reprodução ® e poedeiras (P). 

As suscetibilidades contra 37 antimicrobianos clinicamente relevantes foram avaliadas pelo método de 

microdiluição em caldo. Através do sistema de microarray, foi avaliada a presença de 88 genes de resistência 

antimicrobiana. 

Resultados e conclusões. Das 174 estirpes, 121 (70%) eram de PI, enquanto 25 (14%), 17 (10%) e 11 (6%) eram de 

P, R e de PE, respetivamente. No geral, 63% das estirpes eram resistentes à ampicilina, 56% à moxifloxacina e 70% 

à tetraciclina. Baixa frequência de resistência foi detetada para o trimetoprim-sulfametoxazol (33%), cefazolina 

(33%), cefotaxima (21%) e gentamicina (17%). Suscetibilidade total foi detetada apenas para o imipeneme, 

amicacina e tigeciclina. Foi detetada multirresistência em 56% das estirpes, e apenas 14% de todas as estirpes foram 

sensíveis aos antibióticos testados. De todos os tipos de produção, as estirpes de P apresentaram o nível de 

resistência mais baixa (19%), enquanto as de PI apresentaram 38% de resistência geral. Entre isolados de PE, a 

resistência total às fluoroquinolonas foi maior (50%) quando comparado com a PI (43%), as poedeiras (35%) e as R 

(28%). Os isolados das R apresentaram 18% de resistência aos aminoglicosídeos, que foi maior do que os outros 

grupos (6 a 12%). A análise por microarray foi realizada a 74 estirpes que apresentavam pelo menos resistência a 

um antibiótico. Noventa e seis porcento das amostras com resistência à ampicilina apresentaram um gene associado 

responsável por este fenótipo (65% blaTEM, 19% blaCTX-M e 12% blaSHV), assim como 94% de estirpes resistentes aos 

aminoglicosídeos (53% de aadA1-tipo, 16% aac6'-lb, entre outros) e 99% das estirpes resistentes às tetraciclinas 

(62% de tetA, 21% tetB, entre outros). Em conclusão, este estudo detetou frequências mais elevadas de resistência 

às aminopenicilinas, fluoroquinolonas e tetraciclina em comparação com outros países da Europa (EFSA 2013), com 

56% das estirpes multirresistentes. Esta suscetibilidade foi corroborada pelo diagnóstico molecular usado, que pode 

ser considerado como uma alternativa válida para a avaliação do perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos. 

 

[Multidrug resistant Escherichia coli isolates from Portuguese poultry farms: a risk for public 

health?] 

Objective. To evaluate the use of molecular diagnostic in the characterization of antimicrobial resistance in strains of 

Escherichia coli isolated from Gallus gallus from Portuguese farms. 

Methods. From November 2010 to November 2012, 174 E. coli bacterial strains were isolated from samples of Gallus 

gallus of different types of production: intensive production (IP), extensive (EP), breeding (B) and layers (L). 

Antimicrobial susceptibilities were evaluated against 37 clinical relevant antibiotics tested by the microdilution broth 

method. Evaluation for the presence of 88 antimicrobial resistance genes was achieved using the microarray system. 

Results and conclusions. Of the 174 strains, 121 (70%) were from IP, while 25 (14%), 17 (10%) and 11 (6%) were from L, 

B and EP, respectively. Overall, 63% of the strains were resistant to ampicillin, 56% to moxifloxacin and 70% to 

tetracycline. Lower frequency of resistance was detected for trimethoprim-sulphametoxazole (33%), cefazolin (33%), 

cefotaxime (21%) and gentamycin (17%). Full susceptibility was only detected for imipenem, amikacin and tigecycline. 

Multidrug resistance was detected in 56% of strains but only 14% of all strains were susceptible to all antibiotics tested. 

Of all types of production, L presented the lower resistance level (19%) while animals from IP presented 38% of overall 

resistance. Among isolates of EP, the overall resistance to fluoroquinolones was highest (50%) when compared to IP 

(43%), L (35%) and B (28%). Against aminoglicosydes, B presented 18% of resistance, which was higher than the other 

groups (6 to 12%). Microarray analysis was performed to 74 strains presenting at least resistance to one antibiotic. Ninety 

six percent of the strains presenting resistance to ampicillin presented an associated gene responsible for this phenotype 

(65% of blaTEM, 19% of blaCTX-M and12% blaSHV), as did 94% of resistant strains to aminoglicosydes (53% of aadA1-like, 

16% aac6’-lb, among others) and 99% of resistant strains to tetracyclines (62% of tetA, 21% tetB, among others). In 

conclusion, this study detected higher resistance frequencies to aminopenicillins, fluoroquinolones and tetracycline 

compared to other European countries (EFSA 2013), with 56% of multidrug resistance strains. This susceptibility data was 

corroborated by the molecular diagnostic used, which might be consider as one valid alternative for evaluation of the 

antimicrobial susceptibility profile. 
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Os reovírus aviários (ARVs) são agentes patogénicos importantes responsáveis por perdas económicas consideráveis 

em frangos de carne. Os ARVs são conhecidos por causar artrite e tenossinovites, enterites, síndromes de má 

absorção e nanismo, doença respiratória e em alguns casos doença neurológica. A proteína Sigma C é a proteína 

menor da cápside exterior do virião; medeia a ligação do vírus às células alvo e induz a produção de anticorpos 

neutralizantes específicos. A grande variabilidade da proteína Sigma C pode explicar as falhas de vacinação 

observadas na proteção de aves contra as infeções por ARV.    

Foram estudados quatro isolados de ARV de frangos de carne e galinhas ornamentais com síndrome de má absorção 

(SMA). As aves afetadas apresentavam emaciação severa, atraso de crescimento, atrofia e palidez da massa 

muscular, hipertrofia da parede do proventrículo e enterite catarral. As lesões histopatológicas observadas no 

proventrículo consistiam de inflamação com infiltração de células mononucleares e metaplasia do epitélio glandular; 

em alguns casos com hemorragias. O intestino apresentou enterite com infiltração intensa da lâmina própria por 

células mononucleares. Num grupo de frangos de carne a bolsa de Fabricius apresentava intensa depleção 

linfocitária e a existência de microquistos intrafoliculares. O RNA extraído de homogeneizados de tecidos foi 

testado por RT-PCR, tendo sido positivo para ARV mas negativo para os vírus da doença de Gumboro (IBDV) e da 

proventriculite das galinhas (ChPV). 

Os ARVs foram isolados em células primárias de fígado de embrião de pinto inoculadas com homogeneizados de 

proventrículo ou intestino das aves suspeitos. A presença do vírus nas culturas foi detetada pela observação de efeito 

citopático e por RT-PCR. Parte do segmento genómico S1 que codifica a proteína Sigma C foi amplificado e 

sequenciado. As sequências foram analisadas e comparadas com as de outros reovírus disponíveis no GeneBank. 

Três ARVs de frango isolados em 2012 (19371-012 e 15965-012) e 2013 (15544-013) são semelhantes entre si e 

agruparam no genótipo 2. O vírus isolado de galinhas ornamentais (28672-013) agrupou com ARVs do genótipo 4 

no mesmo ramo do isolado norte-americano GA 40973/2005 responsável por SMA em galinhas. 

As sequências Sigma C dos ARVs estudados são geneticamente distintas das sequências S1133 e 1733 do genótipo 

1 que são habitualmente utilizadas na produção de vacinas. A circulação em explorações avícolas de ARVs 

diferentes das estirpes vacinais pode originar o insucesso dos programas de vacinação.   

 

[Classification of avian reoviruses isolated from chickens with proventriculitis and malabsorption 

syndrome] 

Avian reoviruses (ARVs) are important pathogens responsible for considerable economic losses in broiler chickens. ARVs 

are known to cause arthritis-tenosynovitis, enteric disease, malabsorption and stunting/runting syndromes, 

immunosuppression, respiratory and in some cases neurological disease. Sigma C is the minor outer-capsid protein of the 

virion; it mediates virus attachment to target cells and induces the production of type-specific neutralizing antibodies. The 

great variability of sigma C protein may explain the failure of commonly used vaccinations in protecting birds against 

ARVs infections. 

We have studied four ARVs from broiler and ornamental chickens with malabsorption syndrome (MAS). Affected birds 

had severe emaciation, decreased growth, atrophy and marked pallor of muscle mass, hypertrophy of the wall of the 

proventriculus and catarrhal enteritis. Histopathological lesions observed in the proventriculus, consisted of a marked 

inflammation with infiltration of mononuclear cells and metaplasia of the glandular epithelium; in some cases 

haemorrhages were also present. The intestine showed enteritis with intense infiltration of the lamina propria by 

mononuclear cells. In one group of broilers chickens the bursa presented marked lymphoid depletion and the existence of 

intrafollicular microcysts. 

The RNA extracted from the tissue homogenates tested positive for ARVs but negative for infectious bursal disease 

(IBDV) and chicken proventricutis virus (ChPV) by RT-PCR. 

ARVs were isolated in primary chicken embryo liver cell cultures inoculated with homogenates of either proventriculus or 

a gastrointestinal pool of tissues from affected broiler chickens. Presence of virus in cultures was detected by observation 

of cytopathic effect and RT-PCR. Part of the S1 segment encoding the sigma C protein was amplified and sequenced. The 

sequences were analysed phylogenetically and compared with sequences of avian reoviruses in the Genbank database.  

Three ARVs from broilers chickens isolated in 2012 (19371-012 and 15965-012) and 2013 (15544-013) are closely related 

and grouped in genotype 2. The virus isolated from the ornamental chickens (28672-013) grouped with ARVs of genotype 

4 and branched together with USA isolate GA 40973/2005 from chickens experiencing a runting stunting syndrome. 

The sigma C sequences of the four AVRs studied are genetically distant from the sequence of both S1133 and 1733 of 

genotype 1 which are commonly used in vaccines. The circulation in poultry farms of ARVs other S1133 or 1733, might 

be the cause for unsuccessful vaccination.    
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A gripe aviária (GA) é uma doença altamente contagiosa causada por vírus do género Influenza A, que inclui uma 

grande variedade de vírus que infetam aves e mamíferos. Os vírus da GA são agentes patogénicos importantes tanto 

para a saúde humana como para a saúde animal, sendo responsáveis por elevadas mortalidades em todo o mundo. 

Devido à facilidade de transmissão e prejuízos económicos que pode causar, a GA constitui um elevado risco para a 

avicultura. Considerando a importância que esta atividade tem para a economia do país, um diagnóstico precoce é da 

maior importância para o controlo da doença. A vigilância da GA em aves domésticas baseia-se na pesquisa de 

anticorpos para o vírus em soros, sendo atualmente efetuada por intermédio de kits comerciais. Neste trabalho 

pretendemos desenvolver um kit ELISA que permita a deteção específica de anticorpos para os vírus da GA com 

redução de custos o que, na atual conjuntura económica do país, é da maior importância para o nosso laboratório. 

Por conduzir a resultados mais específicos e sensíveis, pretendemos desenvolver uma ELISA de bloqueio baseada 

na utilização de um anticorpo monoclonal específico (MAb) para uma proteína conservada do vírus da GA. A 

ELISA consiste em placas revestidas com o antigénio viral inativado, que são incubadas com o soro a testar e 

posteriormente com o MAb. Após incubação com um anticorpo anti-rato marcado com peroxidase, a reação é 

revelada pela adição da solução substrato/cromogénio e leitura da absorvância. Os anticorpos anti-gripe presentes 

num soro positivo ligam-se ao antigénio que reveste a placa, bloqueando a ligação do MAb e, consequentemente, o 

desenvolvimento de cor. Os diversos parâmetros do teste, tais como fatores de diluição dos diversos reagentes 

utilizados na prova, tempos e temperaturas de incubação foram otimizados. A sensibilidade e especificidade do teste 

ELISA desenvolvido foram avaliadas com um número representativo de soros positivos e negativos para gripe 

aviária oriundos de diversas espécies de aves, tendo todos eles originado o resultado esperado. Os resultados obtidos 

foram sujeitos a uma análise estatística para validação da prova. 

O kit desenvolvido, com potencial de aplicação na área da saúde animal poderá vir a ser comercializado, pois a sua 

simplicidade e baixo custo são fatores favoráveis à sua aquisição por pequenos laboratórios. Este teste permitirá o 

rastreio serológico de um elevado número de aves e explorações de um modo fácil e rápido, reduzindo os custos de 

execução dos planos nacionais de vigilância e controlo da GA. 

 

[Development of a blocking ELISA for the serological diagnosis of avian influenza] 

 

Avian influenza is a highly contagious disease caused by avian influenza viruses (AIV), of the genus Influenza A, 

which includes a wide variety of viruses that infect birds and mammals. AIV are important pathogens for both 

human and animal health, being responsible for high mortality worldwide. Due to the ease of transmission and 

economic damage it can cause, avian influenza is a high risk to poultry. Considering the importance of poultry 

industry for the country's economy, an early diagnosis is of utmost importance for the control of the disease. 

Surveillance of avian influenza in poultry is based on the detection of antibodies to the virus in sera from several 

avian species, currently being performed by using commercial kits. In this work we intend to develop an ELISA kit 

that allows the specific detection of antibodies to AIV with reduced cost which, in the current economic scenario of 

the country is of the utmost importance to our laboratory. For lead to more specific and sensitive results, we aim to 

develop a blocking ELISA based on the use of a specific monoclonal antibody ( MAb) to a conserved protein of the 

AIV. The ELISA consists on plates coated with inactivated viral antigen which is incubated with the test serum and 

then with MAb. After incubation with an anti -mouse antibody labeled with peroxidase, the reaction is revealed by 

addition of chromogen/substrate solution, and absorbance reading. The anti-influenza antibodies present in a 

positive serum bind to the antigen coating the plate, blocking the binding of MAb and thus the development of 

color. The various test parameters such as dilution factors of the various reagents used in the test, time and 

temperature of incubation were optimized. The sensitivity and specificity of the developed ELISA were evaluated 

with a representative number of positive and negative sera from different avian species, all originating the expected 

result. The results were subjected to statistical analysis to validate the test. 

The developed kit, with potential application in the area of animal health is likely to be marketed because of its 

simplicity and low cost that are favorable factors to its acquisition by small laboratories. This test will allow the 

serological screening of a large number of poultry farms in a fast and easy manner, reducing the cost of 

implementation of national surveillance and control of avian influenza. 
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A Integridade Intestinal nas Aves é tema atualmente em destaque para todos os profissionais da área da Avicultura, 

nomeadamente os Médicos Veterinários.  

Os fatores de produção e os próprios animais evoluíram bastante nos últimos 20 anos. Essas mudanças obrigam-nos 

a adaptar novos métodos de criação sem os quais é impossível produzir com sucesso. Com base nestes pressupostos 

é feita uma revisão sobre os métodos atuais de produção, com especial ênfase para as indispensáveis regras de 

maneio.  

A produção avícola, como aliás toda a produção animal, não é uma ciência exacta. Não existem dois casos iguais, e 

mesmo os que parecem iguais podem exigir soluções e modos de actuar diferentes. Tem de existir um 

acompanhamento constante e correcto e uma adaptação precisa dos procedimentos a cada realidade. 

José João Sousa Nunes 

Médico Veterinário 

 

 

[Intestinal integrity in poultry] 

 

The Intestinal Integrity in poultry is currently an important theme for all poultry professionals, including 

veterinarians. 

The production factors and the animals have changed a lot over the past 20 years. These changes compel us to adapt 

new production methods. Without these adaptations to the new poultry realities, the success is impossible. Based on 

these assumptions, a review on the current production methods is made, with special emphasis on the indispensable 

management rules. 

Poultry production, like all animal production, is not an exact science. Two equal cases do not exist, and even those 

that look alike, may need different solutions and may require different ways to proceed. There must be a constant, 

correct and precise adaptation of procedures in each situation in the field. 
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A pressão seletiva originada pelo uso de antimicrobianos na medicina humana e veterinária tem contribuído para a 

emergência de estirpes bacterianas multirresistentes. Porque os animais e os seus proprietários partilham o mesmo 

espaço habitacional, apresentando comportamentos de contacto próximo, existe uma hipótese elevada de 

transferência microbiana inter-espécie. Ante esta possibilidade é importante escrutinar o papel dos animais de 

companhia enquanto reservatórios assim como a sua envolvência na disseminação de estirpes bacterianas 

multirresistentes. Importa também, investigar o papel das superfícies e objetos domésticos, como potenciadores 

deste fenómeno. Assim, com este trabalho pretendeu-se inferir sobre a partilha de clones de Escherichia coli e 

Enterococcus spp. com elevadas resistências, em agregados familiares (humanos e seus animais de companhia) 

avaliando também a sua possível disseminação no ambiente doméstico.  

Previamente, em animais que apresentavam historial de várias terapias antimicrobianas, consultados no Hospital 

Veterinário do ICBAS – UPVET, foram recolhidas zaragatoas de fezes, mucosa oral, pelo, e em alguns casos, dos 

seus proprietários e ambiente doméstico. O processamento das zaragatoas permitiu o isolamento de estirpes que 

foram submetidas a testes de suscetibilidade antimicrobiana e seleção de isolados com perfis de resistência 

similares. A técnica de multiplex PCR foi utilizada para caracterização de filogrupos (Escherichia coli) e 

identificação de espécie (Enterococcus spp.). A avaliação da proximidade clonal entre isolados foi efetuada por 

genótipagem (ERIC PCR e PFGE). 

Nos “agregados familiares” estudados foi observada uma partilha frequente de clones de Escherichia coli e 

Enterococcus faecalis com múltiplas resistências, isolados em fezes, mucosa oral e pelo de cães e gatos e fezes e 

mãos dos respetivos proprietários, evidenciando-se assim uma possível transferência entre coabitantes, que pode 

ocorrer em ambos os sentidos. Ficou também comprovado com percentagens elevadas de similaridade genotípica 

que essa disseminação ocorre para o ambiente doméstico, envolvendo objetos dos animais e de uso comum. Os 

resultados obtidos reforçam a necessidade de um uso prudente dos antimicrobianos, pois elevados padrões de 

resistências terão um impacto na qualidade de vida dos animais e também na saúde humana. Adicionalmente 

importa sensibilizar os proprietários para a necessidade de uma maior vigilância relativamente às formas de 

interação com os animais, bem como para a adoção de medidas higiénicas cautelares após essa mesma interação. 
 

[Spread of multidrug-resistant bacterial strains between humans, pets, and household 

environment] 

The selective pressure caused by the excessive use of antimicrobials, both in human and veterinary medicine, has 

triggered the emergence of multidrug-resistant bacterial strains. Since animals and their owners share the same 

living space, with close contact behaviors, there is a chance of inter-species microbial transfer. Taking into account 

this hypothesis, it is important to scrutinize the role of companion animals as a reservoir of bacterial strains, as well 

as their involvement in the dissemination of multidrug-resistant bacteria. It is also important to investigate the role 

of surfaces and objects shared by both animals and humans, as potential enhancers of this phenomenon. Hence, with 

this work, it was sought to infer about the sharing of Escherichia coli and Enterococcus spp. clones in households 

(humans and their pets) as well as observe their dissemination across the domestic environment. 

Previously, in companion animals that had been prescribed with various antimicrobial therapies and that had 

appointments in the Veterinary Hospital of ICBAS-UP - UPVET, swabs from their feces, oral mucosa and hair were 

collected, and in some cases from their owners, as well as from the domestic environment. Swabs were processed 

and antimicrobial susceptibility tests were performed which allowed the selection of isolates with similar resistance 

phenotypes. Multiplex-PCR techniques were used to characterize phylogenetic groups (Escherichia coli), and to 

species identification (Enterococcus spp.). Genotyping techniques - ERIC PCR, PFGE - were used to study the 

clonal proximity between isolates.  

In the studied households, it was observed the sharing of Escherichia coli and Enterococcus faecalis clones with 

multiple resistances, among cats and dogs’ feces and oral mucosa, and their respective owners hands and feces, 

being evident that there was a possible direct transmission between cohabitants. Such transference can occur in both 

directions. It has also been demonstrated with large rates of similarity in the genotypic profile that this dissemination 

also occurs in the home environment, with transference to common use and animal objects. Regarding these results, 

it is easily noticeable that it is necessary to use antibiotics cautiously since high resistance levels will have an impact 

on pet’s quality of life, but also on human health. Additionally, it’s important to make the owners aware of the need 

of greater vigilance on how they interact with the animals, as well as for the adoption of precautionary hygienic 

measures after that interaction. 
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Introdução: A brucelose bovina (BB), causada por Brucella abortus, é uma zoonose e é causa de importantes perdas 

reprodutivas e produtivas nos bovinos sendo a sua erradicação difícil. O concelho de Montalegre é caracterizado por um 

elevado número de pequenas explorações de bovinos que são fonte de subsistência dos produtores. A prática de pastoreio 

comunitário de montanha, a existência de um tipo regional específico de bovinos, para produção de “Carne 

Barrosã”(DOP) e “Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso” (IGP), os custos da vacinação com a vacina B19 e 

uma elevada prevalência de infeção, levaram à implementação de um programa especial de vacinação (PEV) para BB 

neste concelho 

Objectivos: Avaliar os resultados da aplicação do PEV, utilizando a combinação de medidas sanitárias com vacinação dos 

bovinos com RB51, na prevalência e incidência de BB no concelho de Montalegre durante um período de cinco anos 

(2005 a 2010). Avaliar os efeitos secundários da aplicação da vacina em fêmeas gestantes.  

Metodologia: Implementação de medidas sanitárias incluindo, nomeadamente, a realização de rastreios serológicos dos 

efetivos bovinos, abate sanitário dos animais positivos e realização de exame bacteriológico no material recolhido no 

abate, sequestro de explorações e controlo do trânsito animal. As medidas de profilaxia médica foram baseadas na 

aplicação da vacina RB51 em todas as fêmeas a partir dos 4 meses de idade (independentemente do estado de gestação) e a 

revacinação de fêmeas passados 6 a 12 meses, sempre que epidemiologicamente justificável. Em fêmeas abortadas após a 

vacinação foram realizados exames bacteriológicos para detecção da estirpe vacinal de Brucella em produtos do aborto e 

em zaragatoas vaginais.  

Resultados: Após a implementação do PEV, a prevalência em efectivos diminuiu de 10% no início para 0,3% em 2010 e a 

prevalência animal diminuiu no mesmo período de 1,1% para 0,05%.  

A incidência em efectivos diminuiu de 2,6% no início do PEV para 0% em 2010.  

A taxa de aborto após a vacinação de fêmeas gestantes foi de 0,20% (ocorrência de 12 abortos com isolamento da estirpe 

RB51). Discussão: Em situações com factores de risco como o pastoreio comunitário, a vacinação constitui uma medida 

importante para reduzir a taxa de excreção de Brucella e a subsequente contaminação ambiental.  

Após a implementação do PEV verificou-se uma evolução muito favorável da doença no concelho.  

A taxa de abortos associados à vacinação com RB51 em animais gestantes, foi considerada reduzida em relação à taxa 

referenciada nas contra-indicações pelo laboratório produtor. 

 

[Use of RB51 vaccination in association with sanitary measures for the control and eradication of 

bovine brucellosis in a smallholding area] 

Introduction: Bovine brucellosis (BB) due to Brucella abortus infection is a zoonosis and causes important reproductive 

and production losses in cattle and its eradication is difficult to achieve. The county of Montalegre is characterized by a 

high number of small holdings that are the producer’s source of subsistence. The practice of mountain communal grazing, 

the existence of a specific regional type of bovine production producing the “Carne Barrosã” (POD) and the “Carne de 

Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso” (PGI), the costs with S19 vaccination and the high prevalence of infection, led 

to the implementation of a special eradication programme for BB (SEP) in this county.  

Objectives: To assess the results of the implementation of the SEP using a combination of sanitary measures with 

vaccination of bovines with RB51, in the prevalence and incidence of BB in the county of Montalegre during a five year 

period (2005 to 2010). Evaluate the secondary effects of the application of the vaccine in pregnant females. 

Materials and Methods: Implementation of sanitary measures including, namely, the serological surveys of the bovine 

herds, sanitary slaughter of the positive animals, bacteriology of the samples collected at slaughter, isolation of herds and 

control of animal movement. The medical prophylaxis was based on the vaccination with RB51of all female cattle aged 

over 4 months, (independently of the pregnancy status), revaccination of the females after 6 to 12 months whenever it is  

epidemiologically justified. Females aborted after vaccination had bacteriological exams to detect the vaccinal strain of 

Brucella on the aborted products and vaginal swabs.  

Results: After implementation of the SEP the herd prevalence decreased from 10% in the beginning to 0.3% in 2010 and 

the animal prevalence, in the same period, dropped from 1.1% to 0.05%. 

The herd incidence decreased from 2.6% in the beginning of the SEP to 0% in 2010.  

The rate of abortion after vaccination of pregnant females was 0.2% (occurrence of 12 abortions with isolation of RB51 

strain). Discussion: In situations with risk factors like communal grazing vaccination can be an important measure that 

decreases the rate of excretion of Brucella and the subsequent environmental contamination.  

After the implementation of the SEP there was a very favorable evolution of the disease in the county. 

The rate of abortions associated with RB51 vaccination in pregnant animals was considered reduced in relation to the rate 

referenced by the manufacturer’s contra-indications. 
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A Brucelose é uma infeção comum em javalis com distribuição mundial. As populações destes animais silváticos 

têm vindo a expandir-se para áreas com produções de suínos ao ar livre, o que tem levado a um aumento da 

incidência desta infeção nesta espécie animal. Acresce, que estes sistemas de produção de suínos autóctones 

representam um importante sector da economia dos países, nomeadamente, Portugal e Espanha. Este trabalho tem 

como objetivo, a identificação de potenciais marcadores moleculares que podem melhorar futuras investigações 

epidemiológicas. Brucella suis contém 5 biovares que infetam diferentes espécies animais. A doença em suídeos é 

causada pelos biovares 1, 2 e 3 e tem sido reportada em todos os continentes; o biovar 2 infeta também javalis e 

lebres; o biovar 4 infeta renas e caribus e o biovar 5 roedores. Os biovares 1 e 3 são altamente patogénicos para o 

Homem e existem sobretudo na América do Sul e Sudeste da Ásia onde a doença é endémica com prevalências 

muito altas. Na Europa, prevalece a B. suis biovar 2 que não patogénica para o Homem. Com a publicação dos 

genomas de B. suis (biovar 1 e biovar 2) abriram-se portas aos estudos de genotipagem. Diferentes Autores 

observaram que estirpes do biovar 2 isoladas de suínos e javalis em Portugal e Espanha estão geneticamente 

relacionadas e podem distinguir-se das estirpes Europeias por técnicas moleculares tais como, a Análise do Número 

Variável de Repetições em Tandem em Múltiplos Loci (MLVA) e PCR-RFLP dos genes omp2a, omp2b e omp31. 

Neste trabalho, para investigar possíveis potenciais marcadores moleculares de estirpes, realizou-se uma análise 

comparativa entre os genomas das estirpes de referência de B.suis biovar 1 e B.suis biovar 2. Dez potenciais 

marcadores moleculares (indels - inserções ou deleções) foram posteriormente pesquisados num total de 52 estirpes 

de campo (39 do biovar 2, 9 do biovar 1 e 3 do biovar 4) e 15 estirpes de referência representativas de todas as 

espécies de Brucella e de biovares. Os indels estudados mostraram diferente poder discriminatório quando se 

considera a sua presença/ausência. Três foram específicos das estirpes de referência e dos isolados de campo do 

biovar 2; cinco diferenciaram os isolados ibéricos; um foi específico das estirpes de B.suis biovar 1; um diferenciou 

B. microti, uma espécie recentemente isolada de roedores e um estava presente em todas as estipes analisadas exceto 

na de referência do biovar 2. A utilização destes marcadores permitirá um diagnóstico rápido com identificação de 

Brucella spp. e a diferenciação das estirpes de B. suis biovar 2 Ibéricas das Central Europeias.  

 

[Brucella suis biovar 2: molecular markers with potential diagnostic application] 

 

Brucellosis is a common infection in wild boars worldwide. As these populations expand into areas containing 

outdoor pig productions, the possibility of spreading Brucella suis has increased. These swine open-air production 

systems represent nowadays an important sector of the countries’ economy, mainly in Iberian Peninsula. The aim of 

this work was to identify potential molecular markers that may improve future epidemiological investigations in 

Brucella suis infections. B. suis is classified in five biovars that infect different animal hosts: biovars 1, 2 and 3 

affect domestic pigs and wild boars, biovar 2 also affects hares, biovar 4 infects reindeer and caribou, and biovar 5 

infects rodents. Biovars 1 and 3 are pathogenic to humans mainly in North America and Southeast Asia where 

disease is endemic with higher prevalence. B. suis biovar 2 appears restricted to Europe and is not associated with 

human infections. Developments following the completion of the B. suis genome sequence have opened the door for 

high resolution genotyping studies. Different authors found that, among biovar 2, strains isolated from wild boars 

and swine in Portugal and Spain are related and can be distinguished from the European strains when a Multiple 

Locus VNTR Assay (MLVA) or PCR-RFLP analysis of omp31, omp2a and omp2b genes are applied. In this study 

the Authors performed a comparative analysis between B. suis biovar 1 and B. suis biovar 2 reference genomes and 

10 potential molecular markers (indels - insertions or deletions) were searched in a total of 52 B. suis field isolates 

(39 biovar 2, nine biovar 1 and three biovar 4) and 15 reference strains from all the representative species and 

biovars. The evaluated indels showed different discriminatory power when both presence/absence were taken into 

account. Three were specific to biovar 2 isolates and the reference strain; five differentiated the Iberian isolates; one 

was specific to B.suis biovar 1; one differentiated the novel species, B. microti and other was present in all except 

B.suis biovar 2 reference strain.  The use of these molecular markers will allow a rapid diagnosis to identify 

Brucella spp. and differentiate B.suis biovar 2 Iberian from the Central European strains. 
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A besnoitiose bovina, causada pela coccídea formadora de quistos Besnoitia besnoiti, é responsável por prejuízos 

consideráveis devidos, sobretudo, a quebra na produção de leite, aborto na fase aguda da doença, esterilidade nos 

machos, perda do valor das peles e carcaças e morte dos animais gravemente afectados. A doença tem sido uma 

preocupação em países africanos e asiáticos e foi recentemente considerada pela EFSA uma doença emergente na 

Europa. Em Portugal é conhecida desde finais do século XIX. Porém, todos os casos clínicos reportados até este 

momento ocorreram no Alentejo. Aqui relatamos a ocorrência da doença em duas explorações no distrito de Castelo 

Branco, uma no concelho de Castelo Branco (exploração A) com oito touros de raça charolesa e limousine e 300 

vacas cruzadas (charolês e limousine) e outra no concelho de Idanha-a-Nova (exploração B) com dois touros de raça 

limousine e um efectivo de 65 fêmeas cruzadas de charolês. Na primeira, no Verão de 2013 dois touros 

apresentaram sinais clínicos de broncopneumonia, tosse, dispneia intensa, atitude ortopneica, epistaxe bilateral e 

corrimento nasal muco purulento. Pouco depois, estes animais apresentavam esclerodermia generalizada, claramente 

sugestiva de besnoitiose bovina. A infecção por B. besnoiti foi confirmada pelo teste de inmunofluorescência 

indirecta (IFI) e por análise histopatológica de biopsias de pele. Na exploração B, o primeiro caso clínico terá 

ocorrido durante o inverno de 2012, num novilho de três anos, e em 2013 duas vacas na Primavera e outras três no 

final do Verão apresentavam sinais clínicos de besnoitiose. Nestes três últimos casos o diagnóstico foi confirmado 

laboratorialmente por IFI e histopatologia. Para avaliar a proporção de animais infectados na exploração A, 

testaram-se por IFI amostras de soro dos restantes seis touros e de trinta das vacas com mais de um ano de idade 

tendo-se observado que sete das vacas e dois dos touros eram positivos, numa prevalência aparente dentro da 

exploração de 30,6%. Na exploração B, optou-se por rastrear a totalidade do efectivo (todos com idade superior a 12 

meses) tendo 62,5% dos animais que não apresentavam manifestações clínicas sido positivos. A besnoitiose bovina 

é uma doença sub-diagnosticada em Portugal e estas observações sublinham a necessidade de implementar medidas 

de controlo baseadas no diagnóstico laboratorial sistemático sobretudo porque o ciclo de transmissão do parasita é 

mal conhecido e não existe terapêutica nem vacina que possam ser usadas para controlar a disseminação da doença. 

 

[Bovine besnoitiosis in the region Centre of Portugal] 

 

Bovine besnoitiosis, caused by the cyst forming coccidium Besnoitia besnoiti, leads to considerable economic 

losses, mainly due to a decrease in milk production, abortion in the acute phase of disease, sterility in males, damage 

of hides, loss of carcass value and death of severely affected animals. The disease has been a concern in African and 

Asian countries and was recently considered by EFSA an emergent disease in Europe. In Portugal, it is known to 

occur since late 19
th

 century. However, all the clinical cases reported so far have been exclusively from the Alentejo 

region. In the present work we report its occurrence in two farms in the district of Castelo Branco, region Center, 

farm A (municipality of Castelo Branco) with 8 purebred Charolaise and Limousine bulls and 300 crossbred cows 

(Charolaise and Limousine) and farm B (Municipality of Idanha-a-Nova) with two limousine bulls and 65 

crossbreed (clarolais) cows. In farm A, in the summer 2013 two bulls presented clinical signs of bronchopneumonia, 

cough, severe dyspnea, orthopneic attitude, bilateral epistaxis and mucopurulent nasal discharge. Shortly after, the 

affected animals presented generalized scleroderma, highly suggestive of bovine besnoitiosis. Infection with B. 

besnoiti was confirmed by the Immunofluorescent Antibody Test (IFAT) and by histopathological analysis of skin 

biopsies. In farm B, the first clinical case occurred in a 3 years old bull during the winter of 2012. In 2013 two cows 

in the spring and three other cows) in late summer presented clinical manifestations of besnoitiosis. The latter three 

cases were confirmed by IFAT and histopathology. To evaluate the level of infection in farm A, the remaining bulls 

(n=6) and 30 of the cows older than one year were screened for the presence of anti-B. besnoiti antibodies by IFAT 

and seven cows and two bulls tested positive, reflecting a within-herd apparent prevalence of 30.6%. On farm B, we 

decided to test all the animals (all of them were older than 12 months) and 62.5% of the apparently healthy animals 

were positive by IFAT. Bovine besnoitiosis is an underdiagnosed disease in Portugal and our findings underline the 

need of implementing strict control measures based on systematic laboratorial diagnosis. This is especially 

important since the chain of transmission of this parasite is not entirely understood and there is neither therapy nor 

vaccine that can be used to control the spread of the disease. 
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A coccidiose caprina representa um importante problema clínico e económico em caprinos, principalmente devido à 

severidade dos sinais clínicos mais comuns: diarreia, baixos ganhos médios diários ou perdas de peso, custos com 

tratamentos e até a morte de jovens caprinos. Com cerca de meio milhão de animais, a indústria caprina é um 

importante mercado, não só pelo elevado preço dos seus produtos (leite e carne) mas também pela relevância em 

áreas onde os caprinos representam a maior ou mesmo a única fonte proteica. O objectivo deste trabalho prendeu-se 

com a caracterização da excreção de Eimeria em animais no periparto e em jovens e a descrição das suas 

implicações no desenvolvimento dos cabritos. Duas explorações de caprinos do Alentejo foram acompanhadas, 

semanalmente, desde uma semana antes do parto até 3 meses após a época de partos. No total 26 animais (7 cabritos 

e 6 adultas – progenitoras, de cada exploração) foram monitorizadas por 12 e 5 semanas, respectivamente. Eimeria 

arloingi e E. alijevi foram as espécies mais prevalente em ambos os grupos. Diferenças significativas no número de 

oocistos por grama de fezes (OPG) das 2 explorações foram observadas, uma vez que a exploração com menor 

insolação e maior humidade apresentou OPG mais elevado no grupo dos cabritos (P < 0,05). Nos cabritos a primeira 

excreção detectada ocorreu entre as 2 e as 3 semanas de idade e um aumento no OPG foi registado a cada 2 ou 3 

semanas (em picos), com valores que atingiram 340.000 OPG. Além disso, infecções concomitantes (2 a 7 espécies 

de Eimeria por amostra) foram observadas desde a 3ª semana de vida. Assim, os cabritos revelaram ser a mais 

importante fonte de contaminação ambiental de oocistos de Eimeria. Animais nascidos no final da época de partos 

poderão apresentar um maior risco de infecção e de desenvolvimento de coccidiose se medidas de maneio 

apropriadas não forem tomadas.  

 

 

[Caprine Eimeria infections: oocyst excretion in peri-parturient animals and goat kids] 

 

Caprine coccidiosis represents a major health and production problem in goats, primarily because of the severity of 

common clinical signs: diarrhoea, poor weight gains or weight losses, costs with treatments and even death of kids. 

With about half million animals, goat industry is still an important business, due to the high price of their products 

(milk and meat) and mostly essential in areas where goats represent the main or unique protein source. The aim of 

this study was to characterize current Eimeria species to occur and to determine oocyst excretion in peri-parturient 

as well as kids animals, and to analyze health implications in Eimeria-infected kids. Two goat farms in south 

Portugal were followed up since one week before and until 3 months after parturition, on a weekly base. A total of 

26 animals, 7 kids and 6 dairy goats (progenitors) from each farm were monitored for 12 weeks and 5 weeks, 

respectively. Eimeria arloingi and E. alijevi were found to be the most prevalent species in both groups. Significant 

differences were found between the two farms; the herd with less insolation and higher humidity presented higher 

OPG counts in this group (P < 0.05). Kids started shedding 2 or 3 weeks after birth and an increase in OPG was 

observed every 2 or 3 weeks (in peaks), with numbers reaching 340,000 OPG. In kids, concomitant infections (2 to 

7 Eimeria species per sample) were detected since the third week of age. Overall, kids showed to be the most 

important source of Eimeria-oocyst environmental contamination. Kids born later on the kidding season may even 

present higher risk of coccidiosis if no appropriate management is carried on. 

 



 124 

Poster 6 
 

Novo método de diagnóstico para identificação de Babesia ovis em amostras de sangue de pequenos 

ruminantes e carraças  

 

Horta S.
1,2

, Barreto M.C.
1,2

, Oliva A.
1
* 

 
1 Biomolecular Diagnostic laboratory, Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Universidade Nova  

de Lisboa (ITQB-UNL), 2780-157 Oeiras, Portugal 

2 Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (IBET), Oeiras, 2780 -157 Portugal 

 

A Babesia ovis é um parasita protozoário transmitido por carraças, que infecta pequenos ruminantes e que pode 

causar febre, anemia, a lise dos eritrócitos do hospedeiro e em casos agudos até a morte do hospedeiro. É comum em 

áreas tropicais e subtropicais e a sua presença possui um impacto económico na indústria de carne e lã, e por essa 

razão o desenvolvimento de métodos sensíveis de diagnóstico para erradicação da doença são necessários. A técnica 

de biologia molecular, Polymerase Chain Reaction (PCR) é atualmente a mais utilizada para a deteção de babesiose 

em amostras biológicas. Contudo os falsos negativos são comuns devido à sua falta de sensibilidade e para contornar 

este problema um protocolo de Nested-PCR foi desenvolvido, no qual duas reações consecutivas de PCR são usadas 

no diagnóstico do parasita. As condições da reação foram otimizadas e testadas com amostras de campo. Os pares de 

primers usados foram desenhados tendo em consideração a sequencia da pequena subunidade 18S do rRNA, 

publicada no Genbank. 

Sangue e carraças de pequenos ruminantes foram recolhidos de diferentes regiões de Portugal e o DNA foi extraído 

com recurso a kits comerciais. No caso particular das carraças, cada uma foi analisada em termos de género, espécie 

e integridade bocal, e isolados os tecidos moles antes da extração de DNA. 

Para todas as amostras foram realizados os PCR’s convencional e Nested e os seus resultados comparados e a 

sensibilidade do Nested-PCR foi avaliada. Concluíu-se que aplicando o Nested-PCR, é possível identificar um maior 

número de casos positivos dentro das amostras testadas. Os resultados foram validades após a sequenciação dos 

fragmentos de DNA obtidos. O método diagnóstico aqui descrito é neste momento o mais eficiente e sensível para a 

deteção de Babesia ovis em amostras de sangue e carraça. 

 

[Novel Nested-PCR method for Babesia ovis identification on Blood and tick samples from small 

ruminants] 

 

Babesia ovis is a tick-transmitted protozoa parasite that infects small ruminants and causes host-mediated pathology 

and erythrocyte lysis. Common in tropical and sub-tropical areas, the presence of this parasite has an economical 

impact on industry and for that reason sensitive methods of diagnostic are required. Resorting for molecular biology 

techniques, conventional Polymerase reaction chain (PCR) is the most used for Babesia detection on biological 

samples, however some false positive cases are common due lack in sensitivity. In order to avoid it, two consecutive 

PCR reactions can largely improve the performance of the parasite diagnostic. Therefore a Nested PCR was 

developed and consequent reaction conditions and enzymes were optimized and tested with field samples. Both 

pairs of primers were designed considering the small subunit of 18S rRNA sequence already published on Genbank.  

Blood and tick samples from small ruminants were collected from different regions of Portugal and DNA extraction 

were performed using commercial kits. In the particular case of ticks, each one was analyzed in terms of gender, 

specie and mouth integrity and homogenized before DNA extraction.  

After DNA quantification and dilution, conventional PCR and Nested-PCR were accomplished for all samples. 

Appealing for an agarose gel electrophoresis, the results from both methodologies were compared and the sensibility 

of Nested PCR was evaluated. Employing the Nested-PCR, it was possible to identify a higher number of positive 

cases among the evaluated samples. The validation of the results was achieved by sequencing the obtained DNA 

fragments. The diagnostic method here described is at this moment the most effective and sensitive for Babesia ovis’ 

detection in field blood samples and ticks. 
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Introdução: Os insetos picadores do género Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) são vetores de uma grande variedade 

de vírus que afetam os animais e o Homem. A Língua azul (LA), doença infeciosa não contagiosa dos ruminantes, tornou-

se na década passada, uma das doenças mais importantes dos ruminantes domésticos da Europa. Em Portugal o serotipo 4 

do vírus da LA (VLA) reemergiu em 2004 e o serotipo 1 em 2007. Em 2010 o país foi declarado oficialmente livre do 

serotipo 4 do vírus. Atualmente existe risco de circulação do serotipo 1 em três concelhos do distrito de Castelo Branco - 

Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Ródão
1
, onde permanece a vacinação obrigatória dos ovinos. Em 

Novembro de 2013 reemergiu na região do Algarve o serotipo 4
2
.  

Objetivos: Identificar clusters de ocorrência de LA e de abundância de C. imicola, o principal vetor do VLA nas regiões 

centro e sul do país e compreender que fatores de ordem entomológica podem estar relacionados com a persistência da 

doença em determinadas regiões, nomeadamente os relacionados com a densidade, distribuição e sazonalidade de C. 

imicola.   

Metodologias: Os dados do Plano de Vigilância Entomológica da LA e das ocorrências de doença no país, obtidos entre 

2004 e 2012, foram analisados estatisticamente com auxílio do software R
©
 (versão 3.0.2). Foi utilizado o método 

hierárquico de análise de clusters seguido dos testes de kruskal wallis e post-hoc de Tukey para inferir de diferenças 

estatisticamente significativas entre os clusters. Mapas da ocorrência de LA e de distribuição geográfica e abundância de 

C. imicola no país foram construídos com auxílio do software QGIS (versão 2.0.1).  

Resultados e conclusões: Castelo Branco e Idanha-a-Nova são, respectivamente, o distrito e o concelho do país com maior 

número de focos de LA e maior densidade de C. imicola, formando cada um, um cluster único bem distanciado dos 

restantes. Idanha-a-Nova é o concelho que regista o período sazonalmente livre de vetor mais curto, com a captura de 

adultos de C. imicola, incluindo fêmeas multíparas, em quantidades consideráveis durante os meses de inverno. Estes 

resultados podem significar a existência de uma região com atividade prolongada dos vectores e de potencial transmissão 

do vírus durante todo o ano.  

Este estudo é pioneiro e um primeiro passo para compreender a persistência de doenças transmitidas por Culicoides em 

algumas regiões do país. Permite também a identificação de áreas de maior probabilidade de difusão e persistência de 

novos serotipos do vírus. 

 

[Bluetongue occurrence and activity of C. imicola in the center of Portugal] 

Introduction: Culicoides biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) are vectors of a wide range of virus which affect 

human and animal health. Bluetongue (BT), a non-contagious infectious disease of ruminants, has become over the past 

decade one of the most important diseases of livestock in Europe. In Portugal, BT virus (BTV) serotype 4 and BTV 

serotype 1 re-emerged in 2004 and in 2007, respectively. Since 2010 the mainland territory has been declared free from 

BTV4. At present there is still risk of BTV 1 transmission in three counties of the district of Castelo Branco - Idanha-a-

Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Ródão
1
, where the obligatory vaccination regime for sheep remains. In November 

2013 BTV4 re-emerged in Algarve region, southern Portugal
2
.  

Objectives: To identify clusters of BTV occurrence and abundance of C. imicola, the main BTV vector in the center and 

south of the country, and to understand which factors related with C. imicola activity can potentially influence the 

persistence of the disease in some regions.   

Methodologies: Data from the Bluetongue Entomological Surveillance Programme and BTV occurrences in the country, 

between 2004 and 2012, were analyzed statistically using software R
©
 (version 3.0.2).  

A hierarchical cluster analysis was performed, followed by the tests of kruskal wallis and Tukey to infer of significant 

differences between clusters. Maps for BTV occurrence, abundance and geographical distribution of C. imicola in 

Portugal were developed using software QGIS (version 2.0.1).  

Results and conclusions: Castelo Branco and Idanha-a-Nova are respectively, the district and the county with the highest 

number of BTV occurrences and abundance of C. imicola, forming each one a cluster, very distant of the others clusters. 

Idanha-a-Nova is the county that registered the shortest vector free season, with captures of adults of C. imicola, including 

multiparous females, during the winter months. These results could suggest the existence of a region with larger vector 

activity and potential of virus transmission throughout the year.  

This is a pioneer study and the first step to understand the persistence of diseases transmitted by Culicoides in some 

regions of the country. It also allows the identification of areas with highest probability of diffusion and persistence of new 

BTV serotypes.  

 
Financiamento: Projeto Língua-Azul, referência NINGA 7185573 

Referências: 1 - Rita Ribeiro e Fernando Boinas, 2012. Língua Azul. Avaliação da necessidade de vacinação para serotipo 1 do vírus da língua 
azul nos concelhos do Fundão e Penamacor. Disponível em: http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/ 

genericos?actualmenu=18284&generico=18285&cboui=18285; 2 - Direção Geral de Alimentação e Veterinária, Ministério da Agricultura e do 

Mar (2013). Edital nº 33 - Febre Catarral  Ovina, Língua Azul.  
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O Vírus da Língua Azul (BTV de Bluetongue Virus) é um membro do género Orbivirus, pertencente à família 

Reoviridae, com genoma de RNA de dupla cadeia, segmentado (10 segmentos). O BTV é responsável por uma 

infeção conhecida como febre catarral dos ovinos. A transmissão do vírus entre vertebrados faz-se através de vetores 

Culicoides. Até à data são conhecidos 26 serótipos do BTV. O primeiro caso da infeção por BTV (serótipo 10) em 

Portugal foi descrito em 1956, em ovinos oriundos da região sul do país. Após 44 anos de ausência, uma nova 

reintrodução do BTV, desta vez do serótipo 4, foi identificada no Outono de 2004, em explorações ovinas 

localizadas na região do Alentejo, junto à fronteira com Espanha. O BTV-4 circulou no país entre 2004 e 2008 e em 

2010 o país foi declarado livre da infeção por este serótipo. No início de Novembro de 2013, foi confirmada 

laboratorialmente a presença de novos focos da infeção por BTV-4 em ovinos no Algarve, após suspeita clínica da 

doença. 

O diagnóstico laboratorial da infeção baseou-se no isolamento do vírus em ovos embrionados de galinha e em linhas 

celulares (BHK-21), na deteção do RNA viral preparado a partir de amostras de sangue por PCR em tempo-real 

(qRT-PCR), e na sequenciação nucleotídica do segmento L2 que codifica a proteína VP2 da cápside viral, com vista 

à confirmação do serótipo. A análise filogenética baseada nas sequências nucleotídicas parciais do gene vp2 

demonstra que a nova estirpe, designada BTV4/28931/PT13, apresenta uma identidade de 99% com o vírus que 

circulou no país em 2004 (isolado BTV4/22045/PT04), bem como com outros vírus que circulam em países da bacia 

do Mediterrâneo, nomeadamente Itália e Espanha. A inexistência desde 2010 de casos clínicos causados por BTV-4 

em ovinos e de resultados positivos nos rastreios de vigilância nos matadouros em bovinos, bem como as 

substituições nucleotídicas identificadas no gene vp2 sugerem que o surto de BTV-4 de 2013 resulta de uma nova 

reintrodução deste vírus em Portugal. 

 

 

[New reintroduction of Bluetongue virus from serotype 4 (BTV-4) in Portugal in 2013] 

 

The Bluetongue Virus (BTV) is a member of the genus Orbivirus, belonging to the Reoviridae family, with a 10 

segmented double-stranded RNA genome. Bluetongue (BT) is an insect-borne disease of ruminants transmitted 

between vertebrate hosts by arthropods of the Culicoides species. To date 26 different serotypes of BTV have been 

identified. The first case of BTV infection in Portugal, belonging to serotype 10, was described in 1956 in sheep 

originating in the southern region of the country. After 44 years of epidemiological silence, BTV-4 was introduced 

in Portugal, in the autumn of 2004. The first clinical cases were notified in sheep farms located in the South of 

Portugal, close to the Spanish border. The BTV-4 circulated in the country from 2004 to 2008 and in 2010 the 

country was declared free of infection. In November 2013, new foci of BTV-4 infection in sheep from Algarve 

region were confirmed at laboratory after clinical suspicion of the disease.  

Laboratory diagnosis of infection was based on the isolation of the virus in embryonated chicken eggs and BHK-21 

cells, the detection of viral RNA, extracted from blood samples, by real-time PCR (qRT- PCR) and confirmation of 

serotype by nucleotide sequencing of L2 segment which encodes the VP2 viral capsid protein. The phylogenetic 

analysis based on the partial nucleotide sequences of the vp2 gene revealed that the new strain, designated by 

BTV4/28931/PT13, presents an 99% identity with Portuguese BTV-4 isolate of 2004 (BTV4/22045/PT04) as well 

as with other viruses circulating in countries of the Mediterranean basin, namely Italy and Spain. The absence of 

clinical cases in sheep caused by BTV-4 since 2010, as well as the absence of positive results in surveillance 

programs carried on cattle at slaughterhouses, as well as the nucleotide variability identified in vp2 gene suggest that 

the 2013 outbreaks of BTV-4 result from a new reintroduction of the virus in Portugal. 
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Os membros da família Adenoviridae encontram-se divididos em cinco géneros e infetam uma grande diversidade 

de vertebrados exibindo um leque muito reduzido de hospedeiros, habitualmente restrito a uma única espécie. 

Devido à elevada diversidade genética e organização genómica distinta, a classificação dos adenovírus é difícil, 

recorrendo frequentemente à análise filogenética. A região mais utilizada para a inferência filogenética dos 

adenovírus é a região codificante do gene da DNA polimerase (AdPol). A sequenciação do gene completo AdPol é 

contudo laboriosa e demorada. Neste estudo foi investigada a utilização da região U exon para discriminar 

adenovírus. A árvore bayesiana baseada nessa região presente em todos os géneros, obtida com 33 sequências 

aminoacídicas, foi tão ou mais discriminatória quanto as árvores obtidas com as sequências completas da 

polimerase, demonstrando que U exon é uma região eficaz e alternativa para a análise filogenética de adenovírus. 

 

 

[U exon is a discriminatory tool for bayesian analysis of adenoviruses] 

 

 

Members of the family Adenoviridae are divided into five genera and infect a wide variety of vertebrates with a 

narrow host range, usually restricted to one species. Due to the high genetic diversity and distinct genomic 

organization, classification of adenoviruses is difficult to achieved and often performed by phylogenetic analysis. 

The most commonly used region for phylogenetic inference of adenoviruses is the DNA polymerase (AdPol) gene 

carried out at amino acid level. Sequencing of the whole AdPol gene is however laborious and time consuming.  In 

this work we investigated the suitability of the U exon to discriminate adenoviruses. The bayesian tree based on this 

genus-common feature, obtained with 33 amino acid sequences, was at least equally discriminatory as those 

generated with the complete polymerase protein sequences, indicating that U exon is an effective and alternative 

tool for phylogenetic analysis of adenoviruses. 
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Os animais de companhia são responsáveis pela transmissão de várias doenças, como a toxoplasmose, Doença de 

Lyme e a raiva. O objectivo deste estudo visou estimar e caracterização as populações de cães e gatos na Ilha do 

Maio, Cabo Verde, com vista à implementação de um sistema de vigilância sindrómica através do projecto “Saúde 

pública pela saúde animal” dos Veterinários Sem Fronteiras-Portugal (VSF-Portugal).  

Os dados foram recolhidos no decurso da missão dos VSF – Portugal em Outubro de 2012. Foram realizados 

questionários em seis localidades para classificar os animais de acordo com a sua idade, género, esterilização e 

controle de parasitas, condição corporal, alterações cutâneas e outras observações, o grau de dependência e de 

restrição e, registou ainda, as coordenadas dos locais de alimentação para cada animal. Foram utilizadas ferramentas 

de sistemas de informação geográfica para processar os dados e foram criados modelos de regressão linear, tendo o 

número de casas sido definido como única variável independente para estimar a população de cães e gatos. 

Um total de 457 cães e 306 gatos foram identificados; Porto Inglês foi a localidade com maior número de animais 

(272 cães e 165 gatos). Para ambas as espécies, as fêmeas (23,63% das cadelas e 16,90% das gatas) estavam 

esterilizadas em maior percentagem do que os machos (23,63% dos cães e 11,46% dos gatos). A percentagem de 

animais desparasitados foi também superior para as fêmeas de ambas as espécies (cães: 30,71 % das fêmeas e 

30,71% dos machos; gatos: 16,90% das fêmeas e 15,92% dos machos). Em relação à detenção e supervisão dos 

animais, os resultados indicaram que a maioria tinha dono e acesso condicionado (59,30 % dos cães e 60,46% dos 

gatos) ou livre (38.73% dos cães e 36.93% dos gatos) à rua. Porto Inglês foi a única localidade onde existam animais 

errantes (1% dos cães e 0,33% dos gatos) e de bairro (0,88% dos cães e 2,29% dos gatos). A estimativa das 

populações foi de 531 cães e 354 gatos. Os modelos para estas estimativas foram construídos com base nas 

resoluções de 400 m e 200 m respectivamente e resultaram num erro de 7% quando comparado com os resultados 

do recenseamento. 

Em suma, os animais de companhia têm um importante estatuto na Ilha do Maio; os animais errantes não são uma 

preocupação, ao contrário de outras ilhas do arquipélago. Os dados de detecção remota e as ferramentas dos 

sistemas de informação geográfica foram essenciais para alcançar os objectivos do trabalho, mostrando a sua 

utilidade para estimativas de populações onde os recursos económicos são escassos.   

 

[Estimation and characterization of the dog and cat population on Maio Island, Cape Verde: an 

integration of household survey data and remote sensing imagery] 

Companion animals are responsible for transmitting several diseases, such as toxoplasmosis, Lyme disease and rabies. The 

motivation for this research was to estimate the dog and cat population on Maio Island, Cape Verde, in order to implement 

a syndromic surveillance system as part of Vétérinaires Sans Frontières - Portugal (VSF-Portugal) project “Public Health 

trough Animal Health”.  

The study was carried out in the course of VSF - Portugal mission in October 2012. Questionnaires were applied in six 

localities to classify the animals according to their age, gender, sterilization and parasites control status, body condition, 

skin changes and other observations, degree of dependence and restriction and recorded the coordinates of feeding places 

for each animal. Geographic information systems tools were used to process the data and linear regression models were 

created with the number of houses as only predictor variable to estimate dog and cat populations. 

A total of 457 dogs and 306 cats were identified; Porto Inglês was the locality with the highest number of animals (272 

dogs and 156 cats). Results show that for both species, females (23.63% of female dogs and 16.90% of female cats) were 

sterilized in a higher percentage than males (17.09 of male dogs and 11.46% of male cats). The percentage of dewormed 

animals was also higher in females for both species (for dogs: 30.71 % of females and 30.71% of males; for cats: 16.90% 

of females and 15.92% of males). Regarding the degree of dependence and restriction, the results indicated that the 

majority of animals were classified as restricted or supervised animals (59.3% of dogs and 60.46% of cats) and as family 

animal (38.73% of dogs and 36.93% of cats). Porto Inglês was the only village where feral (1% of dogs, 0.33% of cats) 

and neighbour (0.88% of dogs, 2.29% of cats) animals were reported. The estimated population size on the island was 531 

dogs and 354 cats. The models for these estimations were based on 400 m and 200 m resolutions respectively and resulted 

in an error of 7% when compared to survey results. 

In summary, this study allowed a direct contact with a culture where small companion animals have an important social 

status; and stray animals were not a concern on Maio Island in contrast with other islands in Cape Verde. Remotely sensed 

data and GIS tools were crucial to accomplish the objective of this study, revealing that this methodology is an added 

value in terms of assessing population sizes when financial resources are restricted. 
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Nas áreas urbanas, os gatos vadios vivem em colónias de elevada densidade populacional. Estes animais não são 

desparasitados regularmente, contribuindo assim para a manutenção dos ciclos de vida parasitários na cidade. O 

presente trabalho teve por objective determinar a prevalência, diversidade e intensidade de parasitas intestinais em 

gatos vadios provenientes da área urbana de Lisboa. O estudo incidiu sobre 162 gatos capturados e eutanasiados pela 

Câmara Municipal de Lisboa para efeitos de controlo populacional. O intestino dos animais foi colhido durante a 

necrópsia e analisado por métodos parasitológicos convencionais. Os helmintas foram identificados por exame 

macro e microscópico e os protozoários por técnicas de flutuação e sedimentação. No global, observou-se uma 

prevalência de parasitas intestinais de 90,1% e um total de 9 espécies parasitárias: Cystoisospora felis (14,2%), 

Cystoisospora rivolta (46,3%), Sarcocystis sp. (1,2%), Ancylostoma tubaeforme (19,1%), Toxocara cati (38,3%), 

Taenia taeniaeformis (3,1%), Dipyilidium caninum (53,1%), Joyeuxiella pasqualei (15,4%) e Diplopylidium nölleri 

(3,7%). Em relação à riqueza parasitária, os animais apresentaram uma média de 1,9  1,3 espécies de parasitas, 

com a seguinte distribuição:  25,9% infecções simples, 31,5% infecções concomitante com 2 espécies de parasitas, 

13% com 3 espécies, 11,7% com 4 espécies, 3,1% com 5 espécies e 0,6% com 6 espécies. A intensidade de infecção 

com helmintas foi mais elevada para D. caninum (42,4), seguida de J. pasquallei (14,4), A. tubaeforme (8,1) e T. 

cati (5,9). A prevalência e diversidade de parasitas intestinais encontrados neste estudo são mais elevadas que os 

valores apresentados em estudos anteriores. O potencial zoonótico de alguns destes parasitas, sobretudo T. cati e A. 

tubaeforme, reforça a necessidade de estratégias de controlo parasitário eficientes nas populações de gatos vadios 

em áreas urbanas, de modo a promover a protecção da saúde pública.  

 

 

[Intestinal parasites in stray cat populations in Lisbon, Portugal ] 

 

Stray cats live in high-density colonies in urban areas. These animals are not subjected to a regular anti-parasitic 

treatment and therefore contribute to the maintenance of parasite cycles in the city. The aim of the present study was 

to determine the prevalence, diversity and intensity of intestinal parasites in stray cats from the urban area of Lisbon. 

The survey was performed on 162 cats captured and euthanized by the city municipal services for population control 

purposes. The intestines of animals were collected during necropsy and analyzed using standard parasitological 

methods. Helminths were identified by macro and microscopic examination and protozoa by faecal floatation and 

sedimentation techniques. The overall prevalence of intestinal parasites was 90.1%. A total of 9 parasite species was 

recorded: Cystoisospora felis (14.2%), Cystoisospora rivolta (46.3%), Sarcocystis sp. (1.2%), Ancylostoma 

tubaeforme (19.1%), Toxocara cati (38.3%), Taenia taeniaeformis (3.1%), Dipyilidium caninum (53.1%), 

Joyeuxiella pasqualei (15.4%) and Diplopylidium nölleri (3.7%). The overall mean species richness was 1.9  1.3 

parasite species per animal and showed the following distribution: 25.9% simple infections, 31.5% concurrent 

infections with 2 parasite species, 13% with 3 species, 11.7% with 4 species, 3.1% with 5 species and 0.6% with 6 

species. Helminth mean intensity was highest for D. caninum (42.4), followed by J. pasquallei (14.4), A. tubaeforme 

(8.1) and T. cati (5.9). The prevalence and diversity of intestinal parasites found in our sampling are higher than the 

numbers previously reported in Portugal. The zoonotic potential of some of the parasites, including T. cati and A. 

tubaeforme, stresses the need for effective parasite control strategies in stray cat populations living in urban areas, to 

promote public health protection. 
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Durante muitos anos a criação de coelhos recorreu em demasia ao uso de antimicrobianos. Ora, o uso 

indiscriminado destas substâncias levantou questões de saúde pública, como a emergência de estirpes bacterianas 

multirresistentes e a inerente disseminação de genes de resistência, potencialmente transferíveis ao Homem através 

da cadeia alimentar. No presente, esta ocorrência veio refletir-se na enorme pressão a favor da adoção de estratégias 

que possibilitem uma redução massiva da quantidade de antimicrobianos administrados a espécies pecuárias. Assim, 

este trabalho visou avaliar o impacto zootécnico em coelhos, bem como o efeito na sua flora entérica, decorrente da 

substituição dos antimicrobianos por um auto-probiótico. 

Foram constituídos dois grupos de coelhos (Oryctolagus cuniculus) com base na alimentação: i) grupo antibiótico, 

com acesso a um alimento composto suplementado com antibióticos e, ii) grupo probiótico cujo alimento tinha 

incorporado um probiótico constituído por Escherichia coli e Enterococcus spp. em substituição dos antibióticos. 

Ao longo do estudo foram efetuadas análises microbiológicas, recuperando-se estirpes bacterianas que foram 

submetidas a avaliação dos respetivos perfis de resistência. Para além disso, os isolados de E. coli foram analisados 

relativamente ao seu filogrupo e comparados por genotipagem através da técnica de electroforese em campo pulsado 

(Pulsed-field gel electrophoresis – PFGE). Já as estirpes de Enterococcus spp. foram caraterizadas relativamente à 

espécie e comparadas por Enterobacterial repetitive intergenic consensos (ERIC-PCR). 

Através de genotipagem por ERIC-PCR e PFGE, foi possível verificar que as estirpes inoculadas no alimento 

composto na forma de probiótico foram capazes de colonizar o trato gastrointestinal dos coelhos, permanecendo 

mesmo ao longo do tempo de estudo. Assim, sugere-se que o probiótico utilizado possuía propriedades intrínsecas 

que poderão ter influência no crescimento e saúde animal, permitindo minimizar a utilização de antibióticos e, 

consequentemente, a emergência de estirpes bacterianas multirresistentes.  

 

[Evaluation of a probiotic effect in the zootechnical performance and enteric microflora in 

production rabbits (Oryctolagus cuniculus)] 

 

For many years there was an overuse of antimicrobials in livestock activity. However, the indiscriminate use of 

these substances became a public health matter, as the appearance of multi-resistant bacterial strains and its inherent 

dissemination of resistance genes, potentially transferable to humans through the food chain. At the present time, 

this occurrence came to be reflected in the enormous pressure for the adoption of strategies that allow a massive 

reduction in the quantity of administered antimicrobials to animal husbandry. Therefore, this work aimed to evaluate 

the zootechnical impact in rabbits, and the effect on their enteric flora, resulting from the replacement of antibiotics 

for a self-probiotic.  

Two groups of rabbits (Oryctolagus cuniculus) were established based on feed: i) antibiotic group, with access to 

feed supplemented with antibiotics and ii) probiotic group, whose feed was incorporated with a probiotic consisting 

of Escherichia coli and Enterococcus spp. in replacement of the antibiotics. Along the study, microbiological studies 

were performed, recovering bacterial strains which were evaluated for the respective resistance profiles. Moreover, 

E. coli isolates were analyzed for their phylogenetic groups and compared by genotyping using pulsed-field gel 

electrophoresis (PFGE). The Enterococcus spp. strains were characterized relatively to the species and compared by 

enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC-PCR). 

Through genotyping by ERIC-PCR and PFGE, it was possible to verify that the strains inoculated as probiotic in the 

feed were able to colonise the rabbit’s gastrointestinal tract, remaining during the study period. So, it is suggested 

that the used probiotic possesses intrinsic properties that may have influence in animal growth and its health, 

allowing decreased use of antibiotics and, consequently, the emergence of multiresistant bacterial strains. 

 

 



 131 

Poster 13 

 

Vigilância molecular de agentes infecciosos raros em ixodídeos 

 

Santos-Silva M.M.
1
, Antunes S.

2
, Domingues N.

2
, Domingos A.

2
, Santos A.S.

1
 

 
1 Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge/Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas 

2 Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

 

Os ixodídeos são considerados importantes vectores de agentes etiológicos que podem causar doença no Homem e 

animais. O trabalho integrado entre equipas multidisciplinares de investigação científica, médicos, veterinários, 

ambientalistas é indispensável para a obtenção de resultados mais completos como valorizado no conceito “One 

Health”. Considera-se agentes infecciosos raros microrganismos tais Anaplasma spp, Babesia spp, Coxiella burnetii 

e Theileria spp por apresentarem prevalências baixas (<2%) ou até mesmo desconhecidas em carraças capturadas na 

vegetação em Portugal. No entanto, os estudos efetuados até ao momento têm sido muito localizados em termos 

geográficos. Este trabalho, reflete uma primeira abordagem nacional na pesquisa simultânea destes agentes 

infecciosos em ixodídeos em fase de vida livre. Os exemplares estudados foram capturados pela técnica de 

“flagging/dragging”, entre Março e Outubro de 2013, em 32 concelhos selecionados aleatoriamente de norte a sul do 

país e identificados com base nas características morfológicas. O DNA genómico foi extraído dos artrópodes e 

processado para a deteção de sequencias nucleotídicas características dos agentes acima referidos por PCR 

convencional e em tempo real. Dos 111 ixodídeos capturados foram identificadas as espécies Dermacentor 

marginatus (n=1), Hyalomma lusitanicum (n=10), Haemaphysalis punctata (n=1), Ixodes ricinus (n=1), 

Rhipicephalus bursa (n=9), R. pusillus (n=5) e R. sanguineus (n=84), confirmando-se para esta amostra a suspeita 

de baixa prevalência dos agentes estudados. No entanto a sua deteção nestes artrópodes reflete a necessidade de 

manter trabalhos de vigilância epidemiológica ativos. Alargar esta pesquisa a ixodídeos capturados em hospedeiros 

nas mesmas áreas completará esta primeira abordagem relativa à prevalência de agentes raros no País. 

 

 

[Molecular survey of rare infectious agents in ticks] 

 

Ticks are known as important vectors of etiological agents associated to human and animal disease. The integrated 

work of multidisplinary teams with researchers, physicians, veterinarians, environmental scientists is a requisite for 

more comprehensive results in a “One Health” approach. As rare infectious agents are considered those that present 

low (<2%) or unknown prevalence in ticks captured in vegetation in Portugal, such as Anaplasma spp, Babesia spp, 

Coxiella burnetii e Theileria spp. However, the studies developed so far were geographically limited by the 

screening of small areas. The present works outline the first national wide approach to the study of these infectious 

agents in questing ticks. Specimens were collected by flagging/dragging the vegetation from March to October 2013 

in 32 randomly selected regional administrative regions of the country. Ticks were identified according to 

morphological characters and genomic DNA were extracted and tested for the above mentioned agents by 

conventional and real-time PCR. From the 111 collected ticks, seven species were identified Dermacentor 

marginatus (n=1), Hyalomma lusitanicum (n=10), Haemaphysalis punctata (n=1), Ixodes ricinus (n=1), 

Rhipicephalus bursa (n=9), R. pusillus (n=5) and R. sanguineus (n=84), proving the low prevalence of the studied 

pathogenic agents. However, the detection of agents in these arthropods reinforces the need of a continuing 

epidemiological survey. The inclusion of ticks parasitizing hosts in the same geographical areas will enable a more 

complete draw of rare infectious agent’s prevalence in the country.  

 

 
Financiamentos: PTDC/SAU-SAP/115266/2009 e PTDC/CVT-EPI/4339/2012 
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As carraças são ectoparasitas de grande importância veterinária, em regiões tropicais, pela sua acção espoliadora de 

sangue do hospedeiro e pela sua capacidade de agir como vectores de agentes patogénicos. De modo a identificar as 

espécies de carraças em populações de bovinos, na bacia do Rio Geba (regiões de Bafatá e Gabú), na Guiné-Bissau, 

foram seleccionados 149 bovinos, no total, para inspecção quanto à presença de ectoparasitas que levou à colheita 

de 337 carraças. Em cada manada foram inspeccionados visualmente entre 5 a 10 animais e os produtores 

responderam a um questionário para avaliação do tipo de maneio e de controlo parasitário efectuado. O estudo 

abrange 19 produtores de 18 tabancas, 11 dos quais em Abril de 2010 (estação seca) e outros 8 em Setembro de 

2012 (estação húmida). Foram identificados 3 géneros de carraças – Amblyomma (51,3%), Hyalomma (0,9%) e 

Rhipicephalus (47,8%) – que incluem 5 espécies (Ambyomma variegatum, Hyalomma truncatum, Rhipicephalus 

(Boophilus) annulatus, Rhipicephalus (Boophilus) geigyi e Rhipicephalus sulcatus). As espécies do género 

Amblyomma foram, claramente, predominantes durante a estação húmida (88.9%) enquanto as espécies pertencentes 

ao género Rhipicephalus foram as mais abundantes na estação seca (75,7%). Apesar dos produtores reconhecerem 

que as doenças transmitidas por carraças constituem um problema na região continuam a exercer medidas de 

controlo tradicionais. Independentemente das diferenças registadas entre manadas e entre as estações seca e húmida, 

as espécies encontradas estão em concordância com os dados anteriores registados na região. 

 

 

[Tick (Acari:Ixodidae) infestations among cattle populations at Geba´s River basin, Guiné-Bissau] 

 

Ticks are ectoparasites of great veterinary importance in tropical climate regions, for their direct host’s blood 

spoliation and ability to act as pathogen vectors. In order to address tick infestations among cattle populations along 

the river Geba´s basin (Bafatá and Gabú regions), in Guiné-Bissau, a total of 149 bovines were selected for tick 

inspection which lead to the collection of 337 ticks. In each herd 5 to 10 animals were visually examined for tick 

sampling and farmers were interviewed for systems management assessment and parasite control. The study covered 

19 farmers from 18 villages, 11 in April 2010 (dry season) and 8 in September 2012 (wet season). Three genera of 

ticks were identified – Amblyomma (51.3%), Hyalomma (0.9%) and Rhipicephalus (47.8%) - comprising 5 species 

(Ambyomma variegatum, Hyalomma truncatum, Rhipicephalus (Boophilus) annulatus, Rhipicephalus (Boophilus) 

geigyi and Rhipicephalus sulcatus). Species of the genus Amblyomma were clearly predominant during the wet 

season (88.9%) while in the dry season the species of the genus Rhipicephalus were more abundant (75.7%). 

Although farmers perceive tick-borne diseases as a problem in the region, the traditional farming methods of tick 

control prevail. Independently of differences observed among villages and between dry and wet seasons, tick species 

found are in agreement with earlier data records from the region.  
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A BSE é uma doença priónica que consiste numa desordem neurológica, progressiva e fatal, que afeta os bovinos. 

Conhecida na década de 1980 na Europa e na década de 90 chamou a atenção como nova variante da doença de 

Creutzfeldt-Jakob em seres humanos.  

A BSE tem uma origem alimentar, propagando-se através da incorporação Farinhas de Carne e Ossos contaminados, 

provenientes da reciclagem de restos de animais mortos expostos ao agente infecioso (prião), nas rações. 

Foram criadas medidas para garantir a proteção da saúde pública nomeadamente a remoção de matérias de riscos 

específicos e a restrição à utilização de certas proteínas animais transformadas na alimentação de animais de criação 

(Feed Ban) e em paralelo os métodos para garantir o cumprimento das respetivas proibições. A microscopia clássica 

era até há pouco tempo o único método oficial utilizado para o controlo das proteínas animais transformadas em 

alimentos para animais de criação na Europa. Com a aprovação da utilização de monogástricos na alimentação dos 

peixes de aquacultura, Regulamento (UE) nº 56/2013, o método de PCR em tempo real, para de deteção Proteínas 

Animais Transformadas ruminantes, foi aprovado como método oficial, Regulamento (UE) nº 51/2013. 

Este trabalho teve como objetivo o estudo dos limites de deteção da técnica de PCR em tempo real na identificação 

de DNA de ruminantes em rações de animais, em Portugal. Para tal procedeu-se à incorporação de farinhas de carne 

e ossos, em diferentes concentrações, em alimentos compostos para animais e em matérias-primas utilizadas na sua 

elaboração, simulando diferentes níveis de contaminação possíveis. Concomitantemente fez-se a análise de 

microscopia clássica, por forma a comparar estes resultados e limites de deteção. 

Foi possível verificar um limite de deteção de 0,1% de incorporação para ambos os métodos.  

 

[Real-time PCR method for identification of ruminants DNA in animal feeds, in Portugal] 

 

BSE is a prion disease that is a neurological, progressive and fatal disorder that affects cattle . Known since the 

1980s in Europe, in the 90s gained attention as new variant Creutzfeldt-Jakob disease in humans. 

BSE has a food source, spreaded by incorporation of meat and bone meal contaminated from recycling remains of 

dead animals exposed to the infectious agent (prion) in diets. 

Some measures were designed to ensure the protection of public health, in particular, the removal of specified risk 

materials and restriction of use of certain processed animal proteins in feed for farmed animals (Feed Ban) and 

parallel methods to ensure compliance with the respective bans. The classical microscopy was until recently the only 

official method used for the control of processed animal proteins in feed for farmed animals in Europe. With the 

approval of the use of monogastric feeding fish aquaculture, Commission Regulation (EU) nº 56/2013, real-time 

PCR method for detection of ruminant’s DNA, was approved as an official method, Commission Regulation (EU) nº 

51/2013. 

This work aimed to study the detection limits of real-time PCR products in the identification of ruminant processed 

animal proteins in animal feed, in Portugal. To do so, meat and bones were incorporated in different concentrations 

in compound feeds and raw materials used in their manufacture, simulating different levels of possible 

contamination. Simultaneously, classical microscopy was performed in order to compare these results with those 

obtained through PCR in what concerns the detection limit. 

It was possible to check a detection limit of 0.1% of incorporation for both methods. 
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Salmonella é um microrganismo patogénico largamente disseminado e um dos principais agentes bacterianos de toxi-

infeção alimentar no homem. Foi efectuado um estudo epidemiológico em 1600 estirpes de Salmonella spp isoladas de 

aves, suínos, outras espécies animais, alimentação animal e produtos alimentares de origem animal, no período 

compreendido entre 2009-2013 para determinação do serótipo e susceptibilidade antimicrobiana a dez antibióticos 

(ampicilina, cefotaxima, ciprofloxacina, ácido nalidixico, trimetoprim, sulfametoxazole, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina and tetraciclina), através da determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) pela técnica de diluição 

em agar. Foi efectuada a caracterização molecular dos isolados resistentes à cefotaxima, para a deteção de genes 

codificadores de β-lactamases de espetro estendido (ESBL) e do tipo AmpC plasmídicas (PMAβ), de genes de resistência 

às quinolonas mediados por plasmídeos e elementos genéticos móveis envolvidos na disseminação de genes de resistência. 

Em aves vivas (reprodutoras, frangos e poedeiras) dos 843 isolados, 27,9% foram serotipificados como sendo S. 

Enteritidis, 23,5% Salmonella Havana e 14,1% Salmonella Mbandaka; em perús, Salmonella Derby foi o serótipo mais 

comum (44%), seguido de Salmonella I 4,[5],12:i:- (16%). Em suínos, dos 101 isolados 21,8% foram Salmonella Rissen e 

Salmonella Typhimurium, 10.9% Salmonella Derby e Salmonella London. Nas outras species animais, Salmonella 

Typhimurium foi o serótipo prevalente com 65.6% dos isolados, seguido de Salmonella I 4,[5],12:i:- (9,8%). No global, S. 

4,[5],12:i:- foi o serótipo mais comum isolado de alimentos (25.8%), seguido de S. Typhimurium (19,2%) e Salmonella 

Rissen (18,4%). S. Enteritidis foi o serótipo mais comum em alimentos de origem aviária (36,3%).  

A mais elevada frequência de estirpes multiresistentes foi observada em produtos alimentares de origem suína e bovina, 

com 62,6% e 59,4%, respectivamente. 

Técnicas moleculares de reação da polymerase em cadeia e sequenciação dos produtos confirmaram a deteção de genes, 

blaCTX-M (n=8), blaSHV (n=2), blaTEM (n=2) e β-lactamases plasmídicas do tipo AmpC (n=2). Não foram detectados genes 

plasmídicos de resistência às quinolonas. Em seis isolados, três de S. I 4,[5],12:i:-, dois de S. Havana e um de S. 

Enteritidis, foram detectados integrões class 1 e num isolado  de S. I 4,[5],12:i:- foi detectado integrão class 2.  

Em conclusão, a crescente preocupação com a emergência de estirpes bacterianas portadoras de genes codificadores de β-

lactamases de espetro estendido em animais de produção salienta a importância de uma monitorização contínua. 

 

[Antimicrobial susceptibility of Salmonella enterica isolated from food-producing animals, animal 

feed and food products of animal origin, in Portugal - Genetic analysis of isolates with reduced 

susceptibility/resistance to third generation cephalosporins and cephamycins] 

Salmonella is a widely distributed foodborne pathogen and one of the most common causes of bacterial foodborne 

illnesses in humans.  An epidemiologic study was conducted on 1600 Salmonella spp isolates recovered from poultry, 

swine, other animal species, animal feed and food products of animal origin, over the period of 2009-2013, to determine 

their serotype and antimicrobial susceptibility to a panel of ten antimicrobials (ampicillin, cefotaxime, ciprofloxacin, 

nalidixic acid, trimethoprim, sulfamethoxazole, chloramphenicol, streptomycine, gentamicine and tetracycline), through 

the determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC), using the agar dilution technique. Molecular 

characterization of isolates showing a non-wild type MIC to cefotaxime was performed, to determine extended spectrum 

β-lactamases (ESBL), plasmid mediated AmpC (PMAβ), plasmid mediated quinolone (PMQR) resistance determinants 

and mobile genetic elements involved in the dissemination of resistance genes. 

In live poultry (breeders, broilers, layers) of the 843 isolates recovered, 27.9% comprised S. Enteritidis, 23.5% Salmonella 

Havana and 14.1% Salmonella Mbandaka; in turkeys, Salmonella Derby was the most common serovar isolated (44%), 

followed by Salmonella I 4,[5],12:i:- (16%). In swine, of 101 isolates 21.8% comprised Salmonella Rissen and Salmonella 

Typhimurium, 10.9% Salmonella Derby and Salmonella London. In other animal species, Salmonella Typhimurium was 

the prevalent serovar with 65.6% of the isolates, followed by Salmonella I 4,[5],12:i:- (9.8%). Overall, S. 4,[5],12:i:- was 

the most common serotype recovered from food products (25.8%), followed by S. Typhimurium (19.2%) and Salmonella 

Rissen (18.4%). S. Enteritidis was the most frequent serotype in poultry products (36.3%).  

Susceptibility profiles differed according with the serotype and the origin of the isolates. A higher frequency of multidrug 

resistant isolates was recovered from food of swine and bovine origin, with 62.6% and 59.4%, respectively. Polymerase 

chain reaction and sequencing of the amplicons confirmed the presence of blaCTX-M-type (n=8), blaSHV-type (n=2), blaTEM-type 

(n=2) and plasmid-mediated AmpC β-lactamases (PMAβ) genes (n=2). No plasmid mediated quinolone resistance-

encoding genes were detected. Six isolates( three S. I 4,[5],12:i:-, two S. Havana and one S. Enteritidis) carried class 1 

integrons and  one S. I 4,[5],12:i:- isolate harboured a class 2 integron.  

In conclusion, the growing concern of the emergence of bacterial strains bearing ESBL in food-producing animals 

highlights the importance of continuous monitoring. 
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Durante o ano de 2013 assistiu-se em Portugal a diversas iniciativas focadas na protecção e bem-estar animal, que 

culminaram com a aprovação, pela Assembleia da República, de propostas legislativas de criminalização dos maus 

tratos a animais domésticos, particularmente aos de companhia. Embora ainda não esteja em vigor, nem seja 

conhecido o texto final, desenha-se um agravamento do regime sancionatório que deverá estender a pena de prisão a 

outros tipos de maus tratos que não apenas às lutas de animais. 

A exemplo do que acontece noutros países, com enquadramento legal semelhante instituído há mais tempo, é 

expectável que o Médico Veterinário não esteja absolutamente confiante para relatar situações que poderão ser 

consideradas maus tratos punidos com sanção de prisão. Nem sempre o reconhecimento e a tipificação é imediato ou 

fácil e mesmo quando reconhecido cada caso deve ser tratado individualmente, uma vez que o contexto da 

ocorrência pode implicar diferentes desfechos. 

O conceito de mau trato é abrangente, podendo ocorrer por comissão ou omissão de um acto. Negligência e Abuso 

são as categorias mais frequentemente implicadas, incluindo esta última situações de abuso físico, emocional ou 

sexual. As lesões não acidentais, por exemplo o abuso físico, podem ser semelhantes às acidentais e não levantar 

suspeitas. O Médico Veterinário deve estar alerta para a presença de alguns indicadores, que por si só não são 

relevantes, mas que em conjunto podem levar à suspeita de estar em presença de um caso de maus tratos: o perfil do 

utente e/ou o seu comportamento, a consistência da história apresentada, o comportamento do animal, o tipo e/ou 

frequência das lesões, morte ou lesões de outros animais do mesmo utente são alguns exemplos. 

No exercício profissional não há a obrigatoriedade do Médico-Veterinário relatar casos de maus tratos a animais. 

Por outro lado o Código Deontológico é muito restritivo relativamente às situações em que o sigilo profissional pode 

ser quebrado, o que poderá conduzir a uma falha na sinalização de casos de maus tratos. No entanto o Médico-

Veterinário deverá estar preparado para, num contexto forense, reconhecer o mau trato, decidir as acções a tomar, 

proceder à colheita e preservação de evidências e disponibilizar-se para testemunhar em tribunal, tendo sempre em 

mente que a sua primeira obrigação é para com o animal, não sendo da sua responsabilidade provar o abuso mas sim 

providenciar evidências que auxiliem as autoridades no desempenho das suas funções. 

 

 

[Criminalization of animal abuse - The perspective of Forensic Veterinary Medicine] 

 

During the year 2013 Portugal have seen several initiatives focused on protection and animal welfare, which led to 

the approval by the Parliament, of legislative proposals to criminalize cruelty to domestic animals, particularly pets. 

Although not yet in force, nor the final text is known, it is anticipated an aggravation of the penalties that should 

extend prison sentence to other types of abuse, beside the animal fight. 

As in the case of other countries, with similar legal framework established overtime, it is expected that the 

veterinarians are not absolutely confident to report situations that may be considered abuse punished with 

imprisonment penalty. Not always recognition and typification is easy nor immediate and even when recognized 

each case must be treated individually, since the context of occurrence may imply different outcomes. 

The concept of abuse is comprehensive and can occur by commission or omission of an act. Neglect and Abuse are 

the most frequently implicated categories, the latter including situations of physical, emotional or sexual abuse. 

Non-accidental injury, eg physical abuse, may be similar to accidental and not suspicious. The veterinarian should 

be alert to the presence of some indicators, which in itself are not relevant, but that together may conduce to the 

suspicion of being in the presence of a case of abuse, namely the profile of the owner and / or behavior , the 

consistency of the presented story, the animal behavior, the type and / or frequency of injury, death or injury of other 

animals of the same owner. 

In practice, the veterinarian does not have to compulsory report cases of animal abuse. On the other hand the Code 

of Ethics is very restrictive on situations that professional confidentially can be broken, which may lead to failure in 

signaling mistreatment cases. However the veterinarian should be prepared for, in a forensic context: recognize 

abuse, decide what actions to take, collect and preserve evidences and be available to testify in court, keeping in 

mind that the first obligation is to the animal, it is not the veterinarian responsibility to prove abuse only provide 

evidence to assist the authorities investigating or prosecuting the case. 
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Introdução: Os Tumores Mamários Felinos (TMF) apresentam uma complexa heterogeneidade morfológica e 

biológica, que determina diferentes comportamentos clínicos e diversas respostas à terapêutica. Recentemente, tem 

surgido em Medicina Veterinária uma nova classificação que recorre a marcadores moleculares, com o intuito de 

ajudar o clínico a estabelecer um diagnóstico mais preciso, instituir uma terapêutica adequada e a emitir um 

prognóstico mais assertivo. Esta nova classificação, utilizada em Medicina Humana, identifica quatro subtipos de 

tumores mamários: Luminal A (LA), Luminal B (LB), HER2 e Triplo Negativo (TN). Neste estudo, investigou-se a 

prevalência, as características clinicopatológicas e o tempo de sobrevida destes subtipos moleculares em TMF.  

Material e métodos: O fenótipo molecular tumoral de 21 felinos diagnosticados com carcinomas mamários, na área 

de Lisboa, entre Março de 2009 e Dezembro de 2013, foi definido mediante a execução de protocolos 

imunohistoquímicos para avaliar a expressão de HER2, RE, RP e índice Ki67. Foram analisadas as características 

clinicopatológicas e o tempo de sobrevida. 

Resultados: O subtipo mais prevalente foi o LB (76,1%; n=16), seguido do HER2 (14,3%; n=3), LA (4,8%; n=1) e 

TN (4,8%; n=1). O caso LA teve um tempo de sobrevida global de 16 meses, manifestou grau histológico I, revelou 

ausência de necrose tumoral, de permeação vascular e de metastização. O subtipo LB apresentou um tempo médio 

de sobrevida global de 25 meses, expressou elevada percentagem de casos com grau histológico III (81,3%), 

metastização no momento do diagnóstico (40%) e presença de necrose tumoral (73,3%). O subtipo HER2 foi o que 

possuiu um menor tempo médio de sobrevida global (9 meses), todos os seus casos corresponderam a grau 

histológico III, alguns deles manifestaram metastização no momento do diagnóstico (33,3%) e necrose tumoral 

(66,7%). O caso TN teve um tempo de sobrevida global de 29 meses, revelou grau histológico III, metastização 

regional e necrose tumoral. Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa (p=0,014) no tempo de 

sobrevida global entre os subtipos LB e HER2.  

Conclusão: Os subtipos mais prevalentes foram o LB e o HER2. Estes subtipos apresentaram tempos médios de 

sobrevida global significativamente diferentes, apesar de terem características clinicopatológicas muito semelhantes. 

Assim sendo, estes dados sugerem que a utilização da classificação molecular poderá melhorar a capacidade de se 

prever a evolução de TMF em cada paciente, para além de ser um potencial indicador para terapêuticas específicas. 

 

[Molecular classification of feline mammary tumors: clinic importance] 

 

Introduction: The Feline Mammary Tumors (FMT) have a complex morphologic and biologic heterogeneity which 

determines different clinic behaviors and therapeutic responses. Recently, a new classification appeared in 

Veterinary Medicine that considers molecular markers, with the aim to help the clinician to establish a more 

accurate diagnostic, a better therapeutic and a more assertive prognostic. This new classification, already used in 

Human Medicine, identifies 4 subtypes of mammary tumors: Luminal A, Luminal B, HER2 and Triple Negative. In 

this study, it was researched the prevalence, clinicopathological characteristics and the survival time of this 

molecular subtypes in FMT. 

Material and methods: The tumor molecular phenotype of 21 felines diagnosed with mammary carcinoma, in the 

Lisbon area, between March 2009 and December 2013, was defined bearing in mind the performance of 

immunohistochemical protocols do evaluate the expression of HER2, RE, RP and indice Ki67. It was analyzed the 

clinicophatological characteristics and survival time. 

Results: The most prevalent subtype was the Luminal B (76.1%; n=16), followed by the HER2 (14.3%; n=3), 

Luminal A (4.8%; n=1) and Triple Negative (4.8%; n=1). In the case of Luminal A, the average survival time was 

16 months, the corresponded tumor presented histological grade I, absence of tumoral necrosis, vascular permeation 

and metastization. The Luminal B subtype showed a median overall survival of 25 months, expressed high 

percentage of cases with histological grade III (81.3%), metastasis at diagnosis (40%), and tumor necrosis (73.3%). 

The HER2 subtype possessed the lowest average overall survival time (9 months), all cases corresponding to 

histological grade III, showing metastasis at diagnosis (33.3%) and tumor necrosis (66.7%). The Triple Negative 

case had an overall survival time of 29 months, showed histological grade III, regional metastasis and tumor 

necrosis. It was verified a statistically significant difference (p=0.014) in survival time between subtypes Luminal B 

and HER2. 

Conclusion: The most prevalent subtypes were Luminal B and HER2. Although these molecular tumoral subtypes 

presented significantly different overall survival times, they had very similar clinical and pathological 

characteristics. The aspects reported suggest that the molecular classification of mammary tumors is an useful tool 

to predict FMT evolution in each patient, as well as a potential indicator of specific therapies. 
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Introdução: As citoqueratinas (Ck) participam na formação dos filamentos intermediários do citoesqueleto celular, estando 

presentes no tecido epitelial normal e tumoral. As Ck compreendem uma família de pelo menos 20 proteínas, sendo a sua 

expresão variável de tecido para tecido, pelo que a determinação do seu perfil é útil, em Medicina Humana, no diagnóstico 

de carcinomas muito indiferenciados. Adicionalmente, no Cancro da Mama, a avaliação das citoqueratinas basais (como a 

Ck 5/6) é importante para o diagnóstico dos carcinomas “basal-like” que estão associados a um pior prognóstico. Em 

Medicina Veterinária, existem poucos estudos que avaliam as citoqueratinas basais, pelo que o objectivo deste estudo foi 

caracterizar o padrão e a frequência da expressão das citoqueratinas 5 e 6, em Carcinomas Mamários Felinos (CMF) e 

verificar se ocorrem associações entre a expressão destas proteínas e algumas características histopatológicas. 

Material e Métodos: Foram avaliados 142 CMF e 29 lesões mamárias displásicas ou benignas, tendo-se recolhido 

informação sobre a classificação histopatológica de todas as massas, o tamanho, grau de malignidade, presença de necrose 

e permeação vascular. A análise da expressão das Ck 5/6 foi realizada através da técnica de imunohistoquímica e a 

marcação foi considerada positiva caso fossem observados mais de 5% de células tumorais marcadas. Nas lesões 

displásicas apenas foi considerada a marcação das células epiteliais luminais. As associações entre os resultados da 

imunohistoquímica para as citoqueratinas e os diferentes parâmetros recolhidos foram avaliadas pelo teste X
2 
(p < 0,05). 

Resultados: Foram observados três padrões de imunomarcação para as Ck 5/6 nos CMF: na região basal dos ductos 

(células mioepiteliais), no citoplasma apical das células tumorais (marcação punctiforme) e marcação citoplasmática 

difusa com ou sem reforço de membrana citoplasmática nas células tumorais. 63,2% dos CMF e 20,7% das lesões 

benignas mostraram positividade para as citoqueratinas estudadas. Esta positividade mostrou associação significativa com 

a natureza do tumor (benigno versus maligno). 

Conclusões: Este estudo tinha como principal objectivo caracterizar a expressão de Ck 5/6 numa população de tumores 

mamários felinos, dada à sua potencial importância na fenotipagem dos CMF. No entanto, o facto dos padrões de 

expressão e dos cutoffs de positividade estarem pouco definidos na Gata e até mesmo na Mulher, onde ainda não existe 

uniformização de critérios, trouxe algumas dificuldades acrescidas a este trabalho. Ainda assim, os resultados mostram a 

existência de três padrões de marcação para as Ck 5/6 (um deles descrito pela primeira vez), que uma elevada percentagem 

de CMF apresenta sobrexpressão das citoqueratinas basais (63,2%) e que ocorre uma associação forte entre a 

imunomarcação para as Ck 5/6 e a malignidade dos tumores mamários, na Gata. 

  

[Evaluation of basal cytokeratins (Ck 5/6) in feline mammary tumors] 

 
Introduction: The cytokeratins (Ck) participate on the intermediate filament proteins characteristically found in the normal 

and tumoral epithelium tissue. The Ck comprise a family of at least 20 proteins, and their expression is variable from 

tissue to tissue, whereby the determination of the Ck profile is useful in Human Medicine, to help in the differential 

diagnosis of carcinomas. Moreover, in Breast Cancer, the evaluation of the basal cytokeratins expression (like Ck 5/6) is 

important to diagnose the “basal-like” carcinomas, which are associated with a worse prognosis. In Veterinary Medicine 

there are few studies that evaluate the basal cytokeratins expression, and the aim of this study was to characterize the 

pattern and the frequency of expression of the cytokeratins 5 and 6, in Feline Mammary Carcinomas (FMC) and to verify 

if there’s any association between the cytokeratin expression and the histopatological features of the tumors. 

Materials and Methods: 142 FMC and 29 dysplastic or benign mammary lesions were evaluated, and data about 

histopathological classification, size, malignancy grade, presence of necrotic areas and invasion of neoplastic cells in 

vessels were recorded. Immunohistochesmistry was performed for Ck 5/6 expression and the tumor was considered 

positive when more than 5% of the neoplastic cells were stained. In the dysplastic lesions only staining in the luminal cells 

were taking into account. The associations between the immunohistochemistry results for cytokeratins and the different 

parameters collected were evaluated using the X
2
 test (p < 0.05).    

Results: In FMC, three patterns of immunostaining for Ck 5/6 were observed: staining in the basal region of the ducts 

(myoepithelial cells), staining in the apical cytoplasm of tumor cells (dot-like pattern) and diffuse cytoplasmatic staining 

with our without membranar staining in the neoplastic cells. 63.2% of CMF and 20.7% of benign lesions were positive for 

the cytokeratins studied. This positivity was significantly associated with the nature of the tumor (benign versus 

malignant).   

Conclusions: The objective of this study was to characterize the expression of Ck 5/6 in a population of feline mammary 

tumors, due to their potential importance in the FMC immunophenotyping. However, the poor definition of the expression 

patterns and of the cutoffs of positivity in Cat and even in the Women, where there is still no uniformization of the criteria, 

brought some dificulties into this work. Still, the results show the existence of three expression patterns (one of them 

described here for the first time), a high percentage of FMC presents overexpression of the basal cytokeratins 5/6 (63.2%) 

and demonstrate a strong association between immunostaining for Ck 5/6 and the malignant nature of the lesion.  

 
Estudo suportado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/70720/2010) . 
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O tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma síndrome clínica e fisiopatológica que resulta da oclusão da circulação 

arterial pulmonar por um ou mais êmbolos. O termo tromboembolismo compreende quer a formação local de 

trombos (trombose pulmonar primária), quer a deslocação de um trombo formado em qualquer local do sistema 

vascular (embolismo pulmonar). Na maioria das vezes são coágulos de sangue (tromboêmbolos), gotículas de 

gordura, células neoplásicas, bactérias, parasitas, pelos, corpos estranhos, bolhas de ar, líquido amniótico ou 

substâncias exógenas injetadas na circulação. O quadro clinico da embolia pulmonar é variável e inespecífico, 

muitas vezes silencioso, podendo ocorrer morte súbita.  

Descrevemos um caso de tromboembolismo da artéria pulmonar devido a dirofilariose, numa cadela Dogue de 

Bordéus, com 8 anos de idade. Apresentava uma avaliação clinica normal e foi submetida a cirurgia para remoção 

de lipoma e hematoma subcutâneos. A cirurgia decorreu sem complicações anestésicas. Uma hora depois, sucumbiu 

repentinamente. Na necrópsia foi verificada a presença de filárias na cavidade ventricular direita e lúmen da artéria 

pulmonar; continuando o trajecto da artéria pulmonar, foi encontrado um trombo aderente á parede e associado a 

formas parasitárias; a continuação das ramificações da artéria pulmonar no pulmão permitiu visualizar mais formas 

parasitárias no parênquima. No exame histopatológico de pulmão foi observada trombose vascular com presença de 

êmbolos parasitários intraluminais, associados a infiltrado de células mononucleadas, e granulomas no parênquima 

com vestígios de formas parasitárias, rodeados por infiltrado inflamatório pleomorfo com células gigantes 

multinucleadas.O exame parasitológico confirmou tratar-se de Dirofilaria immitis. 

O tromboembolismo canino é uma rara mas importante patologia, e o seu diagnóstico é complicado pela 

inconsistência dos sinais. No cão, o tromboemebolismo é uma manifestação secundária de um outro processo 

patológico, pelo que devemos diagnosticar e tratar a patologia subjacente. 

 

 

[Pulmonary thromboembolism by Heartworm in a dog] 

 

Pulmonary thromboembolism (PTE) is a clinical and pathophysiological syndrome that results from occlusion of 

pulmonary arterial circulation by one or more emboli. The term thromboembolism encompasses both local thrombus 

formation (primary pulmonary thrombosis) and the movement of a formed thrombus elsewhere in the vascular 

system (pulmonary embolism). Most often are blood clots (thromboemboli), fat droplets, neoplasic cells, bacteria, 

parasites, air, foreigh bodies, amniotic fluid or injected exogenous substances in the circulation. Clinical signs of 

PTE are highly variable, inconsistent and nonspecific, often silent and sudden death may occur.  

We describe a case of pulmonary thromboembolism due to heartworm, in a with 8 years old female, Dogue of 

Bordeaux. She had a normal clinical evaluation and was subjected to a surgery in order to remove a subcutaneous 

hematoma and lipoma. The surgery went without anesthetic complications. An hour later, suddenly succumbed. 

At necropsy, the presence of filariae were observed in the right ventricular cavity and lumen of the pulmonary 

artery; continuing the path of the pulmonary artery, a thrombus with (3x1.5x1) cm was found associated at parasitic 

forms; the continuation of the pulmonary artery  branches in the lung allowed to view more microfilariae in the 

parenchyma; histopathological examination of lung showed vascular thrombosis with intraluminal parasitic emboli, 

associated with inflammatory infiltrate composed by mononuclear cells, and granulomas with traces of parasitic 

forms, surrounded by an pleomorfic inflammatory infiltrate with giant cells; The parasitological examination 

confirmed that is was Dirofilaria immitis. 

Canine thromboembolism is a rare but important disease, and its diagnosis is complicated by inconsistent signals. In 

dogs, the tromboembolism is a secondary manifestation of another disease process, we must diagnose and treat the 

underlying pathology. 
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A localização do pâncreas está estreitamente relacionada com o duodeno no abdómen anterior, estando 

relativamente bem protegido contra os traumas, mas dificilmente acessível para o clínico. As doenças do pâncreas 

que não estão associadas com a dor podem, por conseguinte, permanecer clinicamente silenciosas, por longos 

períodos. Por estas razões, a generalidade dos processos destrutivos do pâncreas revelam-se como perturbações 

metabólicas, anomalias digestivas ou retenção biliar. A necrose pancreática aguda constitui uma excepção, podendo 

conduzir a processos muito dolorosos. 

A necrose pancreática aguda é uma doença importante dos cães. A designação de necrose pancreática é mais correta 

do que a de pancreatite por indicar mais rigorosamente o carácter essencialmente necrotizante da lesão, apesar desta 

designação não ser inteiramente satisfatória já que as principais alterações morfológicas não estão no parênquima do 

órgão, mas sim no tecido adiposo intersticial e peri-pancreático. 

Apresentamos um caso de necrose pancreática aguda num cão adulto, género masculino, de raça caniche, que 

morreu repentinamente após ingestão de alimento rico em gordura e um curto episódio de gastroenterite. 

Descrevemos as lesões macroscópicas observadas na necrópsia e as alterações histopatológicas das lesões. 

A aparência do pâncreas, aumentado de volume e difusamente necrosado e as extensas áreas de esteatonecrose dos 

órgãos adjacentes com “aparência de giz” fomentam a ideia que as lesões visíveis desta doença são produzidas pelas 

enzimas proteolíticas do órgão. Indicam também que, apesar de clinicamente manifestar-se como um processo 

agudo, a doença pode ter uma evolução mais prolongada, em que o animal após um episódio inicial de necrose 

pancreática pode permanecer assintomático até à necrose completa do órgão.  

 

 

[Acute pancreatic necrosis in a dog- a case report] 

 

The pancreas is tucked away with the duodenum in the upper abdomen where it is relatively well protected against 

trauma and where it is not readily accessible to the clinician. Pancreatic disease which is not associated with pain 

can therefore remain clinically silent for long periods. For these reasons, destructive process of the pancreas, are 

revealed as metabolic disturbances, digestive abnormalities or biliary retention, except of acute pancreatic necrosis, 

which can be shockingly painful. 

 Acute pancreatic necrosis is an important disease of dogs. The designation of pancreatic necrosis is preferred to one 

of pancreatitis to indicate more precisely the basic necrotizing character of the lesion. Even this designation is not 

wholly satisfactory because the major morphologic changes are not in the parenchyma of the organ, but rather in the 

interstitial and peripancreatic adipose tissue.  

A case of acute necrosis pancreatic in an adult male Poodle dog that died suddenly after ingested a very fat meal and 

a short episode of clinical gastroenteritis, is presented. We describe the macroscopic lesion observed at the necropsy 

and the microscopic findings of the lesions.  

The enlarged and necrotizing aspect of pancreas and the extensive chalky areas of the surrounding organs suggests 

that the visible lesions of this disease are produced by the proteolytical enzymes of the organ. The extensive lesions 

observed, also indicated that, although the appearance of a fatal and a fast onset disease, it appears that results from 

a more prolonged disease, and of the possibility that after an initial acute episode of pancreatic necrosis, the animal 

could be clinically well until there was no pancreas left. 
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As anomalias congénitas do peritoneu são raras estando no geral relacionadas com remanescentes embrionários das 

estruturas vitelinas. A hérnia diafragmática peritoneopericárdica parece ocorrer devido a anomalias do 

desenvolvimento do septum transversum. Podem estar associadas a anomalias cardíacas, malformações do esterno e 

das junções costo-condrais ou a hérnias umbilicais. Apesar de várias partes do fígado, baço, omento e intestino 

delgado poderem herniar para o saco pericárdico, estas lesões são muitas vezes clinicamente silenciosas, 

ocasionalmente associadas a dispneia, atrasos no crescimento, vómito, etc. Raramente se tornam complicadas ou 

constituem ameaça para a vida. 

 Descrevemos um caso de uma hérnia diafragmática peritoneopericárdica num cão macho de sete meses de raça 

Serra da Estrela, vacinado e desparasitado, que morreu no final de uma orquiectomia, após epistaxis e hemoptise 

abundante, com consequente paragem respiratória, tendo sido reanimado uma primeira vez. Após a reanimação 

manteve ruídos respiratórios e acabou por sucumbir a uma segunda paragem, desta vez cardio-respiratória.  

Apesar do estado físico revelar baixa condição corporal, ao exame clínico pré operatório não se verificaram 

alterações cardíacas nem respiratórias que justificassem a realização de exames complementares, não havendo 

também da parte dos donos queixas que levassem à suspeita de patologia. 

Descrevemos as lesões macroscópicas observadas na necrópsia e as imagens radiográficas efetuadas pós-mortem. O 

pericárdio estava muito distendido e comunicava com a cavidade abdominal através de uma abertura no diafragma, 

com herniação incompleta do fígado e da vesícula biliar para o interior do pericárdio que comprimiam o coração. 

Foram observadas alterações anatómicas do fígado e uma severa cardiomiopatia dilatada. Os lobos hepáticos 

herniados apresentavam superfície irregular e um halo fibroso da constrição. Também foram observados distúrbios 

circulatórios com dilatações varicosas no mesentério. 

Pretende-se assim contribuir para uma melhor caracterização das anomalias congénitas das raças de canídeos 

portuguesas. 

 

 

[Peritoneopericardial diaphragmatic hernia in a “Serra da Estrela” dog – a case report] 

 

Congenital anomalies of the peritoneal membranes are rare; they are associated most frequently with embryonic 

remnants of vitelline structures. Peritoneopericardial diaphragmatic hernias presumably result from abnormal 

development of the septum transversum. They are sometimes associated with cardiac anomalies, malformations of 

the sternum and costochondral junctions, or umbilical hernias. Though various portions of the liver, spleen, 

omentum, and small intestine may herniated into the pericardial sac, theses lesions often are clinically silent but 

occasionally are associated with dyspnea, failure to thrive, vomitation, etc. These lesions rarely become complicated 

and life threatening.  

A case peritoneopericardial diaphragmatic hernia in a seven months male dog of a Portuguese breed Serra da Estrela 

vaccinated and dewormed who died at the end of an orchiectomy after abundant epistaxis and hemoptysis, with 

subsequent respiratory failure and that have been revived a first time. After recovery kept the breathing noises and 

finally succumbed due to a second arrest, this time cardio-respiratory. 

Despite the physical state revealed poor body condition, the pre-operative clinical examination did not revealed 

cardio-respiratory changes that required complementary tests, and there were no complaints of the owners, 

suspicious of pathology.  

We describe the macroscopic lesion observed at the necropsy and radiographic images made post-mortem. The 

pericardium was much distended and a large mass of liver and gallbladder passed into the thoracic cavity through 

the diaphragmatic defect, compressing the heart.  There were also morphological liver anomalies with lobulation 

defects and a very severe dilated cardiomyopathy associated. The herniated hepatic lobes showed rough texture and 

a ring of fibrotic constriction. Mesenteric local circulatory disturbs with varicose veins were also observed.  

With this case report we intend to contribute for a better characterization of congenital anomalies of the Portuguese 

canine breeds. 
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O carcinoma das células escamosas é o segundo tumor mais frequente na boca em cães, independentemente do tipo 

de tratamento efectuado, sendo frequente a recidiva local . A proteína p63 pertence à família de proteínas do gene 

p53. A E-caderina é uma glicoproteína dependente do cálcio, necessária nos mecanismos de adesão celular. Estas 

proteínas desempenham um papel relevante na iniciação e progressão do carcinoma de células escamosas, estando 

associadas à diminuição das características epiteliais das células escamosas e estando implicadas no seu prognóstico. 

Vinte e dois casos foram avaliados retrospectivamente entre Janeiro de 2008 e Janeiro de 2012. Foram registadas as 

variáveis idade, raça, sexo, peso corporal, localização e tamanho do tumor, invasão óssea e metástases linfáticas no 

momento do diagnóstico. As amostras tumorais foram fixadas em formalina tamponada a 10% e incluídas em 

parafina. Foram feitos cortes de 3µm para exame histológico de rotina (hematoxilina e eosina) e para o estudo 

imuno-histoquímico. A técnica utilizada foi a seguinte: recuperação de antigénio, em tampão de citrato (pH = 6,2 ), 

usando microondas a uma potência de 600W durante 15 minutos; incubação com os anticorpos primários (anticorpo 

anti-p63 clone 4A4,VENTANA; anticorpo anti-caderina-E, clone 36,VENTANA ); utilização do sistema de deteção 

Novolink Max Polymer, Novocastra. 

Foi avaliada a relação entre as marcações obtidas para p63 e caderina-E e os parâmetros clínico-patológicos. Todos 

os tumores estudados mostraram aumento da expressão de p63, e 77,3 % apresentaram diminuição da expressão de 

caderina-E. Não foi observada relação entre a expressão de p63 e de caderina-E com as variáveis tamanho tumoral, 

invasão óssea e metastização nos linfonodos. Foi observada uma correlação entre os padrões de expressão atípico e 

citoplasmático destes dois marcadores (p=0,026). O padrão de expressão atípica de p63 e o padrão citoplasmático de 

caderina-E foram relacionados com o aumento do grau do tumor (p=0,022 e p=0,017, respectivamente) . 

Estes resultados sugerem que as alterações na expressão de p63 e da caderina-E são eventos frequentes no 

carcinoma de células escamosas oral no cão. 

 

[p63 and E-cadherin expression in canine oral squamous cell carcinoma: preliminary results] 

 

Squamous cell carcinoma is the second most frequent oral cancer in dog and, regardless of treatment approach, local 

recurrence is common. The tumor protein p63 is a member of p53 gene family proteins. E-cadherin is a calcium-

dependent cell-to-cell adhesion surface glycoprotein. These proteins play a relevant role in SCC initiation and 

progression being associated with a decrease of the epithelial characteristics of squamous cells and are implicated in 

the prognosis.  

Twenty-two cases obtained from January 2008 to January 2012 were collected and retrospectively evaluated. 

Complete records were reviewed, including age, breed, sex, body weight, tumor location and size, bone invasion and 

lymph node metastasis at the time of presentation. Tumor samples were fixed in 10% buffered formalin and paraffin 

embedded. 3μm sections were cut for routine histologic examination (haematoxylin and eosin) and for 

immunohistochemistry study. Immunostaining was performed as follows: antigen retrieval in microwave at 600W 

for 15 minutes in citrate buffer (pH=6.2); incubation with primary antibodies (anti-p63 antibody, clone 

4A4,VENTANA; anti-E-cadherin antibody, clone 36,VENTANA); detection by Novolink Max Polymer Detection 

System, Novocastra. 

The relationship between these markers and clinicopathological parameters was assessed. All tumors studied 

showed enhanced p63 expression. 77.3% showed decreased expression for E-cadherin. Neither p63 nor E-cadherin 

expression patterns were associated with tumor size, bone invasion or lymph node metastasis. A correlation between 

atypical and cytoplasmic expression patterns of these two markers was noted (p=0.026). Furthermore, they were to 

be related with tumor grade. An atypical p63 labelling and a cytoplasmic E-cadherin staining were statistically 

related with the higher tumor grade (p=0.022 and p=0.017 respectively).   

These findings suggest that changes in p63 and E-cadherin expression are frequent events in oral squamous cell 

carcinoma in the dog. 
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A Capillaria hepatica é um parasita pertencente à família Trichuridae. É a única espécie de nematode cuja forma 

adulta vive no fígado do hospedeiro durante todo o ciclo de vida. Os principais hospedeiros da forma adulta são 

roedores, embora haja descrição de casos em leporídeos, carnívoros (cães e gatos), em cavalos e no homem. Os ovos 

têm forma característica em limão, bioperculados, e as formas adultas, macho e fêmea, habitam no fígado do 

hospedeiro. Este parasita apresenta características únicas entre os nematodes. Os seus ovos não podem ser 

eliminados pelas fezes dos hospedeiros, pois ficam retidos pela forte reação fibrótica desenvolvida pelo fígado em 

resposta à presença do parasita. Estes são libertados do fígado apenas em duas ocasiões: quando ocorre a digestão do 

fígado parasitado no trato digestivo do predador carnívoro, o qual eliminará os ovos nas fezes; ou aquando da morte 

do hospedeiro e consequente decomposição da carcaça, com disseminação dos ovos no meio externo. 

Descrevemos aqui um caso de capilariose num coelho com três meses de idade. Na necrópsia foram observadas 

imagens de uma hepatite granulomatosa caracterizada pela formação de inúmeras lesões nodulares duras, 

coalescentes, de coloração branca. Ao corte apresentavam uma massa pastosa de cor verde envolvida por uma 

membrana e cavidades quistícas, compatível com origem parasitária. O exame histopatológico confirmou a suspeita 

de hepatite parasitária. As lesões caracterizavam-se pela presença de um material amorfo hialino eosinófilo, 

localizado imediatamente abaixo do epitélio biliar, com vários aglomerados de ovos, rodeados por linfócitos e 

eosinófilos; marcada proliferação de fibroblastos e alguns focos de mineralização. 

O diagnóstico diferencial inclui a coccidiose. A profilaxia consiste na adoção de medidas de higiene do ambiente e 

rotura do ciclo de vida do parasita, evitando assim a ingestão de alimentos contaminados com fezes e roedores 

infestados. 

 

[Capilariosis in rabbits] 

 
Capillaria hepatica is a parasite of the Trichuridae family. It is the only nematode parasite whose adult form 

inhabits the liver of the host during the mature stage of the life cycle. The usual hosts are rodents, although cases in 

hares, carnivores (cats and dogs), in horses and humans has been reported. The eggs have a lemon-shaped form, 

with polar caps and adults, male and female, inhabit the host liver. This parasite demonstrates unique features 

among the nematode parasites of mammals, eggs cannot be released from the host due to the host strong  fibrotic 

response to parasite in the liver. These are only released from the liver in two occasions: by the ingestion of the 

infected liver by a carnivorous predator, which will eliminate the eggs in the feces or by the natural death of the 

host, with dissemination of eggs to the external environment by body decomposition. 

Here we describe a case of capilariose in a rabbit, with three months of age. At necropsy, a granulomatous hepatitis 

was observed characterized by numerous pale, hard and coalescing nodular lesions. At cut surface were observed a 

green pasty mass, surrounded by a membrane with cystic areas, consistent with parasitic origin. The histopathology 

confirmed the parasitic hepatitis. The lesions were characterized by an eosinophilic, hyaline, amorphous material, 

immediately beneath the biliary epithelium, with several clusters of eggs, surrounded by lymphocytes and 

eosinophils, marked fibroblast proliferation of and a few mineralization foci. 

The differential diagnosis includes coccidiosis. Prophylaxis consists in adopting environmental hygiene measures, 

breaking the parasite's life cycle, thus preventing the ingestion of infested rodent and contaminated food with faeces. 
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Introdução e objetivos: Os trihalometanos (THMs) são subprodutos da desinfeção da água pelo processo de 

clorinação, associados com o cancro em vários órgãos no Homem e em modelos animais. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar, por histopatologia, as alterações hepáticas induzidas pela administração de THMs, em doses baixas, 

num modelo de murganho.  

Materiais e métodos: Os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com a Diretiva Europeia 

2010/63/UE. Quarenta e dois murganhos machos ICR foram divididos em 4 grupos experimentais: DBCM (n=11), 

BDCM (n=11), metanol (n=11) e controlo (n=9). Os animais dos grupos DBCM, BDCM e metanol receberam por 

gavage dibromodiclorometano (DBCM), bromodiclorometano (BDCM) e metanol, respetivamente, numa 

concentração de 117µg/Kg, 1x/dia, num total de 4 administrações. Os animais do grupo controlo receberam apenas 

água. Os animais foram sacrificados 4 semanas após as administrações de DBCM, BDCM e metanol. A bioquímica 

sanguínea foi realizada para alanina aminotrasferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), fosfaftase alcalina 

(FA), bilirrubina total (BT), albumina (Alb), proteína total (PT), creatinina e ureia. As amostras de fígado foram 

avaliadas por histopatolgia com as colorações de hematoxilina-eosina e os métodos de reticulina e tricrómio de 

Masson.  

Resultados: Durante o protocolo experimental morreram 12 animais, os quais foram excluídos do estudo. Os 

animais expostos aos THMs apresentaram níveis elevados de ALT e BT, quando comparados com os animais dos 

grupos metanol e controlo (p < 0.05). Na análise histopatológica não foram identificadas alterações estruturais do 

fígado. No entanto, os animais dos grupos DBCM, BDCM e metanol exibiram infiltrados multifocais de células 

inflamatórias, necrose hepatocelular multifocal e degenerescência vacuolar do citoplasma, mais frequente nos 

grupos DBCM e BDCM. Os núcleos dos hepatócitos apresentaram um padrão de cromatina dispersa e nucléolos 

proeminentes em todos os animais dos grupos DBCM, BDCM e metanol. Os métodos de reticulina e tricrómio de 

Massson exibiram padrões normais da expressão de colagénio em todos dos grupos experimentais.  

Conclusões: Os níveis elevados de marcadores sanguíneos de lesão hepatocelular (ALT e BT) e as alterações 

registadas na avalição hsitopatológica indicam que ambos os THMs, DBCM e BDCM, quando ingeridos a baixas 

doses, exercem efeitos tóxicos nos hepatócitos.  

 

[Effects of trihalomethanes on liver: a mouse model] 

Introduction and objectives: Trihalomethanes (THMs) are disinfection byproducts found in chlorinated water. They 

are associated with cancer of various organs in human populations and experimental animal models. The aim of this 

study was to evaluate by histopathology the hepatic changes induced by THMs administered at low levels in a 

mouse model. 

Materials and methods: All procedures were made in accordance to the European Directive 2010/63/EU. Forty-two 

ICR male mice were randomly divided into 4 experimental groups: DBCM-exposed (n=11), BDCM-exposed 

(n=11), methanol-exposed (n=11) and a negative control (n=9). Animals from DBCM, BDCM and methanol-

exposed groups received dibromochloromethane (DBCM), bromodichloromethane (BDCM) and methanol, 

respectively at a concentration of 117µg/Kg, once daily, by gavage, to a total of four administrations. Animals from 

control group only received water. Animals were sacrificed 4 weeks after DBCM, BDCM and methanol 

administrations. Blood biochemistry was performed for alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase 

(AST), alkaline phosphatase (ALP), total bilirubin (TB), albumin (Alb), total protein (TP), creatinine and urea. 

Hepatic samples were histopathological evaluated using hematoxylin and eosin (H&E), reticulin and Masson’s 

trichrome methods. 

Results: During the experimental protocol, 12 animals died and were excluded from the study. Animals exposed to 

THMs showed high levels of ALT and TB compared with methanol and control groups (p < 0.05). 

Histopathological analysis did not reveal any hepatic architectural changes. However, animals from the DBCM, 

BDCM and methanol groups exhibited multifocal inflammatory cell infiltrates, multifocal hepatocellular necrosis 

and cytoplasmic vacuolar degeneration, most frequently in the DBCM and BDCM-exposed groups. Hepatocellular 

nuclei exhibited a disperse chromatin pattern and prominent nucleoli in all animals from DBCM, BDCM and 

methanol-exposed groups. Reticulin and Masson’s trichrome methods showed normal collagen expression patterns 

in all groups, with no differences between exposed and control animals. 

Conclusions: The high levels of blood markers of hepatocellular damage (ALT and TB) and the histopathological 

findings indicate that both THMs, DBCM and BDCM when ingested at low doses exert toxic effects on hepatocytes.  

 
Financiamento: FCT [PTDC/DES/114122/2009], Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (COMPETE, FCOMP-01-0124-FEDER-

014707/022692) e CI&DETS (PEst-OE/CED/UI4016). 
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Introdução: Até ao início do século XXI foram exploradas 60 minas de urânio e rádio (226Ra) em Portugal, 

produzindo resíduos com elementos radioativos, por vezes em concentrações muito elevadas, abandonados nos 

escombros depositados à superfície. O programa de avaliação do impacto ambiental dos resíduos das antigas minas 

de urânio detetou a existência de riscos para a saúde pública e riscos ambientais. Estudos anteriores validaram 

espécies de vertebrados, como indicadores de genotoxicidade e exposição a metais em áreas mineiras. 

Objectivos: O principal objetivo deste trabalho consistiu na deteção de elementos radioativos em exemplares de 

ovinos da raça autóctone Serra da Estrela, que pastavam em zonas com radioatividade ambiental elevada, e respetivo 

estudo anatomopatológico, com vista à previsão de exposição e efeitos em humanos. 

Métodos: Realizou-se a necrópsia e colheita de tecidos de 3 exemplares adultos, provenientes de um rebanho numa 

região onde existiu extração de urânio - Arcozelo da Serra (concelho de Gouveia). O estudo da acumulação de 

radionuclidos de urânio e seus descendentes radioativos foi efetuado por radioquímica, seguida de espectrometria 

alfa. Em simultâneo, foram colhidos tecidos de vários órgãos para formol tamponado a 10%, com vista à realização 

de estudos histopatológicos. 

Resultados: Nas ovelhas estudadas registou-se a presença de radionuclidos da série do urânio, em todos os órgãos 

internos, tendo o fígado e os rins apresentado as concentrações mais elevadas. 

As lesões observadas foram compatíveis com elevada infestação parasitária de vários sistemas, bem como lesões 

compatíveis com processo multisistémico, sendo de destacar a broncopneumonia intersticial, aparentemente de 

etiologia vírica - Adenomatose pulmonar ovina e a enterite crónica e linfadenite granulomatosa, compatíveis com 

paratuberculose. 

Conclusão: Concluiu-se que os níveis de urânio se mantém elevados nas áreas de minas de urânio desativadas, 

encontrando-se presentes na cadeia alimentar, incluindo nos tecidos e órgãos internos de ovinos criados na 

proximidade, contudo em concentrações inferiores aos descritos para se produzirem efeitos biológicos nos animais e 

seus consumidores. O exame histopatológico revelou a presença de doenças infeciosas que grassam em toda a 

região, levantando-se a hipótese destes animais se encontrarem mais suscetíveis, dada a eleva expressão e gravidade 

das condições apresentadas. 

 

[Histopathological evaluation of sheep from deactivated uranium mines]  

Background: Until the beginning of the XXI century, 60 mines of uranium and radium (226Ra) have been explored 

in Portugal, producing waste contaminated with radioactive elements, sometimes in very high concentrations, 

abandoned in the debris deposited on the surface. The program to assess the environmental impact of waste, from 

old uranium mines, detected the existence of public health and environmental risks. Previous studies validated 

vertebrate species, as indicators of genotoxicity and exposure to metals, in mining areas. 

Objectives: The aim of this work was the detection of radioactive elements in specimens of autochthonous breed of 

Serra da Estrela sheep, grazing in areas with high environmental radioactivity and respective pathological study, 

with a view to predicting exposure and effects in humans.  

Methods: Necropsy of 3 adult specimens, from a flock in an area where there was uranium mining - Arcozelo da 

Serra (Gouveia municipality) was performed. The study of accumulation of radionuclides of uranium and its 

radioactive progeny was performed by radiochemical, followed by alpha spectrometry. Simultaneously, samples of 

several organs were fixed in 10% neutral-buffered formalin, for a maximum of 48 hours, embedded in paraffin wax, 

and 3µm sections were stained for routine histopathological diagnosis.  

Results: In the sheep studied, the presence of radionuclides in the uranium series, all in the internal organs, was 

registered and the liver and kidneys displayed the highest concentrations. 

The lesions observed were compatible with high parasitic infestation of several systems and lesions compatible with 

multisystemic process, most notorious interstitial pneumonia, apparently from viral aetiology - ovine pulmonary 

adenocarcinoma and chronic granulomatous enteritis and lymphadenitis - paratuberculosis. 

Conclusion: It was concluded that the levels of uranium remains high in areas of deactivated uranium mines, being 

present in the food chain, including in the tissues and internal organs of sheep raised in proximity but at lower 

concentrations than those reported to produce biological effects animals and their consumers. Histopathological 

diagnosis revealed the presence of infectious diseases which are common throughout the region, hypothesizing that 

these animals could have been more susceptible, given the increase expression and severity of the conditions 

presented. 

 

Financiamento: FCT (PTDC/AAC-AMB/114057/2009) e CI&DETS (PEst-OE/CED/UI4016) 
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Introdução: Ferramentas que armazenem e procedam à catalogação das proteínas identificadas em proteomas 

resultantes de amostras de tecidos diversos recolhidos a partir de indivíduos representativos de situações fisiológicas 

e patológicas, constituem instrumentos poderosos para a integração da informação já publicada. Muita informação 

sobre os mecanismos moleculares subjacentes a patologias pode hoje ser gerada a partir de estratégias 

bioinformáticas. No âmbito de projetos anteriormente desenvolvidos, foi construída uma base de dados, o OralOma 

dedicada ao armazenamento de toda a informação sobre proteínas presentes na cavidade oral humana. A base de 

dados é consultável pela ferramenta bioinformática OralCard.  

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo a criação de uma base de dados, através da aplicação da 

metodologia desenvolvida para humanos, agora para o armazenamento e catalogação de proteínas presentes na 

cavidade oral e noutros tecidos de Ovis aries, procurando assim desenvolver um método de diagnóstico em vida, 

capaz de detetar as principais patologias que grassam nos rebanhos da Serra da Estrela. 

Metodologia: O desenvolvimento desta base de dados passa pelo compilar manual das proteínas identificadas pelos 

vários estudos publicados relativamente a Ovis aries, anotando todas as informações relativas à caracterização da 

amostra, bem como as técnicas de proteómica utilizadas. 

Resultados: A base de dados resultante deste trabalho tem a designação de OvinOralOma e inclui atualmente as 

proteínas identificadas em estudos de proteómica e estudos dirigidos publicados em artigos científicos de 2000 a 

2013. 

Conclusão: A criação desta base de dados OvinOralOma constitui um instrumento valioso para o estudo dos 

mecanismos moleculares subjacentes a diversas patologias destes animais. 

 

 

[OvinOralOme: Ovis aries oral proteome database] 

 
Introduction: Tools to store and catalog proteins identified in proteome surveys of tissues from subjects representing 

different physiological and pathological states are powerful instruments to integrate published information. Much of 

the information on molecular mechanisms can be generated using bioinformatics strategies powered by this tools. 

Within the scope of previous projects a database named OralOme was built, dedicated to the storage of all the 

information on the proteins of the human oral cavity. This database is available through the web interface OralCard. 

Objective: The present study aims the development of a database transferring the methodology used in humans to 

the storage and cataloguing of the proteins present in the oral cavity and other tissues of Ovis aries. This database 

will be essential to develop diagnosis methods to be applied to living animals targeting the most prevalent diseases 

affecting the flocks in Serra da Estrela region. 

Methods: The development of this database involves the manual compilation and review of the proteins, identified 

in different studies, relative to Ovis aries, with the annotation of the sample characterization and proteomics 

techniques used.  

Results: The database resultant from this work is called OvinOralOme and includes proteins identified in proteomic 

and directed studies, published in the scientific literature from 2000 to 2013. 

Conclusion: The creation of OvinOralOme is a valuable instrument for the underlying several pathologies of these 

animals. 
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Introdução: A imensidão de dados gerados pelas ciências ómicas só consegue ser interpretada e conjugada com os 

dados de estudos dirigidos quando reunidos e integrados através de bases de dados e ferramentas bioinformáticas 

para a exploração dos mesmos. Existem nesta altura um grande número de bases de dados e ferramentas dedicadas 

ao armazenamento e análise de dados relativos ao proteoma, genoma e transcriptoma de vários animais, que pela sua 

interação com o ser humano representam um fator de impacto em termos de Saúde de populações.  

Objetivo: Este trabalho tem por objetivo criar uma base de dados reunindo a informação dos dados moleculares 

existentes, relativos à espécie Canis lupus familiaris. Uma ferramenta desta natureza facilitará a identificação de 

mecanismos moleculares relativos a mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos que afetem o cão e por 

consequência geram oportunidades para o desenho de novas estratégias terapêuticas e de diagnóstico.  

Metodologia: O desenvolvimento da base de dados consiste na compilação e revisão manual das proteínas 

identificadas pelos vários estudos publicados para cão, anotando todas as informações relativas à caracterização da 

amostra, bem como as técnicas de proteómica utilizadas. 

Resultados: A base de dados resultante deste trabalho tem a designação de CanisTecOma e inclui atualmente as 

proteínas identificadas em estudos de proteómica e estudos dirigidos publicados em artigos científicos de 2000 a 

2013. 

Conclusão: Consideramos a CanisTecOma e a sua posterior disponibilização à comunidade internacional a partir de 

uma ferramenta bioinformática que será desenvolvida para o efeito, à semelhança de outra já gerada, o OralCard, um 

instrumento poderoso para o estudo dos problemas que afetam esta espécie. 

 

 

[CanisTecOme: Canis lupus familiaris proteome database] 

 

Introduction: The great amount of data generated by the omic sciences can only be explored and conjugated with 

other data using bioinformatics tools and databases. There is a great number of databases and dedicated 

bioinformatics tools to explore the proteomes, genomes and transcriptomes of several animals which interact with 

humans and therefore have an impact on the Health of several populations.  

Objective: The aim of the present work is the creation of a database with the molecular information available for 

Canis lupus familiaris. Such a tool will facilitate the identification of molecular mechanisms underlying 

physiological and physiopathological processes in dogs and therefore generates new opportunities for the design of 

therapeutical and diagnostic strategies.  

Methods: The development of this database is based on the manual compilation and review of the proteins identified 

in different studies using dog samples, with the annotation of the sample characterization and proteomics techniques 

used.  

Results: The database obtained is called CanisTecOme and includes proteins identified in proteomic and targeted 

studies published in the scientific literature from 2000 to 2013. 

Conclusion: We believe CanisTecOme and its publication with a web interface based on bioinformatics tools to 

explore the data, such as the OralCard available for the Human and previously developed, is a powerful instrument 

for the study of the physiology of this species. 

 
Agradecimentos: CI&DETS (PEst-OE/CED/UI4016) 
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A área da impressão 3D tem tido um desenvolvimento exponencial nas duas últimas décadas, quer pela sua flexibilidade 

na utilização como pela aplicabilidade crescente em diversas áreas, mais recentemente na área da Medicina. A sua 

utilidade tem sido crescente sobretudo na área de cirurgia de Medicina Humana, inicialmente por auxiliar no planeamento 

cirúrgico, com base nas impressões em 3D das peças anatómicas em causa e, mais recentemente, embora ainda em 

processo de desenvolvimento, na produção de próteses biocompatíveis e biodegradáveis que substituem ou promovem a 

regeneração do tecido lesionado. Na área da Medicina Veterinária a aplicabilidade é expectavelmente alta, tendo em conta 

a variedade de animais assistidos e das inúmeras áreas com limitações que podem ser ultrapassadas com a utilização desta 

tecnologia. O objetivo deste trabalho é divulgar o trabalho experimental desenvolvido desta tecnologia e salientar as 

potencialidades na área da Medicina Veterinária. Durante o ano 2013, foram estudadas várias aplicações desta tecnologia 

na área da Medicina Humana e da possibilidade de as transpor para Medicina Veterinária e, simultaneamente, foram 

também projetados vários modelos de aplicação desta tecnologia. As aplicações da impressão tridimensional são várias e 

sediadas em várias áreas da Medicina Veterinária, encontrando-se a maioria ainda em fase de estudo e optimização. De 

salientar que a maior aplicação deste instrumento é a área cirúrgica, pela simplificação de processos delicados, onde é 

possível com o recurso a programas CAD 3D, a renderização de imagens de Tomografia Computorizada (TC) e 

Ressonância Magnética (RM) de pacientes. A partir dessa renderização exata, limitam-se as estruturas anatómicas 

pretendidas/lesadas e procede-se à posterior modelação para, de seguida, imprimir a estrutura selecionada em 3D, com 

grande qualidade (impressões de 100 microns). Conseguem imprimir-se, parcial ou totalmente, órgãos, tais como, vasos 

sanguíneos, músculos e peças ósseas. Este recurso possibilita ao cirurgião o estudo pré-cirúrgico da técnica a realizar, 

facilitando-o na tomada de decisões, aumentando o rigor do procedimento realizado e reduzindo o tempo intra-cirúrgico, 

bem como o trauma associado. Outra grande área onde é passível de ser aplicável é na Imagiologia Veterinária, na qual, 

frequentemente, o médico se depara com dificuldades em detetar e interpretar as imagens adquiridas pela TC e RM. Essa 

dificuldade origina, muitas vezes, a perda de dados imagiológicos fundamentais para o diagnóstico. Dessa forma, poder-

se-á com auxílio de programação específica, ser-se capaz de converter as unidades de Hounsfield (TC) e de Voxels (RM) 

em “layers” de diferentes tipos de tecidos, iniciar a renderização das imagens e obter como produto final, um modelo 

tridimensional editável que permita uma posterior impressão. A impressão de estruturas anatómicas permite a avaliação 

em detalhe das mesmas, realçando pormenores imagiológicos pouco evidentes na técnica convencional. Também por 

serem resultado de uma conversão precisa das unidades imagiológicas, facilita o isolamento e a posterior avaliação de 

estruturas de menor tamanho, revelando-se como uma mais-valia nesta área. Tendo em conta as inúmeras vantagens já 

evidenciadas na área da Medicina Humana e das inúmeras aplicações expectáveis para a área da Medicina Veterinária, é 

fundamental fomentar o desenvolvimento desta tecnologia adaptada à mesma, de forma a facilitar o trabalho médico, 

aumentar a eficácia do mesmo e melhorar os cuidados prestados. 

[Applications of 3D printings in Veterinary Medicine] 

3D Printing has obtained an exponential development in the last two decades, due to its facility in its use, as the increasing 

applicability in different areas, more recently in Medicine. Its utility has been increasing particularly in Surgery, initially 

for assisting the surgical plan based on 3D anatomic prints and, more recently, although in development, producing 

biocompatible prostheses. Its applicability is highly expected in Veterinary Medicine, considering the variety of animals 

and the limitations in the different areas that can be overcome with this technology. The objective of this work is to 

publish an experimental study about applications of 3D printing in Veterinary Medicine. In 2013, several applications of 

this technology have been studied in Human Medicine and also the possibility of the implementation in Veterinary 

Medicine. Simultaneously, there were also designed several models of the applicability of this technology. The 

tridimensional print applications are diverse and based on innumerous areas of Veterinary Medicine, being the most of 

them still in research. The greatest application of this technology is in the surgical area, for its simplicity on the delicate 

procedures, in which is made possible the renderization of Computed Tomography Scan (CT) and Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) images with the use of 3D CAD programs. From this exact renderization, it is chosen the desired/injured 

anatomical structures and modeling is processed. Therefore, the selected 3D structure is printed with high quality (printing 

with 100 microns thick). It is possible to print organs, vessels, muscles and bone parts. This resource allows the pre-

surgical study of the surgery to perform, facilitating decisions, increasing surgical rigor, reducing intra-operative time and 

associated trauma. Another major area where it is able to be applied is in Veterinary Imaging, in which often the doctor is 

faced with difficulties on detecting and interpreting images acquired by CT and MRI. Such difficulty frequently originates 

imaging data loss for the diagnosis. With a specific program, able to convert Hounsfield units (TACs) and the voxel (MR) 

in "layers" of different types of tissues, it is possible starting the renderization of images and obtaining the final product, 

an editable tridimensional model, being possible to print it. The printing of anatomical structures allows a closer and better 

clinical evaluation of the real corresponding structure, enhancing imagiological details. Also because they are the result of 

a precise conversion of imaging units, it facilitates the isolation and subsequent evaluation of smaller structures.  

Considering all the advantages in Human Medicine explained before and the innumerous and expected applications to the 

Veterinary Medicine, it is important to develop this technology, in order to facilitate medical work, increasing its 

efficiency and improving medical care. 
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Apresentam-se aqui as características básicas do ciclo éstrico de burras da raça Asinina de Miranda durante a época 

reprodutiva, de Abril a Setembro. Foram utilizadas 12 fêmeas, não prenhas, com idades dos 3 aos 9 anos, nas épocas 

reprodutivas de 2010 e 2011, num total de 31 ciclos éstricos. Os animais foram mantidos em condições de luz 

natural, num campo com 2500 m
2
, com um coberto de 50 m

2
. Para deteção de cio as burras eram rufiadas 

diariamente com um macho de líbido comprovada e o seu comportamento observado durante 30 minutos. As 

estruturas genitais das foram avaliados por palpação e ecografia transrectal cada 48 horas no diestro e cada 12 horas 

no estro, sendo todas as ecografias gravadas para posterior medição. 

O intervalo inter-ovulatório (IIO) geral foi de 23,3±0,413 dias [entre 17,58 e 27,21dias]; o diestro e estro foram de 

17,49±0,37 e 5,8±0,29 dias, respetivamente. Destes ciclos, 12 (38,7%) foram de ovulações simples, 18 (58,1%) de 

ovulações duplas e 1 (3,2%) de ovulação tripla. As ovulações múltiplas não estiveram associadas as diferenças 

significativas nos IIO (P=0,401) ou na duração do diestro (P=0,514). Porém, a duração do estro nas ovulações 

simples (5,22±0,403 dias) foi mais curta que em ovulações múltiplas (7,43±0,599 dias) (P=0,003). Dos 19 casos de 

ovulações múltiplas, em 7 os intervalos entre ovulações foi inferior a 12 horas, enquanto nas restantes se deu com 

intervalos de 42,44±10, 6 horas entre si. Após a ovulação a maioria das burras (n=18) manteve o comportamento de 

cio. Contudo, em 3 casos de duplas ovulações com intervalos de mais de 48 entre elas, os sinais de cio cessaram 

antes da segunda ovulação. Em 10 ciclos (32,25%) o intervalo entre a ovulação e o final do cio foi demasiado curto 

para ser medido. Nos restantes 18 ciclos as burras mantiveram o comportamento de cio por 26,3±3,27 horas, não 

havendo diferenças significativas entre as ovulações múltiplas e simples. O tamanho médio dos folículos 

dominantes no início do cio foi menor nas ovulações duplas que nas simples: 22,2±1,19 e de 29,2±1,33 mm 

respetivamente (P <0.001). Porém a taxa de crescimento ao longo dos dias do estro cio não foi diferente: 3,09±0.268 

mm/dia nas ovulações simples e 3,17 ±0,332 mm/dia nas ovulações duplas. O tamanho pré-ovulatório máximo foi 

significativamente maior em ovulações simples que em ovulações duplas (respetivamente 39,9 ±1,05 mm e 36,5 

±0,899 mm; P<0,05). O tamanho máximo dos folículos pré-ovulatórios foi atingido 24±14 horas antes da ovulação 

sem diferenças significativas entre ovulações simples ou múltiplas (P=1). 

 

[Characterization of the estrous cycle in Asinina de Miranda jennies during the reproductive 

season] 

 

Herein are presented the basic characteristics of Asinina de Miranda estrous cycle during reproductive season, from 

April to September. The study group consisted of 12 jennies, not pregnant, with ages ranging from 3 to 9 years old, 

during the reproductive seasons of 2010 and 2011, in a total of 31 estrous cycles. The females were kept in a 

2500m
2
  paddock, with a 50m

2
 shelter. For heat detection they were daily teased by a jack with proven libido and 

their behavior observed for 30 minutes. The genitalia were evaluated by transrectal palpation and ultrasound (US) 

exam every 48 hours during diestrous and every 12 hours during estrous. All US exams were recorded for posterior 

evaluation. 

The overall interovulatory interval (IOI) was 23.3±0.413 days (ranging from 17.58 to 27.21 days); diestrous and 

estrous lasted 17.49±0.37 e 5.8±0.29 days, respectively. Of the observed cycles, 12 (38.7%) were single ovulations, 

18 (58.1%) double ovulations and 1 (3,2%) triple ovulations. Multiple ovulations were not associated with 

significant differences in the IOI (P=0.401) or the diestrous length (P=0.514). Estrous duration on single ovulations 

(5.22±0.403 days) was shorter than in multiple ovulations (7.43±0.599 days) (P=0.003). Of the 19 multiple 

ovulations, on 7 the time between ovulations was inferior to 12 hours, while in the rest this interval was 42.4±10.6 

hours. After ovulation most (n=18) jennies kept displaying heat behavior. However, on 3 of them, with intervals in-

between multiple ovulations larger than 48 hours, heat signs ceased before last ovulation. On 10 (32.25%) cycles the 

interval between ovulation and end of heat signs was too short to be measured. On the remaining 18 cycles, jennies 

kept displaying heat behavior for 26.3±3.27 hours after ovulation, with no significant differences between single and 

double ovulations. The size of dominant follicles at estrous beginning was smaller on double than on single 

ovulations: 22.2±1.19 and 29.2±1.33 mm, respectively (P <0.001). Dominant follicles growth rate during estrous 

was, however, similar on single (3.09±0.268 mm/day) and double (3.17 ±0.332 mm/day) ovulations. Dominant 

follicles maximum size was larger in single vs. double ovulations (39.9 ±1.05 mm e 36.5 ±0.899 mm respectively; 

P<0.05). Maximum pre-ovulatory size was attained 24±14 hours before ovulation, with no differences between 

single and double ovulations (P=1). 
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A mortalidade embrionária precoce é um fator relevante de perdas económicas em bovinos. Foram feitos esforços 

consideráveis na investigação dos mecanismos de desenvolvimento do embrião em estadios precoces, bem como na 

compreensão de interações embrio-maternas relevantes para a sobrevivência embrionária. As prostaglandinas (PGs) 

e a progesterona (P4) foram reportadas como dois importantes mediadores no estabelecimento da gestação. Contudo, 

a capacidade de produção de PGs e por P4 por embriões jovens, bem como qual o papel destes mediadores no 

desenvolvimento e sobrevivência embrionária, são ainda pouco conhecidos. Embriões in vitro podem ser obtidos a 

partir de dadoras pré-púberes (PP), porém possuem menor capacidade de desenvolvimento e sobrevivência quando 

comparados com os obtidos a partir de fêmeas cíclicas (C). O objetivo deste estudo foi avaliar os padrões de 

transcrição de genes codificantes para enzimas das vias de síntese das PGs (PTGS2, PGES, PGFS) e P4 (StAR, 

P450scc, 3β-HSD) em embriões in vitro de Dia 7, considerando os efeitos da idade da dadora (PP vs C) e do estadio 

de desenvolvimento (morula compacta e jovem blastocisto, MC+JBL vs blastocistos e blastocistos expandidos, 

BL+BEX). Os níveis de transcrição dos genes alvo foram avaliados através da técnica de amplificação por PCR em 

Tempo Real, num desenho factorial 2×2 (20 réplicas, n = 60 embriões). 

Os níveis de transcrição de STAR não foram afetados pela idade das dadoras, pelo estadio de desenvolvimento nem 

pela sua interação. Os níveis de transcrição de PTGS2, PGES, PGFS e P450scc não foram afetados pela idade da 

dadora, mas, tal como os níveis de transcrição de 3Β-HSD, foram significativamente mais elevados em  BL+BEX do 

que em CM+JBL. Adicionalmente, os níveis de transcrição de 3Β-HSD tenderam (P<0.06) a ser mais elevados em 

embriões de dadoras C do que em embriões de dadoras PP. 

Deste modo, os níveis de transcrição de todos os genes das vias de síntese das PGs e da P4 (exceto o gene star) 

foram significativamente mais elevados em estadios mais avançados de desenvolvimento, podendo estas duas vias 

ter um papel relevante na formação e expansão do blastocelo, e/ou em interações parácrinas embrio-maternas 

precoces. Os níveis de transcrição de 3Β-HSD tenderam a ser mais baixos em embriões de dadoras PP quando 

comparados com embriões de dadoras C, o que poderá afectar a sua produção de P4 e contribuir para o seu 

conhecido menor potencial de desenvolvimento. 

 

[Transcription of genes coding for enzymes of the prostaglandins and progesterone synthesis 

pathways in bovine in vitro-produced embryos is affected by donor age and embryonic stage of 

development] 

Early embryonic mortality is a major source of economic loss in cattle. Considerable research efforts have been 

made to understand mechanisms behind early embryo development and embryo-maternal interactions leading to 

embryo survival. Prostaglandins (PGs) and progesterone (P4) were reported as two relevant mediators in pregnancy 

establishment. However, the capacity of early stage bovine embryos to produce PGs and P4, as well as the role of 

these mediators in embryonic development and survival, are still poorly understood. In vitro embryos can be 

obtained from pre-pubertal (PP) donors, however these embryos have lower developmental competence and 

survival, when compared to those obtained from cyclic (C) donors. The objective of this study was to evaluate the 

transcription patterns of genes coding for enzymes of the PGs (PTGS2, PGES, PGFS) and P4 (StAR, P450scc, 3β-

HSD) synthesis pathways in Day 7 in vitro produced embryos, and the effects of oocyte donor age (PP versus C) 

and embryonic stage of development (compact morulae and young blastocysts, CM+YBL versus blastocysts and 

expanded blastocysts, BL+EBL) on transcription patterns. Transcription levels were evaluated through Real Time 

PCR amplification in a 2×2 factorial design (20 replicates, n = 60 embryos).  

Transcription levels of StAR were not affected by heifer age, embryonic stage of development and their interaction. 

Transcription levels of PTGS2, PGES, PGFS and P450scc were not affected by donor age but, together with those of 

3Β-HSD, were significantly higher in BL+EBL than in CM+YBL. Additionally, transcription levels of 3Β-HSD 

tended (P = 0.06) to be higher in embryos from C heifers when compared to those from embryos from PP heifers. 

In conclusion, transcription levels from genes coding for enzymes of the PGs and P4 (except StAR) synthesis 

pathways gene were significantly higher in more advanced stages of embryonic development, indicating a potential 

role of these mediators in blastocoel formation and expansion, and/or a paracrine role in early embryo-maternal 

interactions. Transcription levels of 3Β-HSD tended to be lower in embryos from PP donors than in embryos from C 

donors, which may affect their P4 production and contribute to their known lower developmental potential.  
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A Campilobacteriose Genital Bovina (CGB) é uma doença venérea dos bovinos, de declaração obrigatória, causada 

por Campylobacter fetus (Cf). Esta espécie bacteriana inclui duas subespécies, C. fetus subsp. fetus (Cff) e C . fetus 

subsp. venerealis (Cfv). Enquanto o Cff causa aborto esporádico em vacas e, mais frequentemente, em ovelhas, o 

Cfv é o agente etiológico da CGB. Esta doença venérea transmite-se por touros portadores assintomáticos que 

transportam o microrganismo nas pregas do prepúcio e no sémen.  

O método de diagnóstico golden standard, para detetar Cf em amostras do prepúcio, tem sido a análise 

bacteriológica, mas devido à baixa taxa de sobrevivência, ao caracter fastidioso desta bactéria e à dificuldade de 

controlar contaminantes, este método apresenta uma baixa sensibilidade.  

Em Portugal a ocorrência de CGB não está descrita. O objectivo deste trabalho foi avaliar a presença de Cf em 

amostras prepuciais de touros criados em regime de produção extensivo no Alentejo. 

Um total de 84 touros, pertencentes a 14 explorações extensivas, foram submetidos a raspagem e aspiração 

prepucial. Após extração de DNA total, as amostras foram testadas por qPCR, utilizando uma sonda MGB 

especifica para Cfv. Esta metodologia tem a vantagem de permitir a deteção de Cfv, o agente da CGB, não 

apresentando reactividade cruzada com o Cff. Como controlo positivo da reacção utilizou-se DNA extraído da 

estirpe Cfv DSM18826. Para confirmação de ausência de reacções cruzadas com o Cff, DNA da estirpe Cff 

DSM538, foi igualmente incluído na reacção.  

Foram detectadas 26 (28,6%) amostras positivas para DNA de Cfv, o que revela pela primeira vez, a presença do 

agente da CGB em explorações bovinas em regime de produção extensivo, em Portugal. Isto indica a necessidade de 

realizar um rastreio epidemiológico incluindo o estudo da diversidade genética do agente e o seu impacto na 

fertilidade dos efectivos bovinos. 

 

 

[Detection of Campylobacter fetus venerealis, the causative agent of Bovine Genital 

Campylobacteriosis, in Portugal] 

 

Bovine Genital Campylobacteriosis (BGC) is a notifiable venereal disease of cattle caused by Campylobacter fetus 

(Cf). This bacterial species includes two subspecies, C. fetus subsp. fetus (Cff) and C. fetus subs. venerealis (Cfv). 

While Cff causes sporadic abortion in cattle and, more frequently, in sheep, Cfv is the classic etiologic agent of 

BGC. This venereal disease is spread by asymptomatic carrier bulls harboring the microrganism in the preputial 

folds and semen.  

The golden standard diagnostic method to detect Cf in preputial samples has been through bacteriological methods, 

but due to the low survival rate, the tedious character of Campylobacter species, and to the difficulty in controlling 

bacterial contaminants, this assay displays low sensitivity. In Portugal the occurrence of BGC was not reported. The 

objective of the present study was to evaluate the presence of Cf in preputial samples of bulls from pasture-based 

beef production in Alentejo. 

A total of 84 bulls, from 14 herds, were submitted to a preputial scraping. After DNA extraction, the samples were 

tested by qPCR, using a MGB probe specific for Cfv. This methodology allows the exclusive detection of Cfv, BGC 

etiological agent, without cross reacting with Cff. For positive control, DNA extracted from Cfv strain DSM18826 

was co-amplified. To confirm absence of cross reactivity with Cff, strain Cff DSM538 was also included in the 

assay. 

From the 84 samples, 26 (28.6%) tested positive for Cfv DNA, which demonstrates for the first time, the presence of 

Cfv, the BGC etiological agent in pasture-based beef production, in Portugal. This prompts for a comprehensive 

epidemiological survey, including the evaluation of the genetic diversity of BGC agent and its impact on fertility of 

beef herds. 
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Introdução: O presente trabalho foi realizado com o objetivo de conhecer mais detalhes acerca do desenvolvimento 

fetal de caprinos, principalmente no que refere ao sistema reprodutor, no intuito de avaliar as características 

reprodutivas macroscópicas e descrevê-las. 

Material e métodos: Foram utilizados fetos caprinos, 3 fêmeas e 4 machos, sem raça definida, com idade gestacional 

entre 90 e 140 dias, adquiridos em matadouro municipal. Os fetos foram fixados em formol e medidos com o auxílio 

de paquímetro de precisão e fita métrica e, posteriormente, dissecados. Foram identificados, nas fêmeas, útero, 

ovários, trompas uterinas e vagina e nos machos, testículos, epidídimos, gubernáculo e escroto. 

Resultados: Os resultados encontrados para os parâmetros analisados foram: comprimento crânio-caudal (C) de 

28,67 cm para as fêmeas e 25 cm para os machos; diâmetro biparietal (DB) de 4,66 cm nas fêmeas e 4,38 cm nos 

machos; diâmetro torácico (DT) de 7,24 cm nas fêmeas e 6,85 cm nos machos; diâmetro abdominal (DA) de 7,44 

cm nas fêmeas e 6,63 cm nos machos; diâmetro do cordão umbilical (DCU) de 0,92 cm nas fêmeas e 0,73 cm nos 

machos. Além disso, pôde-se observar, nas fêmeas, ovários situados na região dorsal da cavidade abdominal, 

próximo aos rins, presos por estrutura delgada e distantes cerca de 0,3 cm das tubas uterinas e os cornos uterinos 

voltados para a cavidade pélvica. Obteve-se: comprimento médio de 0,46 cm e diâmetro de 0,23 cm para o ovário 

direito; comprimento médio de 0,36 cm e diâmetro de 0,24 cm para o ovário esquerdo; comprimento da vagina de 

2,52 cm; diâmetro maior do corno direito e esquerdo de 0,36 cm; comprimento do corpo do útero de 0,54 cm. Nos 

machos, pôde-se observar em um dos fetos, testículos ainda na cavidade abdominal, enquanto em outro, um dos 

testículos se encontrava no canal inguinal e nos demais animais, localizavam-se no escroto. Foram ainda aferidos: 

diâmetro escrotal de 1,5 cm; comprimento escrotal de 2,05 cm; comprimento do testículo direito de 0,58 cm e 

esquerdo de 0,65 cm; diâmetro testicular direito de 0,5 cm e esquerdo de 0,48 cm; testículo direito juntamente com 

epidídimo de 0,98 cm e testículo esquerdo juntamente com epidídimo de 1,0 cm; gubernáculo direito de 1,10 cm e 

esquerdo de 0,90 cm; comprimento do pênis de 5,22 cm; diâmetro da glande de 0,32 cm. Os valores encontrados 

foram submetidos à média pelo programa Excel. 

Conclusão: Os dados obtidos permitiram aprofundar o conhecimento a cerca da anatomia do desenvolvimento fetal, 

garantindo um maior esclarecimento sobre a morfofisiologia reprodutiva de caprinos. 

 

[Descriptive study on the development of fetal anatomy in goats] 

Introduction: The present work was performed with the objective of allowing more details about fetal development 

of goats, especially in regard to the reproductive system, in order to evaluate the macroscopic reproductive 

characteristics and describe them. 

Materials and methods: Were used goat fetuses, 3 females and 4 males, undefined breed, with a gestational age 

between 90 and 140 days, acquired at a municipal slaughterhouse.  

Fetuses were fixed in formol and measured with the aid of a precision pachymeter and a tape measure, and then 

dissected. Have been identified in the females, the uterus, ovaries, uterine horns and the vagina and in males, 

testicles, epididymides, gubernaculum and scrotum. 

Results: The results obtained for the analyzed parameters were: Length from cranium to tail  (L) of 28.67 cm for 

females and 25 cm for males; biparietal diameter (BD) of 4,66 cm on females and 4.38 cm on males; thoracic 

diameter (TD) of 7.24 cm on females and 6.85 cm on males; abdominal diameter (AD) of 7.44 cm on females and 

6.63 cm on males; umbilical cord diameter (UCD) of 0.92 cm on females and 0.73 cm on males. Additionally, it was 

observed in females, the ovaries located in the dorsal region of the abdominal cavity, near the kidneys, joined with a 

thin and distant structure about 0.3 cm of the uterine tubes and uterine horns, facing towards the pelvic cavity. 

Obtained: average length of 0.46 cm and a diameter of 0.23 cm to the right ovary; average length of 0.36 cm a 

diameter of 0.24 cm to the left ovary; vagina length of 2.52 cm; largest diameter of the right and left horn of 0.36 

cm; length of uterus 0.54 cm. In males, it was observed in one of the fetus, the testicles still in the abdominal cavity, 

while in another, one of the testicles was in the inguinal canal. In the other animals, they were located in the 

scrotum. Also measured was: scrotal diameter 1.5 cm; scrotal length of 2.05 cm; length of the right testicle of 0.58 

cm and of the left 0.65 cm; right testicular diameter of 0.5 cm and 0.48 cm on left; right testicle with epididymis of 

0.98 cm and left testicle with epididymis of 1.0 cm; right gubernaculum with 1.10 cm and left with 0.90 cm; length 

of the penis 5.22 cm; glans diameter 0.32 cm. The values obtained were calculated using the Microsoft program 

Excel. 

Conclusion: The data obtained allowed to deepen the knowledge about the anatomy of fetal development, ensuring a 

greater insight into the goat’s reproductive morphophysiology. 
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A sincronização do ciclo com progestagénios na ovelha provoca uma diminuição significativa do número de spz na 

vagina, cérvix e útero ao longo do tempo depois da IA, quer por destruição, absorção e expulsão para o exterior 

(Quinivlan e Robinson, 1969), comprometendo a fertilidade na utilização de menor número de spz na IA. A 

administração vaginal de um análogo da PGE1 (misoprostol, 1 mg), 48 horas depois da interrupção do tratamento 

progestagénico (6 horas antes da IA) antecipa o relaxamento cervical e o aumento de ácido hialurónico (AH) na 

região cérvico-vaginal, das 72 para as 54 horas, próximo do momento da IA (Leethongdee et al. 2007). 

A administração do misoprostol nestas condições (Horta et al, 2010; Barbas et al, 2013), em ovelhas das raças Serra 

da Estrela e Saloia, conduziu a aumentos na fertilidade em 21% (43 vs. 64%; p<0,04) e em 24% (43 vs. 67%; 

p<0,02) usando sémen refrigerado na IA. O incremento da fertilidade usando sémen congelado na IA foi positivo 

mas de menor amplitude (9%: 23,3 vs. 32,5%; p=0,13). O efeito positivo na fertilidade do tratamento com 

misoprostol nas nossas raças foi atingido apesar de não se ter conseguido um aumento na proporção de IA intra-

cervicais relativamente às IA vaginais. Este resultado sugere que um mecanismo diferente do da dilatação cervical 

influenciou favoravelmente a taxa de fertilidade.  

Espermatozóides de sémen fresco e diluído da mesma forma que o utilizado nas inseminações com sémen 

refrigerado e congelado foram testados in vitro quanto à sua capacidade de ligação ao ácido hialurónico (teste 

HBA). A percentagem de espermatozóides ligados ao AH no sémen fresco, refrigerado com diluidor de leite, 

refrigerado com diluidor ovo+glicerol e descongelado com diluidor ovo+glicerol foi de 73,6%, 71,2%, 25% e 

29,7%, respectivamente, estando a capacidade de ligação significativamente diminuída nos grupos contendo diluidor 

de ovo+glicerol (p<0,0004).  O meio de congelação afecta o mecanismo de ligação dos spz ao ácido hialurónico 

(Marques et al, 2013).  

O método OVIFERTEZN aumenta a taxa de fertilidade provavelmente ao contribuir para que um maior de spz 

viáveis permaneça no trato genital culminando na fertilização, sendo mais eficaz quando se utiliza sémen refrigerado 

na IA.  

 

[OVIFERTEZN – A new synchronization method increases fertility rate in ewes] 

 

Oestrous cycle synchronization with progestagens in the ewe provokes a significant reduction on the number of 

available sperm in vagina, cervix and uterus after artificial insemination, either due to destruction, absorption or 

voidance to exterior (Quinivlan and Robinson, 1969), compromising fertility when using a smaller number of sperm 

as during AI.  

Vaginal administration of a PGE1 analogue (misoprostol, 1 mg), 48 hours after progestagen sponge removal (6 h 

before AI) advances cervix relaxation and the increase of hyaluronan in the cervical-vaginal region from 72 to 54 

hours (Leethongdee et al. 2007) around the moment of AI. 

The administration of misoprostol in the above conditions (Horta et al, 2010; Barbas et al, 2013), in Serra da Estrela 

and Saloia ewes, provoked fertility increases of 21% (43 vs. 64%; p<0.04) and 24% (43 vs. 67%; p<0.02) when 

using chilled semen at AI. The fertility increase when using thawed semen at AI was also positive but with a smaller 

amplitude (9%: 23.3 vs. 32.5%; p=0.13). The positive effect of misoprostol treatment in our breeds was not due to a 

higher proportion of intra-cervical inseminations achieved, relatively to vaginal inseminations. This result suggests 

that a mechanism other than cervical dilatation favorably influenced the fertility rate. 

Sperm from fresh semen or diluted in the same way of that used in AI with chilled or frozen-thawed semen were 

tested in vitro for their capacity to bind hyaluronan (HBA test). The percentage of hyaluronan bound spz in fresh, 

chilled with milk based extender, chilled with egg+glycerol based extender and thawed semen with egg+glycerol 

based extender was 73.6%, 71.2%, 25% and 29.7%, respectively, the sperm-hyaluronan binding capacity being 

significantly reduced in the egg+glycerol based extender groups (p<0.0004). The freezing extender affects the 

sperm-hyaluronan binding mechanism (Marques et al, 2013).  

The OVIFERTEZN synchronization method probably increases fertility rates by allowing a higher number of viable 

sperm to adhere the genital tract culminating in fertilization, and is more effective when using chilled semen in AI. 
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A piómetra é uma doença de diestro comum em cadelas adultas, sendo Escherichia coli (E. coli) a bactéria 

mais frequentemente isolada. Durante a infecção, a resposta inflamatória é caracterizada pela produção de citocinas 

pró-inflamatórias e quimiocinas que contribuem para o recrutamento de células de reacção inflamatória para o útero. 

Pretende-se com este estudo caracterizar o tipo e localização de células de reação inflamatória em úteros com 

piómetra. Foram utilizadas um total de29 amostras de cadelas em diestro com idades compreendidas entre  1 e 11 

anos, sujeitas a ovariohisterectomia após diagnóstico de piómetra por E. coli (n=19) ou por motivos de contracepção 

(n=10). A identificação de linfócitos T (anti-CD3, Dako), linfócitos B (anti-CD79, clone HM57, Dako) e 

granulócitos e macrofágos (MCA874G, clone MAC387, Serotec) foi efectuada pela técnica de imunohistoquímica. 

Para cada tipo de células de reação inflamatória foi feita a avaliação do grau de infiltração ao nível do estroma e das 

glândulas endometriais, utilizando a seguinte classificação: 0=ausência de marcação, 1=fraca (<10 células positivas 

por campo); 2=moderada (10-30 células positivas por campo) e 3=intensa (>30 células positivas por campo).  A 

classificação atribuída a cada secção foi calculada de acordo com a média das contagens efectuadas em 5 campos 

(x400). Em todos os casos de piómetra foi observado um intenso infiltrado de células de reação inflamatória, mais 

pronunciado na zona apical do que na zona basal. Em 40% dos casos, foram observadas células de reação 

inflamatória ao nível do miómetrio (metrite). Todas as piómetras apresentaram um intenso infiltrado de células 

mielóides (granulócitos/macrófagos) e linfócitos B e um infiltrado inflamatório moderado de linfócitos T (78.9% 

dos casos). Nas amostras de diestro não patológico, a infiltração celular no estroma foi ausente ou fraca (20-30% das 

amostras), sendo constituído por granulócitos/macrófagos e linfócitos T. Ao contrário das amostras de diestro não 

patológico, em que o infiltrado inflamatório foi considerado ausente, 84%  das amostras de piómetra apresentaram 

um intenso infiltrado inflamatório mielóide ao nível glandular. A infiltração glandular por linfócitos foi na maioria 

dos casos ausente ou fraca. O tipo e distribuição das células inflamatórias em úteros com piómetra reflectem uma 

resposta inflamatória contínua e associada com a gravidade da doença.  

 

[Characterization of the inflammatory cell populations in canine pyometra uteri] 

 

Pyometra is a common diestrous disease of female dogs, being Escherichia coli (E. coli) the bacterium most 

commonly isolated. Uterine inflammatory response towards E. coli is associated with an inflammatory response 

characterized by production of pro-inflammatory cytokines and chemokines that contribute to the recruitment of 

inflammatory cells to the uterus. The aim of this study was to characterize the type and distribution of inflammatory 

cells in pyometra uteri by immunohistochemistry. A total of 29 bitches, aged 1-11 years were selected for this study. 

All animals were in the diestrous phase of the estrous cycle, including bitches subjected to ovariohysterectomy due 

to pyometra by E. coli (n=19) or for elective purposes (n=10). Immunostaining was performed for identification of T 

lymphocytes (anti-CD3, Dako), B lymphocytes (anti-CD79α, clone HM57, Dako) and granulocytes and tissue 

macrophages (MCA874G, clone MAC387, Serotec). Immunostained sections were manually scored for the immune 

cell infiltration in the stromal and glandular compartments. The score was based on the intensity of infiltration 

obtained with individual inflammatory cell types categorized as follows: 0= no positive cells per field; 1= weak (< 

10 positive cells per field); 2= moderate (10-30 positive cells per field) and 3= strong (> 30 positive cells per field). 

For each section, the score attributed was the average number of the total count of five randomly selected high-

powered fields (×400 magnification). All cases of pyometra were associated with an influx of inflammatory cells, 

more pronounced in the apical layer than in the basal layer. In 40% of the cases, inflammatory cells were also 

observed in the myometrium (metritis). All pyometra uteri were characterized by a strong stromal infiltration of 

myeloid cells (granulocytes/macrophages) and B lymphocytes and a moderate infiltration of T lymphocytes (78.9% 

of the cases). The infiltration of inflammatory cells in stroma of normal diestrous endometrium was absent or weak 

and only detected in 20- 30% of the samples and consisted of few granulocytes/macrophages and T cells. Unlike 

normal diestrous, in which glandular inflammatory infiltrate was absent, 84% of the pyometra cases had a strong 

infiltration of myeloid cells in endometrial glands. The glandular infiltration of lymphocytes was, in most of the 

cases, absent or weak. The type and distribution of the inflammatory cells in pyometra uteri reflects an ongoing 

inflammatory response and are associated with the severity of the disease. 

 
Financiamento: CIISA 74.Hiperplasia Endometrial 
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A fímbria tipo 1 é a adesina mais frequente em Escherichia coli e medeia a adesão aos receptores de manose 

presentes na superfície de células hospedeiras. A expressão destas fímbrias é regulada por um processo conhecido 

por variação de fase, que permite a reversão do estado fimbriado (fase-ON) para o estado não-fimbriado (fase-OFF). 

Esta variação de fase é mediada por um elemento de DNA (314 pb) invertível (phase switch) que contém o 

promotor do gene fimA (gene que codifica a subunidade principal da fímbria). Nas células em fase-ON, o promotor 

conduz a transcrição do fimA e a produção de fímbrias enquanto que na fase-OFF não-fimbriada a transcrição do 

gene é silenciada. O fimH é o gene da adesina mais prevalente em isolados de E. coli de piómetra em cadelas 

(Mateus et al., 2013). Neste estudo foi avaliada a capacidade destes isolados (n=15) para transcrever fímbrias tipo 1 

por PCR seguido de digestão dos produtos. O PCR amplifica um elemento de DNA de 519 pb que cobre a região fim 

invertível. O produto de PCR obtido foi digerido com a enzima HinfI resultando em fragmentos específicos da fase-

ON (489 e 70 pb) ou OFF (359 e 200 pb). Para avaliar a capacidade dos isolados de E. coli de passar do estado não-

fimbriado ao estado fimbriado, os ensaios foram realizados em diferentes condições de cultura (agar, arejada, 

estática). Na cultura estática, isolados de E. coli foram passados três vezes em meio líquido LB (48 h/passagem) a 

37 º C, sem agitação (condição óptima para expressão da fimbria). Em meio sólido, as estirpes foram incubadas em 

placas de LB e incubadas 18 h a 37 º C (condição que propicia o estado não-fimbriado). Em cultura arejada, as 

estirpes foram incubadas em LB 18 h a 37 ºC com agitação. Os resultados mostram que a maioria dos isolados tem a 

capacidade de mudar da posição OFF para ON. Em agar, a posição OFF foi predominante (60% dos isolados) e 40% 

dos isolados possuíam uma mistura de células na posição ON e OFF. Na cultura arejada 80% dos isolados 

apresentaram células nas posições ON e OFF e 20% dos isolados na posição OFF. Na cultura estática a maioria dos 

isolados continham células em ambas as posições ON e OFF e de 7% dos isolados permutaram completamente para 

a posição ON. Neste estudo a maioria das estirpes de E. coli isoladas a partir de casos de piómetra de cadelas possui 

a capacidade de transcrever o gene fimA. No entanto, estudos adicionais sobre o fenótipo de aglutinação são 

necessários de modo a confirmar a expressão das fímbrias tipo 1 por parte destes isolados. 

 

[Analysis of the phase variation of type 1 fimbrial genes in canine pyometra Escherichia coli 

isolates]  

Type 1 fimbriae is the most common adhesin expressed by Escherichia coli that mediates adhesion to mannose-

containing receptors found on the surface of host cells. The expression of type 1 fimbriae is regulated by a process 

known as phase variation, which allows the reversible switch between the fimbriated (Phase-On) and non fimbriated 

(Phase-OFF) states. Phase variation is mediated by a 314 bp invertible DNA element (phase switch) containing the 

promoter of fimA gene (encoding the major fimbrial subunit). In phase-On cells the promoter drives the transcription 

of fimA and the production of fimbriae whereas the transcription of this gene is silenced in non-fimbriated phase 

OFF cells. fimH gene is the most prevalent adhesin gene in E. coli pyometra isolates (Mateus et al., 2013). In this 

study we evaluated the ability of pyometra E. coli isolates (n=15) to transcribe type 1 fimbriae assessed by PCR 

followed by digestion of PCR products. PCR amplified a 559 bp DNA element covering the fim switch region. The 

PCR product was digested with HinfI and resulting restriction fragments were specific of phase ON (489 and 70 bp) 

or OFF (359 and 200 bp). To evaluate the capacity of E. coli isolates to switch from the non-fimbriated to the 

fimbriated state, assays were performed in different culture conditions (agar, aerated, static). For static culture, E. 

coli isolates were passed three times of 48 hours each in Luria broth (LB), at 37 ºC without shaking (type 1 fimbriae 

expression optimal condition). For solid medium, strains were cultured on LB plates and incubated for 18 hours at 

37 ºC (condition that enhances non-fimbriated state). For the aerated conditions, strains were culture 18 hours on LB 

at 37 ºC with shaking. Results show that most isolates have the ability to switch from OFF (agar) to ON (static) 

position. In agar, the OFF position was predominant (60% of the isolates) and 40% of isolates had a mixture of cells 

in the ON and OFF position. In the aerated culture, 80% of the isolates had cells in ON and OFF positions and 20% 

of the isolates were in the OFF position. In static culture most of the isolates had cells on ON and OFF positions and 

7% of the isolates switch completely to ON position. In conclusion, the majority of the E. coli strains isolated from 

canine pyometra cases had the ability to transcribe the fimA gene. However, studies that examine the agglutination 

phenotype will be needed to confirm the expression of the type 1 fimbriae by these isolates.     

 
Referência: Mateus et al. Vet Microbiol 166 (2013) 590–594 
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Uma cadela cruzada de podengo nacional, com idade estimada de 6 anos, com história reprodutiva desconhecida, 

mas alegadamente ovariohisterectomizada, adoptada pelos actuais proprietários há duas semanas, apresentou-se à 

consulta com história de estrangúria e poliaquíuria. Ao exame clínico detectou-se uma massa perineal compatível 

com abcesso. A analítica sanguínea apresentou-se sem alterações. Ecograficamente detectou-se uma estrutura 

quística dorsal à bexiga. Na tomografia computorizada, para além da confirmação de que não se visualizavam os 

ovários nem os cornos uterinos, observou-se, no abdómen caudal, uma estrutura tubular de aparência quística, com 

paredes de espessura variável entre 2 e 4mm, com conteúdo compatível com líquido. Esta estrutura estendia-se em 

sentido caudal ao longo da superfície lateral esquerda da bexiga. 

A cadela foi submetida a laparotomia exploratória. Tendo em conta as dimensões da massa e as adesões que tinha às 

regiões circundantes, optou-se pela conservação e não pela sua exérese, pelos riscos de vir a desenvolver 

incontinência urinária.  

O exame histopatológico de um fragmento do quisto revelou uma parede revestida por um epitélio colunar 

estratificado com duas a três fiadas de células, suportados por uma lâmina própria e uma submucosa de tecido 

conjuntivo denso não modelado e vários feixes de tecido muscular liso dispostos em várias direções. Na lâmina 

própria observaram-se vários focos de infiltrados linfoplasmocitários. 

Os achados clínicos, imagiológicos e histopatológicos sugerem o diagnóstico de Quisto de Gartner na vagina com 

mucocélio 

O remanescente da porção caudal dos ductos mesofrénicos persiste (na região dos cornos uterinos, no ligamento 

largo (mesométrio), nas trompas uterinas e na parede muscular da vagina) sob a forma do ducto longitudinal do 

epoophoron ou ducto de Gartner. (Bartel et al., 2011). Como o ducto de Gartner não tem óstios comunicantes com a 

vagina ou com o útero, as secreções produzidas podem levar a que a estrutura se torne quística. (Kim et al., 2007). 

Os quistos de Gartner não estão muito descritos como causa de disúria ou disquézia em cães porque são 

extremamente raros. Tendo em conta a sua localização anatómica, podem ser confundidos com piómetras, tumores 

uterinos ou casos de duplicação da bexiga. (Kim et al., 2007) 

Apesar de estar descrita a permanência de remanescentes dos ductos mesofrénicos nas cadelas, é muito raro que 

venham a tornar-se quísticos e estar na origem de sintomatologia, devido ao efeito de massa. 

 

[Symptomatic Gartner cyst in a sterilized bitch] 

A crossed national podengo bitch, with approximately 6 years of age, with unknown reproductive history but allegedly 

sterilized, presented to consultation with history of stranguria and polaquiuria. On clinical examination a mass compatible 

with a perineal abscess was detected. . A complete blood count and general biochemical panel were performed and were 

within normal limits. . A cystic structure dorsal to the bladder was visualized echographically.  

Absence of ovaries and uterine horns was confirmed by computed tomography.  A tubular structure with cystic appearance 

was observed in the pelvic cavity. The cyst presented walls of varying thickness between 2 and 4 mm with liquid 

compatible content. This structure extended caudally along the left side surface of the bladder. 

The dog underwent exploratory laparotomy. Given the dimensions of the mass and the presence of surrounding region 

adhesions, added to the risk of eventually developing urinary incontinence, a conservative approach was performed 

instead of the removal of the mass. 

Histological examination revealed a wall coated by a stratified columnar epithelium with two to three rows of cells 

supported by a lamina propria and submucosa of dense connective tissue and several bundles of smooth muscle arranged 

in different directions. In the lamina propria foci of lymphoplasmocytic infiltration were observed. 

The clinical, imaging and histopathological findings suggest the diagnosis of  Gartner duct  cyst of the vagina with 

mucocele. 

The remaining of the distal portion of the mesonephric ducts (in the region of the uterine horns, in the broad ligament, in 

the uterine tubes and in the muscular wall of the vagina) persist as a longitudinal duct of the epoophoron or Gartner ‘s 

duct, as been previously described (Bartel et al., 2011) . As Gartner 's duct doesn’t present communicant ostia  with the 

vagina or uterus. Secretions produced can cause the structure to become cystic  (Kim et al., 2007) . 

Gartner duct cysts are extremely rare in Veterinary medicine, and are normally not considered as a cause of dysuria and 

dischezia in the bitch, due to it’s rarity. Anatomically it can be confused with piometra , uterine tumor or a bladder 

duplication as previously reported (Kim et al., 2007). 

 
Referencias: Barone, R.; Anatomie Comparée des Mammiféres Domestiques, Tomo IV, Splanchnologie II. Edition Vigot, 3th edition. Paris 
(2001); Bartel, C.; Berghold, P.;Walter, I. Ectopic Endometrial Tissue in Mesonephric Duct Remnants in Bitches. Reprod Dom Anim 46, 950–

956 (2011); Kim H.J., Kim J.K., Choi J.H., Jang J.Y., Ban H.J., Seo J.M., Lee M.J., Choi H.Y., Kim M.K., Kim H.W.: A Gartner duct cyst of the 

vagina causing dysuria and dyschezia in a Yorkshire Terrier. J Vet Sci 8, 427–429 (2007); Orvis, G. R., Behringer, R.R.: Cellular mechanisms of 
Müllerian duct formation in the mouse. Dev Biol.  June 15; 306(2): 493–504. (2007) 
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O gosto amargo tem sido extensivamente estudado em mamíferos e pensa-se que evoluiu a fim de evitar o consumo de 

substâncias perigosas, estando assim associado com a sensibilidade para as toxinas e as escolhas alimentares. A nível 

molecular, o sabor amargo é detectado por proteínas receptoras de sabor amargo (T2R), presentes na superfície das células 

receptoras de gosto, nas papilas gustativas. Humano e rato são as espécies para as quais os repertórios de genes T2R se 

consideram quase totalmente caracterizados, compostos por 25 e 34 genes funcionais, respectivamente. No entanto pouco 

se sabe a este nível para ruminantes. 

Neste estudo foram realizadas análises por sequenciação e filogenéticas numa colecção de espécies de ruminantes, visando 

abranger diferentes grupos taxonómicos, preferências de dieta e estratégias de forrageamento, e para as quais não existem 

disponíveis dados completos do genoma: alce (Alces alces), bisonte europeu (Bison bonasus), boi almiscarado (Ovibos 

moschatus), cabra (Capra hircus), camurça (Rupicapra rupicapra), dromedário (Camelus dromedarius), gamo (Dama 

dama), muflão (Ovis ammon musimon), rena (Rangifer tarandus) e veado (Cervus elaphus). 

Aqui descrevemos os primeiros repertórios parciais de genes T2R para estas espécies. Além disso, estudamos também a 

homologia interespecífica destes genes entre ruminantes de diferentes grupos taxonómicos e estratégias de forrageamento. 

Embora existam variações nas sequências genéticas entre as espécies estudadas, não observámos uma clara correlação 

entre similaridade de sequência e a estratégia alimentar (grazers, browsers ou intermediate feeders). A questão se estas 

variações na sequências estão relacionadas com a gama de diferentes substâncias ou limites de sensibilidade que estes 

animais são capazes de detectar mantém-se em aberto. Possivelmente, o número de T2R funcionais pode ser mais 

relevante do que a variação das sequências. São necessários estudos futuros que abordem esta questão. 

Os resultados aqui apresentados abrem, no entanto, novas perspectivas de investigação para o estudo da percepção do 

gosto em ruminantes, com consequências importantes para a optimização da utilização dos alimentos, contribuindo assim 

para sistemas de produção mais sustentáveis e eficientes. 

 

[Deciphering bitter taste perception in ruminants: building up bitter taste receptor genes 

repertoires ] 

Bitter taste has been extensively studied in mammals and is associated with the sensitivity to toxins and food choices in 

order to avoid dangerous substances in the diet. At the molecular level, bitter taste is sensed by bitter taste receptor 

proteins (T2R) present at the surface of taste receptor cells, in the gustatory papillae. The best described species are human 

and mouse, for which it is considered that the T2R gene repertoire is nearly-fully characterized, consisting of 25 and 34 

functional genes, respectively. However little is known for ruminants.   

In this study we performed sequence and phylogenetic analyzes to a collection of ruminant species, aiming to cover 

different taxonomic groups, diet preferences, foraging strategies, and for which no complete genome data is available: 

chamois (Rupicapra rupicapra), dromedary (Camelus dromedarius), european bison (Bison bonasus), fallow deer (Dama 

dama), goat (Capra hircus), moose (Alces alces), mouflon (Ovis ammon musimon), muskox (Ovibos moschatus), reindeer 

(Rangifer tarandus) and red deer (Cervus elaphus).  

We describe for the first time the DNA sequences of partial repertoires of T2R genes for these species.  Additionally, we 

study the interspecific homology of these genes within ruminants of different taxonomic groups and foraging strategies. 

Although sequence variations exist among the species studied we do not observe a clear correlation between sequence 

similarity and feeding category for each ruminant (grazers, browsers or intermediate feeder). The question if these 

sequence variations are possibly related to the range of different substances or sensitivity thresholds that these animals are 

able to detect remains open. Possibly, the number of functional T2R can be more relevant than the sequences variation. 

Future studies should address this issue. 

The results presented open new research hypothesis on the study of bitter taste perception in ruminants with important 

consequences for the optimization of feed utilization, hence contributing to more sustainable and efficient ruminant 

production systems. 
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A composição em ácidos gordos (AG) é grandemente condicionada pela bioidrogenação (BH) dos ácidos gordos 

insaturados pelo ecossistema microbiano ruminal. A BH é uma sequência de reações enzimáticas conduzida pela 

população microbiana ruminal, que se processa durante várias horas. A utilização de sistemas in vitro é uma boa 

alternativa para o estudo da BH, mas a escolha da duração da incubação e dos tempos de amostragem é crítica para a 

discriminação de respostas a diferentes tratamentos e posterior ajuste das mesmas modelos cinéticos. O objetivo do 

estudo foi determinar num sistema de incubação in vitro, os principais tempos de ocorrência da BH e de formação 

de intermediários da BH com alimentos suplementados ou não com óleo.    

Foram realizados 2 ensaios in vitro, utilizando como substrato 2 alimentos (A-luzerna desidratada com 4% de óleo 

de girassol e 2% de óleo de semente de linho; B-concentrado comercial). As incubações foram efectuadas em tubos 

Hungate (16 ml) colocados em banho-maria (39ªC) com agitação. Em cada tubo, colocou-se 60 mg de substrato, 2ml 

de fluido ruminal (colhido de 2 ovelhas fistuladas no rúmen) e 4ml de tampão McDougall. Efectuaram-se 2 réplicas 

por alimento e tempo de incubação (0; 1,5; 3; 3,5; 6; 7,5; 9; 10,5 and 12h). Após a sua remoção do banho, os tubos 

foram imediatamente congelados (-20ºC) e posterior liofilizados. Os ésteres metílicos de AG foram obtidos por 

transesterificação combinada básica/ácida e analisados por cromatografia gasosa e expressos em % do total de AG 

C18.  

O desaparecimento do 18:2n-6 foi semelhante em ambos os alimentos e apresentou uma resposta cúbica atingindo o 

mínimo às 10,5h. O 18:3n-3 apresentou-se mais elevado no alimento A relativamente ao B embora, à medida que a 

BH procedeu (resposta quadrática) as diferenças entre alimentos desapareceram (p> 0.05) após 6h de incubação. 

Nos intermediários da BH (isómeros conjugados do ácido linoleico – CLA e de 18:1), a resposta foi muito diferente 

entre alimentos. O alimento A, suplementado com óleo, induziu uma acumulação mais persistente de CLA e de 

isómeros C18:1 do que o alimento B. O máximo de CLA foi atingido às 1,5h com o alimento B e às 7,5h com o A. 

O máximo de C18:1 atingiu-se às 4,5h com o alimento B e às10,5h com o A. O 18:0 apresentou-se mais elevado no 

alimento B do que no A, contudo em ambos alimentos observou-se um aumento linear equivalente durante as 12h de 

incubação. O distinto padrão cinético observado sugere que o conteúdo em óleo dos alimentos deve ser considerado 

aquando da escolha dos tempos de incubação in vitro.  

 

 

[In vitro kinetic of rumen biohydrogenation using batch incubation system: Preliminary results]  

 

Biohydrogenation (BH) of unsaturated fatty acids (FA) by the rumen microbial ecosystem is the major determinant 

of the FA composition of ruminant milk and meat. The BH is a sequence of enzymatic reactions conducted by the 

ruminal microbial population that proceeds for several hours. The use of in vitro system is an easier alternative to 

study BH but choosing the duration of the incubation and the sampling time points is critical to discriminate 

treatment responses and later adjustment of kinetic models to them. Thus, the objective of the study was to 

determine in an in vitro batch system, the key time points of BH and formation of BH intermediates with feed 

supplemented or not supplemented with oil.  

Two in vitro trials were conducted, where 2 feed (A - dehydrated lucerne with 4% of sunflower oil and 2 % of 

linseed oil; B – commercial concentrate) were incubated with strained ruminal fluid collected from two rumen 

fistulated ewes. The incubations were conducted on Hungate tubes (16 ml) placed in a water bath (39ºC) with 

agitation. In each tube, 60 mg of feed was incubated with 2 ml of ruminal fluid and 4 ml of McDougall buffer. 

Replicate tubes for each feed and time point (0, 1.5, 3, 3.5; 6, 7.5, 9, 10.5 and 12h) were used in each trial. The tubes 

were removed from the bath, immediately frozen and later freeze-dried and submitted to a combined basic/acid 

transesterification to obtain the FA methyl esters. The FA methyl esters were analyzed by gas chromatography and 

expressed in % of total C18 FA.  

The disappearance of 18:2n-6 was similar with both feeds and followed a cubic response reaching a minimum at 

10.5 h. The 18:3n-3 was higher with feed A than with B although, as the BH proceeds following a quadratic 

regression model, the differences between feeds disappeared (p> 0.05) after 6h of incubation. The response for the 

BH intermediates (conjugated linoleic acids - CLA and 18:1 isomers) was very different between feeds. The feed A, 

which contained supplementary oil, led to a more prolonged and persistent accumulation of both CLA and 18:1 

isomers than feed B. The maximum CLA was verified at 1.5h and 7.5h with B and A feeds, respectively. The 

maximum C18:1 was observed at 4.5h and 10.5h with B and A feeds, respectively. The 18:0 was higher with B than 

A feeds but a similar linear increase with both feeds during 12h of incubation was verified. The differential BH 

kinetic pattern obtained suggests that the oil content of feeds must be considered when choosing in vitro incubation 

key time points.  
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Escherichia coli é o agente uropatogénico mais frequentemente responsável por infecções do trato urinário (ITU) 

em animais de companhia. Diferentes estirpes podem apresentar perfis de virulência distintos, relativamente à 

capacidade de resistência a compostos antimicrobianos e produção de biofilme, que podem resultar numa maior 

morbilidade e em infecções recorrentes. O objectivo deste estudo foi avaliar a capacidade de formação de biofilme 

in vitro por E. coli isoladas de infecções do trato urinário em cães através de Hibridação In Situ Fluorescente, bem 

como a sua associação com genes que codificam para factores de virulência e de resistência a antimicrobianos e com 

o perfil de resistência a quinolonas de segunda geração. A susceptibilidade foi determinada pelo um método in -

house de determinação da Concentração Mínima Inibitória por microdiluição em placa. 

A percentagem de isolados produtores de biofilme aumentou significativamente com o tempo (p < 0,05). A relação 

entre a capacidade de produção de biofilme e de resistência às fluoroquinolonas foi significativa em todos os 

intervalos de tempo considerados, independentemente do meio de crescimento (p < 0,05). A produção de biofilme 

não se encontra relacionada com a presença dos genes cnf1, hly, pap e sfa (p > 0,05), mas encontra-se relacionada 

com a presença dos genes afa, aer e de genes que codificam para β-lactamases (p < 0,05). 

Este trabalho confirma a associação entre a resistência às fluoroquinolonas e formação de biofilme por E. coli 

isoladas de ITU em canídeos. A presença de biofilme pode contribuir para uma diminuição da eficácia do tratamento 

de ITU nestes animais, sendo potencialmente responsável pela formação de reservatórios bacterianos no interior das 

células da bexiga, permitindo que as bactérias superarem as defesas imunológicas do hospedeiro e estabeleçam 

infecções recorrentes. 

 

 

[Biofilm and fluoroquinolone resistance of canine Escherichia coli uropathogenic isolates] 

 

Escherichia coli is the most common uropathogen involved in urinary tract infection (UTI). Strains virulence may 

differ, being enhanced by antimicrobial resistance and biofilm production, resulting in higher morbidity and 

recurrent infections. The aim of this study was to evaluate the in vitro biofilm-forming ability of E. coli isolates 

from dog urinary tract infections through Fluorescent In Situ Hybridization, and its association with virulence and 

antimicrobial resistance genes, and with second generation quinolones resistance, determined by an in-house 

Minimum Inhibitory Concentration microdilution method. 

The percentage of biofilm-producing isolates significantly increased with time (p<0.05). Relations between biofilm 

and fluoroquinolone resistance were significant in all time points studied, independently of the media (p<0.05). 

Biofilm production was not related with cnf1, hly, pap and sfa genes (p>0.05), but it was related with afa, aer and 

the β-lactamases genes (p<0.05). 

This work reports the association between fluoroquinolone resistance and biofilm formation in E. coli dog UTI 

isolates. Biofilm may contribute for UTI treatment failure in dogs, being responsible for the establishment of 

bacterial reservoirs inside bladder cells, allowing them to overcome host immune defenses and to establish recurrent 

infections. 
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A avicultura, sempre foi uma das atividades com mais importância económica no mercado nacional e internacional, 

com sistemas de produção muito intensivos, o que implica uma vigilância mais apertada, nomeadamente no controlo 

do crescimento de bactérias, e respetivos problemas de saúde pública que podem advir. No presente trabalho 

avaliou-se a microbiota de galinhas doentes duma instalação avícola experimental, pesquisando Escherichia coli 

como uma “bacteria indicadora”. Este estudo teve como objetivo proceder à classificação filogenética de um grupo 

de estirpes de E. coli isoladas em animais doentes duma unidade experimental avícola, utilizando a metodologia 

proposta por Clermont et al., (2000) que classifica as estirpes em quatro grupos filogenéticos (A, B1, B2 e D) 

através da deteção por PCR de três marcadores moleculares (chuA, yjaA e TSPE4.C2). Esta técnica pode ser 

facilmente implementada em qualquer laboratório e permite distinguir estirpes de E.coli de diferentes proveniências 

em patogénicos (classificados nos grupos B2 e D) e em comensais (A e B1). 

Foram caracterizados 32 estirpes de E.coli, 23 obtidas de amostras de diferentes órgãos de galinhas, 13 provenientes 

do ceco, 7 do intestino delgado, 1 do oviduto, 2 da cloaca, e 1 de um ovo. Adicionalmente, foram também estudadas 

80 estirpes de outra proveniência (aquacultura). Também se avaliou a susceptibilidade a diferentes grupos de 

antibióticos. 

Verificou-se que das 24 estirpes de E.coli provenientes das galinhas, 83,3% pertence ao grupo filogenético A, 4,2% 

ao grupo filogenético B2 e 12,5% ao grupo D. Quanto às estirpes provenientes da aquacultura, 75 % pertencem ao 

grupo A e 25% ao grupo D. Relativamente às estirpes de origem avícola, verificou-se que todas pertenciam ao 

mesmo grupo filogenético, grupo A, independentemente da sua origem (cloaca, ovo, oviduto ou ceco), à excepção 

do intestino delgado em que se obtiveram estirpes de E.coli distribuídas pelos diferentes grupos filogenéticos 

(57,1% A, 28,6 % D e 14,8% B2). Não se obtiveram quaisquer estirpes pertencentes ao grupo B1. Todas as estirpes 

apresentaram resistência à eritromicina e foram sensíveis à piperacicllin, piperacilina/tazobactam, imipenemo, 

cefoperazona, ceftriaxona e fosfomicina. Surpreendentemente, a estirpe menos resistente e a estirpe mais resistentes 

aos antibióticos avaliados pertencem ao mesmo grupo filogenético. Considerando apenas as estirpes classificadas 

como patogénicas, as estirpes de aquacultura foram mais sensíveis em comparação com as 3 estirpes da unidade 

avícola que apresentaram maior resistência. 

 

[Phylogenetic and pathotypic classification of pathogenic and commensals strains of Escherichia 

coli isolated from an avian and aquaculture experimental unit] 

The poultry industry has always been one of the most important economic activities in national and international markets, 

with very intensive production systems, therefore requiring closer monitoring, particularly in controlling microorganism’s 

growth, such as bacteria and resulting public health problems that can arise. In this study we evaluated the microbiota of 

some sick hens of an avian experimental installation, searching for Escherichia coli as an “indicator bacteria”. This work 

aimed to perform a phylogenetic classification of a group of strains isolated from some sick hens from an avian 

experimental unit. For that purpose, the methodology proposed by Clermont et al. (2000), that classifies the strains of E. 

coli into four phylogenetic groups (A, B1, B2 and D) by PCR detection of three DNA markers (chuA, yjaA and 

TSPE4.C2), was used. This technique can be easily implemented in any laboratory and allow to distinguish E. coli isolates 

from different sources classifying them as pathogen (B2 and D groups) and commensal (A and B1 groups). Also, the 

susceptibility to different antibiotic groups was determined for all strains. 

Thirty two (32) E.coli strains were characterized, 23 recovered from different organs, 13 from cecum, 7 from small 

intestine, 1 from oviduct, 2 from cloaca, and 1 from an egg. Additionally, 80 strains from other source (aquaculture) were 

also studied.  

We verified that the 24 E. coli strains recovered from hens, 83.3% belong to phylogenetic group A, 4.2% to phylogenetic 

group B2 and 12.5% to the group D. For the aquaculture strains, 75% belong to group A and 25% group D. Regarding to 

strains of avian origin, it was found that the majority of strains isolated, belonged to the same phylogenetic group, Group 

A independently of its source (cloaca, egg, oviduct or cecum), with the exception of the small intestine in which was 

possible to isolate E. coli strains distributed by different phylogenetic groups (57.1% in Group A, 28.6% for group D, and 

14.8% in the group B2). No strains belonging to phylogenetic group B1 were obtained. All strains were resistant to 

erythromycin and sensitive to piperacicllin, piperacillin/tazobactam, imipenem, cefoperazone, ceftriaxone e fosfomycin. 

Surprisingly the least resistant strain and the most resistant strain to the antibiotics evaluated belong to the same 

phylogenetic group. Considering only the strains classified as pathogenic from both origins, the strains from acquaculture 

were more sensitive compared to the 3 strains from the avian unit, which have a higher resistance. 
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Espécies do género Aeromonas têm sido reconhecidas como agente etiológico de um vasto leque de doenças quer 

nos animais, quer no homem. Por este motivo, a incidência e disseminação de espécies de Aeromonas resistentes a 

diferentes classes de antibióticos, tem sido uma preocupação crescente. 

 Neste estudo, realizou-se a pesquisa e identificação de Aeromonas spp. em amostras de animais selvagens, 

determinou-se o perfil de susceptibilidade a diferentes classes de antibióticos e avaliou-se a presença de  genes que 

codificam β-lactamases. Um total de 140 amostras fecais de diferentes espécies de animais selvagens foram colhidas 

de forma asséptica (Centro de Acolhimento e Tratamento de Animais Selvagens da UTAD). O perfil bioquímico dos 

isolados foi determinado utilizando sistemas de biotipificação numérico API 20NE e a identificação genética por 

sequenciação do gene gyrB. A susceptibilidade antimicrobiana dos isolados de Aeromonas foi determinada pelo 

método de difusão em agar Mueller-Hinton de acordo com o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 

2009). A presença de genes bla foi investigada por estudos de PCR. 

Um total de 16 isolados presuntivos de Aeromonas spp. resultaram das amostras de animais selvagens estudadas. 

Dez diferentes sequências parciais do gene gyrB foram obtidas, agrupando os isolados de Aeromonas em quatro 

espécies diferentes: A. salmonicida (n=9), A. eucrenophila (n=4), A. bestiarum (n=2) e A. veronii (n =1). A 

resistência a pelo menos dois agentes antimicrobianos foi registada para todas as estirpes estudadas, e cerca de 

metade (43,8%) das estirpes foram consideradas multirresistentes. Os resultados revelaram que cerca 93% das 

estirpes eram resistentes à amoxicilina (AML), 81% à cefalotina (KF) e 37% à ticarcilina (TIC). Os genes mais 

prevalentes foram blaOXAaer, presente em 69% dos isolados, seguido por blaFOX, detetado em 56% dos isolados, 

e o gene blacphA que codifica uma metalo-β-lactamase, detetado em 44 % dos isolados. A resistência aos 

antibióticos β-lactâmicos está correlacionada com a presença de vários genes que codificam β-lactamases, incluindo 

os genes que codificam as metalo-β-lactamases presentes nestes isolados. Uma estirpe de A. veronii revelou uma 

combinação de cinco β-lactamases diferentes. Os animais selvagens podem ser um reservatório de estirpes de 

Aeromonas spp. resistentes a antibióticos e podendo representar um importante veículo de disseminação desses 

agentes patogénicos. 

 

[Phylogenetic identification, phenotypic and genotypic characterization of antimicrobial resistance 

in faecal Aeromonas from wild animals] 

The genus Aeromonas is receiving increasing attention as a disease-causing pathogen of animals and as an emerging 

player in human infectious diseases such as gastroenteritis infections. Accordingly, the incidence and spread of 

Aeromonas species resistant to different classes of antibiotics is a growing concern. 

In this study, we report the isolation and identification of Aeromonas spp. from wild animals, the antibiotic 

resistance pattern of those strains and the association of resistance with the presence of β-Lactamase genes. A total 

of 140 faecal samples from different wild animal species were aseptically collected directly from the animal rectum 

or from freshly voided faecal material (Centre for Reception, Refuge and Treatment of Wild Animals of the UTAD). 

The biochemical profile of bacterial isolates was determined using the standard classification technique API 20NE. 

Genetic identification of these isolates was achieved by gyrB sequencing. The β-lactamases-encoding genes were 

detected by PCR using primers for detection of TEM, SHV, OXA, CTX-M, FOX and MOX variants and for the 

metallo-β-lactamases CphA and VIM. The antimicrobial drug susceptibility of Aeromonas isolates was determined 

by disk diffusion method of Kirby-Bauer on Mueller-Hinton agar plates according to the Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI, 2009).   

A total of 16 presumptive Aeromonas spp. isolates were found from the analysed samples of wild animals. Ten 

different gyrB gene partial sequences were obtained that grouped Aeromonas isolates into four different species: A. 

salmonicida (n=9), A. eucrenophila (n=4), A. bestiarum (n=2) and A. veronii (n=1). Resistance to at least two 

antimicrobial agents was recorded for all strains, and nearly half (43.8%) of strains were found to be multiresistant. 

Our results revealed 93,7% of strains resistant to amoxicillin (AML), 81.25% to cephalothin (KF) and 37.5% to 

ticarcillin (TIC). The most prevalent genes were blaOXAaer present in 69% of isolates followed by blaFOX detected in 

56% of isolates and the metallo--lactamase encoding gene blacphA, detected in 44% of isolates. Resistance to -

lactam antibiotics correlates with the presence of several -lactamases encoding genes, including the “CphA” type 

metallo--lactamases, present in the genome of the tested isolates. One strain of A. veronii harboured a combination 

of five different -lactamases encoding genes. Wild animals are probably a reservoir of antibiotic resistant 

Aeromonas spp. and might represent important vehicles for dissemination of these pathogens.  
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Staphylococcus pseudintermedius é uma bactéria frequentemente associada com piodermite profunda, doença que 

pode se colocar em risco a vida do animal , especialmente desde a disseminação de estirpes multirresistentes em 

cães. 

A nossa hipótese é que as estirpes de S. pseudintermedius de colonização e infecção apresentam os mesmos padrões 

de virulência, que podem explicar a capacidade de estirpes colonizadoras para se tornarem infecciosas dependendo 

do sistema imunitário do hospedeiro. 

Estirpes de S. pseudintermedius meticilina-resistente e susceptível (MRSP e MSSP, respectivamente) de isolados de 

colonização (n = 18) e infecção (n = 22) foram comparadas quanto à prevalência de 18 genes de virulência, 

detectado por PCR, bem como capacidade de formação biofilme (avaliada pelo crescimento em placas de ágar de 

vermelho do Congo - CRA e pela capacidade de aderência a placas de microtitulação de poliestireno, utilizando 

BHIB, BHIB 1 % glucose e BHIB 4 % NaCl , como meios de crescimento) e grupo de agr . 

Nenhum alelo agr predominou num grupo. Cinco genes de virulência foram detectados em todas as estirpes  mas o 

gene seccanine só foi detectado em estirpes de colonização. Usando CRA, apenas 14 estirpes foram identificadas 

como produtoras de biofilme. Todas as 40 estirpes produziram biofilme em BHIB 4 % NaCl. Duas e nove estirpes 

não produziram biofilme em BHIB e BHIB 1% de glicose, respectivamente. Não se obteve diferenças na capacidade 

de formação de biofilme entre os grupos (p> 0,05). As estirpes MSSP produziram mais biofilme em BHIB e BHIB 

+1 % glucose do que estirpes as MRSP (p = 0,03 e p = 0,02, respectivamente). Todas as estirpes MRSP CC71 

pertenciam ao alelo agr III e possuíam os mesmos fatores de virulência, o que pode explicar a rápida disseminação 

deste clone nos últimos anos. 

As estirpes de colonização têm um alto potencial de virulência, semelhante a isolados de infecção, o que reforça o 

facto de estes isolados possuírem potencial para induzir infecção dependendo do sistema imunológico do 

hospedeiro. 

 

[Methicillin-susceptible and -resistant Staphylococcus pseudintermedius strains from carriage and 

infection share the same virulence genotype, agr alleles and biofilm-forming ability] 

 

Staphylococcus pseudintermedius is often associated with severe pyoderma, which can turn into a life-threatening 

disease, especially since the dissemination of highly resistant strains among dogs.  

We hypothesize that colonization and infection S. pseudintermedius strains share the same virulence traits that might 

explain the ability of colonizing strains to become infectious depending on the host’s immune system 

Methicillin-susceptible and -resistant S. pseudintermedius (MSSP and MRSP, respectively) isolates from 

colonization (n=18) and infection (n=22) were compared regarding the prevalence of 18 potential virulence genes, 

detected by PCR, as well as biofilm-forming ability (evaluated by Congo red agar- CRA - plates and by the capacity 

to adhere to polystyrene microtitre plates using BHIB, BHIB+1% glucose and BHIB+4% NaCl, as growth medium) 

and agr group.  

No agr type predominated in a group. Five virulence genes were detected among all the strains, but the seccanine gene 

only appeared in colonization isolates. Using CRA only 14 strains were identified as biofilm-producers. All 40 

strains produced biofilm in BHIB+4% NaCl. Two and nine strains did not produce biofilm on BHIB and BHIB+1% 

glucose, respectively. There were no differences in the biofilm-forming ability between groups (p>0.05). MSSP 

produced more biofilm on BHIB and BHIB+1% glucose media than MRSP isolates (p=0.03 and p=0.02, 

respectively). MRSP from the CC71 shared agr allele III and virulence factors, which may explain rapid clonal 

expansion over recent years.  

Colonization isolates have a high potential of virulence similar to infection isolates, which reinforces the fact that 

those isolates have the potential to induce infection depending on the host’s immune system. 
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Objectivos: Avaliar o perfil de resistência e a capacidade de formar biofilmes de isolados de S. Typhimurium 

resistentes a antibióticos de animais e amostras alimentares. 

Metodologia: Entre junho de 2011 e setembro de 2013, no centro de Portugal, 59 isolados de S. Typhimurium 

foram recolhidos de aves, suínos, bovinos, e alimento processados, determinando-se o serótipo usando o esquema de 

Kauffmann-White. Os genes de virulência e resistência foram identificados por microarrays, enquanto a resistência 

aos antibióticos foi determinada por um sistema de microdiluição (Dade Behring, USA). Dez estirpes resistentes 

foram testadas na formação de biofilmes usando cristal de violeta em placas de 96 poços e em triplicado.  

Resultados: A maioria dos isolados recolhidos de alimentos processados de origem suína (42%). Os isolados de 

suínos foram 61,0% e aves 37,3%. Os genes de ilhas de patogenicidade de Salmonella (SPIs) eram conservados, 

enquanto dos genes de profágos variavam entre os isolados. Genes dos plasmídeos de virulência presentes em 30,5% 

dos isolados, sendo 57.9% dos isolados recuperados de alimentos processados em igual número tanto de suínos 

como aves. Os isolados com maior biomassa de biofilmes apresentavam mais genes de adesão. A maior formação de 

biofilme foi identificada em isolados com genes de virulência plasmídicos (media de absorbância de 1,828), 

enquanto isolados sem esses genes apresentavam menor formação de biofilme (média de absorbância de 0,558).  

Os isolados apresentavam maior resistência à tetraciclina (88,1%), ampicilina (79,8%) e cloramfenicol (33,9%), 

sendo 20 isolados (33,9%) multirresistentes e 37 resistentes (62,7%) a um ou mais antibióticos testados. Os genes 

tetB (65,4%), blaTEM (65,3%), e floR1 (85%) foram os mais detetados. 

Em conclusão, a resistência à tetraciclina, ampicilina e cloranfenicol conferida pelos genes tetB, blaTEM, e floR1, 

respetivamente. Genes das SPIs preservados. A potencial mobilidade dos genes plasmídicos de virulência e a 

variabilidade dos genes dos profágos contribuem para a adaptação deste serótipo a habitats extra-intestinais e 

transferência para a cadeia alimentar. Biomassa dos biofilmes dependente do isolado. Isolados com mais genes de 

adesão produziam maior biomassa de biofilmes. Estirpes multirresistentes com genes de virulência plasmídicos 

formavam maior biomassa de biofilme. Atendendo a esta associação, os marcadores de virulência de S. 

Typhimurium devem ser considerados para previsão e monitorização da formação de biofilmes em superfícies 

abióticas na industria alimentar, sendo os microarrays de DNA uma ferramenta rápida e fiável. 

 

[Virulence determinants and biofilm formation of antimicrobial resistant Salmonella enterica 

serovar Typhimurium isolated from food producing animals] 

Objectives. To evaluate the virulence profile and the ability of biofilm formation of antimicrobial resistant 

Salmonella enterica serovar Typhimurium isolates from animals and food samples. 

Methods. Between June 2011 and September 2012, in central Portugal, fifty-nine S. Typhimurium isolates were 

collected from poultry, swine, cattle, and processed food and serotyped accordingly Kauffmann-White scheme. 

Virulence and resistance genes were identified by microarray system, while antimicrobial resistance was determined 

by the microdilution system Microscan (Dade Behring, USA). Ten resistant isolates were tested for biofilm 

formation using crystal violet method on 96 well plate in triplicate. 

Results. The majority of isolates were collected from processed food of swine origin (42%). Isolates from swine 

samples were 61.0% and from poultry 37.3%. Salmonella Pathogenicity Islands (SPIs) genes were highly conserved, 

while prophages genes were variable in all isolates. Virulence plasmids genes were present in 30.5% of isolates, 

being 57.9% of isolates recovered from processed food equally from poultry and swine. Isolates with high levels of 

biofilm biomass presented more adherence genes. The highest biofilm formation was observed for the isolates with 

virulence plasmid genes, (average absorbance of 1.828), while isolates without genes of virulence plasmids 

presented low biomass biofilms (average absorbance of 0.558).  

The highest resistance was observed for tetracycline (88.1%), ampicillin (79.8%) and chloramphenicol (33.9%), 

with 20 multidrug resistant isolates (33.9%) and 37 resistant (62.7%) to one or two of the tested antibiotics. tetB 

(65.4%), blaTEM (65.3%), and floR1 (85%) resistance genes were the most detected.  

In conclusion, resistance to tetracycline, ampicillin, and chloramphenicol, was conferred by tetB, blaTEM, and floR1 

genes, respectively. SPIs genes associated to pathogenicity of S. Typhimurium were conserved. The potential 

genetic mobile elements plasmid virulence genes and prophages genes were more variable contributing to the 

plasticity of adaptation of this serovar to extra-intestinal habitats and transfer through the food-chain.  Biofilm 

biomass depends on the isolate. Isolates with more adhesion genes showed higher biofilm formation. Also, 

multidrug resistant isolates with virulence plasmids genes formed more biomass biofilm. Considering this 

association, the genetic virulence markers of S. Typhimurium should be considered on the prevision and monitoring 

biofilm formation on abiotic surfaces in food industry, and DNA microarrays may be a fast and reliable tool. 
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As espécies do complexo Mycobacterium tuberculosis (MTC) são agentes de tuberculose (TB). O diagnóstico 

definitivo da TB em animais envolve o isolamento dos agentes etiológicos mais frequentes, concretamente M. bovis 

ou M. caprae. Os testes bacteriológicos convencionais demoram até 6 semanas e não permitem diferenciar, 

normalmente, entre as espécies do MTC. Para melhorar a deteção direta dos membros do MTC em amostras de 

tecidos
1,2

, foi desenvolvido um teste de PCR em tempo real, em formato nested, usando uma sonda com alvo na 

IS6110. Adicionalmente, foi desenvolvido um algoritmo de identificação dos membros do MTC baseado na 

utilização de PCR em tempo real, em formato multiplex, usando sondas com alvos nas regiões genómicas 16S 

rDNA, IS6110, RD1, RD4 e RD9
2
. O teste de PCR em tempo real, em formato nested e com alvo na IS6110, foi 

avaliado em 128 amostras de tecidos de animais, 57 das quais com resultado positivo no isolamento de M. bovis. O 

teste revelou possuir uma sensibilidade e especificidade de 98% e 89%, respetivamente. Considerando apenas as 

amostras de bovinos (n = 69), a sensibilidade e a especificidade foi estimada em 100% e 98%, respetivamente. Oito 

amostras com resultado negativo no isolamento de M. bovis, mas exibindo lesões compatíveis com TB, foram 

positivas no teste molecular. Adicionalmente, o algoritmo de identificação dos membros do MTC baseado na 

utilização de PCR em tempo real, em formato multiplex, foi testado com DNA extraído de estirpes de MTC, de 

referência, e isolados clínicos obtidos a partir de bovinos, veados e javalis. O teste molecular revelou uma 

concordância de quase 100% com os resultados da análise bacteriológica (índice de kappa = 0,955). Os testes 

moleculares desenvolvidos permitem uma deteção e identificação rápidas dos membros do MTC diretamente em 

amostras de tecidos e em culturas, com uma elevada sensibilidade e especificidade. Estes testes são passíveis de 

serem automatizados e implementados na rotina de laboratórios de diagnóstico veterinário. 

 

[Enhanced detection and identification of tuberculous mycobacteria using 16S rDNA, IS6110 and 

Regions of Difference-targeted dual-labelled hydrolysis probes] 

 

Members of the Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) are causative agents of tuberculosis (TB). The 

definitive diagnosis of animal TB involves the bacteriological testing of tissue samples for detection of MTC 

members such as M. bovis and M. caprae. The conventional laboratory diagnosis may take up to 6-12 weeks and 

does not routinely differentiate between the MTC species. A user-friendly DNA extraction protocol adapted for 

tissues was coupled with an IS6110-targeted semi-nested real-time PCR assay to enhance the direct detection of 

MTC in animal specimens
1,2

. Additionally, we developed a two-step five-target (16S rDNA, IS6110, RD1, RD4 and 

RD9) real-time PCR identification algorithm to identify MTC species
2
. The IS6110-targeted semi-nested assay was 

evaluated with a group of 128 fresh tissue specimens collected from animals (M. bovis was cultured from 57 of these 

samples). Overall, the full test performance corresponds to a diagnostic sensitivity and specificity of 98.2% and 

88.7%, respectively. Considering only bovine samples (n = 69), the diagnostic sensitivity and specificity were 

estimated in 100% and 97.7%, respectively. Eight negative culture samples exhibiting TB-like lesions were detected 

by the semi-nested real-time PCR. Additionally, the five-target real time PCR identification algorithm was tested 

using DNA extracted directly from a set of BACTEC grown cultures, obtained under the routine testing of TB-

suspected tissue samples originally collected from bovines, deer  and wild boar, yielding an almost perfect 

agreement with the results of the routine bacteriological analysis (kappa coefficient of 0.955). The developed assays 

allow the fast detection and identification of tuberculous mycobacteria in animal specimens and in cultures, with 

very high sensitivity and specificity. These assays can be further automated and implemented in the routine 

diagnostics of veterinary diagnostics laboratories. 
 

Financiamento da FCT: PTDC/CVT/111634/2009, PTDC/CVT/117794/2010, SFRH/BD/64136/2009 (PC) and SFRH/BD/62317/2009 (ASF). 
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Toxoplasma gondii é um problema grave de saúde humana e animal. Durante a invasão da célula hospedeira o 

citoesqueleto de microtúbulos (Mts), quer da célula quer do parasita, apresentam rearranjos. Assm, proteínas 

envolvidas na dinâmica e remodelação do citoesqueleto são excelentes candidatas a participar neste processo.  

A catanina é uma enzima que “corta” Mts e, consequentemente, fundamental na remodelação do citoesqueleto. A 

atividade da catanina é seletiva, afeta diferentes classes de Mts de acordo com as suas modificações pós-traducionais 

(PTMs) e inibe a acumulação de PTMs como é o caso da poliglutamilação. De facto, observámos em células RPE-1 

depletadas de catanina um aumento substancial de Mts poliglutamilados. A depleção da catanina também causa um 

número anormal de centríolos, fusos multipolares e paragem no ciclo celular, demonstrando a importância desta 

proteína na dinâmica dos Mts e nos processos celulares. Assim, investigámos a capacidade de T. gondii invadir 

células hospedeiras na presença de baixos níveis de catanina e observámos que os parasitas são menos eficazes a 

invadir células depletadas de catanina por RNAi do que células controlo. Admitimos que isto fosse devido à 

acumulação da poliglutamilação nos Mts e, para testar esta hipótese, foram invadidas com T. gondii células a 

sobreexpressar glutamilases (tubulin tyrosine ligases-like, TTLL). Como esperado, nessas células, os parasitas 

apresentaram uma eficiência de invasão diminuída quando comparada com as células controlo. Desta forma, o nível 

de poliglutamilação dos Mts é um fator crítico durante a invasão. Esta ideia levou-nos a investigar se os níveis de 

poliglutamilação da tubulina são regulados em resposta à invasão por este parasita através da análise por PCR em 

tempo real dos níveis de expressão de várias glutamilases, desglutamilases (cytosolic carboxypeptidases, CCP) e 

proteínas desestabilizadoras dos Mts (catanina, espastina e fidgetina) durante a invasão. Esta análise demonstrou que 

os níveis de mRNA da CCP5 diminuem cerca de 20%, 30 minutos após a invasão, sugerindo que a célula altera o 

padrão de glutamilação através de uma desglutamilação específica no início da invasão. Interessantemente, os níveis 

de mRNA da TTLL11 aumentam 8h após a invasão (mais 50%) em comparação com células não invadidas, 

sugerindo que o padrão de glutamilação dos Mts está envolvido na resposta da célula à invasão por T. gondii. 

 

[Toxoplasma gondii invasion is affected by polyglutamylation of the host cell microtubules] 

Toxoplasma gondii is a major human and animal health concern. During the host cell invasion, both the cell’s and 

parasite’s microtubule cytoskeletons present active rearrangements. Being so, proteins involved in the cytoskeleton 

remodeling and dynamics are excellent candidates to take part in this process. 

Katanin is a severing microtubule enzyme and a key player in cytoskeleton remodeling. Katanin’s activity is 

selective, affecting different microtubule (Mt) classes according to their post-translation modifications (PTMs) and 

inhibiting the accumulation of PTMs such as polyglutamylation. In fact, we observed in Katanin depleted RPE-1 

cells a substantial increase of polyglutamylated Mts. Furthermore, Katanin depletion also leads to abnormal 

centriole number, multipolar mitotic spindles and cell cycle arrest, illustrating the importance of this protein in 

microtubule dynamics and dependent cellular processes. Thus we investigated the ability of T. gondii to invade host 

cells, in a scenario of low Katanin levels. Interestingly, the parasites are less efficient at invading Katanin RNAi 

cells than control cells. This is probably due to the accumulation of polyglutamylated Mts. To test this hypothesis, 

we invaded RPE-1 cells overexpressing two glutamylases (tubulin tyrosine ligases-like, TTLL) with T. gondii. As 

expected, in these cells the parasites present decreased invasion efficiency in comparison to control cells. Therefore, 

Mt polyglutamylation levels are a critical factor during T. gondii host invasion. This idea prompted us to investigate 

if host tubulin polyglutamylation levels are regulated in response to T. gondii invasion by analyzing the expression 

levels of several glutamylases, deglutamylases (cytosolic carboxypeptidase, CCPs) and Mt severing proteins 

(katanin, spastin and fidegtin) during invasion, by real time PCR. These analysis shows that CCP5 (deglutamylase) 

mRNA levels decrease about 20% in the first 30 min of host cell invasion which suggests that the cell will change 

the pattern of glutamylation by decreasing the rate of specific deglutamylation during the first steps of invasion. 

Also, TTLL11 (glutamylase) mRNA increases upon 8h of host cell invasion to levels higher (~50% more) than 

those found in non-invaded host cells, suggesting that the pattern of Mt polyglutamylation plays a role in the cell 

response to T. gondii invasion. 

 
Financiamento: PTDC/CVT/105470/2008 e pela bolsa SFRH/BD/79423/2011 (S. Francisco) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

Portugal. 
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A theileriose mediterrânica é frequentemente diagnosticada em bovinos no sul de Portugal. Para além dos custos 

associados à doença e morte de animais, sabe-se que existe uma quebra de produtividade associada à infeção crónica 

por Theileria annulata. No âmbito das estratégias de controlo desta parasitose, é importante que sejam identificados 

animais com infeção crónica, que possam comportar-se como reservatórios do parasita e constituir risco para 

animais suscetíveis. Os métodos de diagnóstico molecular, que permitem a deteção de T. annulata com elevada 

sensibilidade e especificidade são adequados para a deteção de animais com infeção crónica, geralmente com 

parasitémia muito baixa. Este estudo compara a Tams1-LAMP com PCR em tempo real, recorrendo a amostras de 

sangue de bovinos de várias explorações do sul do país de modo a avaliar a sua aplicabilidade para diagnóstico.
 

Foram testadas 100 amostras de sangue provenientes de 16 explorações de zonas endémicas de theileriose. O DNA 

foi extraído das amostras e utilizado como molde nas reações de PCR em tempo real e LAMP para amplificação do 

gene Tams1. Uma amostra de DNA extraído do sangue dum bovino com parasitémia de 0,03% foi utilizado como 

controlo positivo. A técnica LAMP apresenta um limite de deteção correspondente a uma parasitémia aproximada 

de 0,008% e uma especificidade de 100% para a deteção de T. annulata em amostras de sangue. 

Por PCR em tempo real quantitativo foram detetadas amostras positivas em 14 das 16 explorações e um total de 

67% de animais infetados com valores estimados de parasitémia muito baixos, consistente com a ocorrência de 

infeções crónicas. A técnica de LAMP amplificou DNA do parasita em 66 das 67 amostras positivas. Pelo teste 

estatístico de Cohen determinou-se um valor de k de 0,98 o que indica uma excelente concordância entre os métodos 

LAMP e PCR em tempo real, para este grupo de amostras. A técnica de amplificação isotérmica de ácidos 

nucleicos, para deteção do gene Tams1 (Tams1-LAMP) desenvolvida revelou-se particularmente adequada para ser 

usada em laboratórios de diagnóstico com menores recursos uma vez que não requer a utilização de equipamentos 

dispendiosos e sofisticados como os termocicladores. Estes dados permitem-nos concluir que o método de 

amplificação isotérmica Tams1-LAMP é aplicável na deteção de infeções crónicas por Theileria annulata em 

bovinos. 

 

 

[Detection of Theileria annulata in cattle: field trial of a Tams1-targeted isothermal DNA 

amplification (Tams1-LAMP) assay] 

 

Mediterranean Theileriosis is frequently diagnosed in cattle in southern Portugal. In addition to the costs associated 

with clinical cases and animal deaths, there is also a decrease of productivity associated with chronic infection by 

Theileria annulata. The integrated control strategies for this disease should include the detection of cattle with 

chronic infection, which may act as parasite reservoirs and constitute a risk to susceptible animals. The highly 

sensitive and specific molecular methods for T. annulata detection are suitable for the identification of such animals, 

often with very low parasitemia. This study compares this technique with real time PCR, using cattle blood samples 

from different farms in order to assess their applicability for diagnosis. 

One hundred blood samples from 16 farms were tested. DNA was extracted from those samples and used as 

template in real time PCR and LAMP reactions for Tams1 gene amplification. A DNA sample extracted from an 

animal with 0.03% parasitemia was used as a positive control. The LAMP technique has a detection limit 

corresponding to a parasitemia of approximately 0.008% and a specificity of 100%. 

Using quantitative real time PCR positive samples were detected in 14 farms with a total of 67% infected animals 

with very low parasitemia, consistent with the occurrence of chronic infections. Parasite DNA from 66 of those 67 

positive samples was also amplified by LAMP. In order to evaluate the agreement between methods, a k value of 

0.98 was determined by Cohen’s test, indicative of excellent agreement for this group of samples. The isothermal 

amplification method for detection of Tams1 gene (Tams1-LAMP) proved particularly useful for diagnostic 

laboratories with fewer resources since it does not require the use of expensive and sophisticated equipment such as 

thermal cyclers. These data allow us to conclude that Tams1-LAMP is applicable in detecting Theileria annulata in 

cattle with chronic infections. 
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A conjugação de antigénios com ligandos de receptores de reconhecimento de padrão (PRR) tem vindo a afirmar-se 

como uma estratégia promissora para o desenvolvimento de vacinas subunitárias de eficácia e segurança 

melhoradas. O nosso grupo desenvolveu um sistema de clonagem e expressão em Escherichia coli que permite 

produzir antigénios em fusão com a lipoproteina OprI, um ligando TLR2 da membrana externa da bactéria Gram-

negativa Pseudomonas aeruginosa. No presente trabalho, com o propósito de caracterizar as propriedades 

imunomoduladoras da OprI e a sua capacidade adjuvante para induzir imunidade específica antitumoral, 

expressámos os antigénios modelo ovalbumina (OVA) e eGFP em fusão com a lipoproteína e testámos as respostas 

imunitárias induzidas por estas moléculas em ensaio in vitro e in vivo. Analisámos a produção de citocinas por 

células dendríticas derivadas da medula óssea (bmDCs) de ratinho estimuladas com as lipoproteínas de fusão. A 

eficácia das apresentações directa e cruzada por bmDCs estimuladas com a lipoproteína de fusão OprI-OVA, 

utilizando como controlo OprI-eGFP, foram avaliadas após co-cultura com linfócitos CD4
+
 OT-II e CD8

+
 OT-I. Em 

paralelo, analisámos os níveis de anticorpos específicos anti-OVA (IgG, totais e suas subclasses, e IgE) em amostras 

de soro de murganhos C57BL/6 imunizados com a lipoproteína de fusão OprI-OVA, seguindo um protocolo de 

vacinação-reforço. A polarização de células T foi avaliada mediante quantificação de citocinas nos sobrenadantes de 

culturas de esplenócitos obtidos dos murganhos imunizados e reestimulados ex vivo com OVA. Para determinar o 

potencial da lipoproteína OprI para indução de mecanismos imunitários anti-tumorais específicos, realizámos 

ensaios de contraprova utilizando um modelo de melanoma (B16-OVA). Os resultados obtidos com estes ensaios 

demonstraram a capacidade de promover as apresentações directa e cruzada em bmDCs e permitiram-nos definir as 

propriedades imunomoduladoras da lipoproteína OprI quando inoculada in vivo. Estas últimas apresentam 

características mistas de polarização Th e incluem mecanismos imunitários anti-tumorais que se evidenciaram 

através de um atraso no crescimento dos tumores e taxas de sobrevivência dos animais vacinados superiores às dos 

animais controlo.  

 

[Antitumoral immune response elicited by an OprI-antigen fusion lipoprotein] 

 

The conjugation of antigens with ligands of pattern recognition receptors (PRR) is a promising strategy for the 

development of novel subunit vaccines with improved efficacy and safety. In the past, our group developed an 

Escherichia coli cloning system for the expression of antigens in fusion with the OprI lipoprotein, a TLR2 ligand 

from the outer membrane of the Gram-negative bacterium Pseudomonas aeruginosa. Aiming at characterizing the 

immunomodulatory properties of OprI and its properties as an adjuvant to elicit anti-tumour specific immunity, the 

model antigens ovalbumin and eGFP were expressed in fusion with the lipoprotein and tested for their capacity to 

elicit immune responses both in vitro and in vivo. The production of cytokines by murine bone marrow-derived 

dendritic cells (bmDCs) stimulated with these fusion proteins was evaluated. The direct- and cross-presentation of 

bmDCs fed with OprI-OVA fusion lipoprotein, using as control the OprI-eGFP, was analysed by co-culture with 

OVA-specific OT-II CD4
+
 T cells and OT-I CD8

+
 T cells. C57BL/6 mice were then immunized with OVA 

recombinant formulation in prime-boost protocols and serum samples were collected and tested for anti-OVA 

specific IgG subclasses and IgE antibodies. The evaluation of in vivo T cell polarization was carried out through the 

ex vivo re-stimulation of splenocytes collected from the immunized animals followed by the evaluation of relevant 

Th cytokine markers. In order to address the potential of OprI fusion lipoproteins to induce specific anti-tumour 

immune mechanisms we performed challenge experiments using a melanoma model (B16-OVA). The results 

obtained with these assays demonstrated the capacity of OprI lipoprotein to enhance antigen direct- and cross-

presentation and allowed us to define the in vivo immunomodulatory properties of OprI lipoprotein. These were 

characterised by mixed Th polarization properties and anti-tumour specific immune mechanisms as demonstrated by 

a delayed tumour development and higher survival rates in the immunized animals comparing with controls.  

 
Financiamento: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal: projecto PTDC/CVT/113889/2009, contracto Programa Ciência 2007 (D. M. 
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A periodontite é uma doença inflamatória de elevada prevalência em cães e que pode conduzir à esfoliação dentária e a 

graves manifestações sistémicas. A Engenharia de Tecidos (ET) emergiu, recentemente, como uma terapia alternativa 

através do fornecimento de um biomaterial de suporte semeado com células estaminais. 

O objetivo principal deste trabalho foi o desenvolvimento de uma abordagem de ET para regeneração periodontal com 

base numa matriz biodegradável combinada com células estaminais derivadas do tecido adiposo (ASCs). Tal foi atingido 

seguindo estas etapas: - Otimizar a colheita e isolamento de ASCs caninas (cASCs) provenientes de diferentes regiões 

anatómicas e caracterizar a sua estaminalidade e potencial osteogénico ao longo das passagens; - Desenvolver e 

caracterizar um material de suporte (scaffold) biodegradável de dupla camada para regeneração periodontal; - Avaliar o 

potencial do scaffold para uso em ET cultivando-o com cASCs; - Avaliar a funcionalidade in vivo do scaffold para a 

regeneração óssea utilizando o modelo mandibular de rato. 

As amostras de tecido adiposo canino foram colhidas do tecido subcutâneo e do omento. A estaminalidade e o potencial 

osteogénico das cASCs foram analisadas ao longo das passagens através de RT-PCR em tempo real e histologia. 

Concomitantemente, foi desenvolvido um scaffold composto por uma mistura de amido e poli-ε-caprolactona e com duas 

camadas: uma malha de fibras funcionalizadas com grupos silanol para promover a osteogénese e uma membrana com o 

intuito de atuar como barreira física. Os scaffolds obtidos foram caracterizados quanto às suas propriedades mecânicas, 

degradabilidade e composição química e, de seguida, cultivados com cASCs. Depois, foram implantados num defeito 

crítico induzido na mandíbula de rato e a formação de novo osso determinada após oito semanas. Em geral, a 

estaminalidade e o potencial osteogénico das cASCs decresceu ao longo de passagens e demonstrou-se também que a 

origem do tecido adiposo tem efeito nas duas características analisadas. A caracterização do scaffold demostrou 

características físico-químicas adequadas para a regeneração periodontal e que ambas as camadas permitem a adesão e a 

proliferação celular. A funcionalização da malha com grupos silanol promoveu a diferenciação osteogénica das cASCs e 

induziu maior formação de osso em comparação com  o controlo positivo de colagénio e defeitos vazios. 

Em resumo, este trabalho demonstrou que o construto desenvolvido representa uma alternativa às técnicas atualmente 

utilizadas na medicina dentária veterinária para a regeneração periodontal. 

 

[New tissue-engineered matrix for periodontal regeneration based on a biodegradable material 

combined with canine adipose-derived stem cells] 

Periodontitis is an inflammatory pathology highly prevalent in dogs which can lead to tooth exfoliation and to life 

threatening systemic implications. 

Tissue Engineering (TE) has emerged as an alternative approach aiming to regenerate ad integrum periodontium by 

providing a suitable supportive biomaterial seeded with stem cells. 

The main goal of this work was to develop a TE approach for periodontal regeneration based on an innovative 

biodegradable matrix combined with adipose-derived stem cells (ASCs), and it was achieved by following these steps: -

Optimize the harvesting and isolation of canine ASCs (cASCs) from different anatomical sites and characterize their 

stemness and osteogenic potential along passaging; - Develop and characterize a double layer biodegradable scaffold 

targeting periodontal regeneration;- Evaluate the potential of the scaffold for TE by culturing it with cASCs; - Assess the 

in vivo functionality of the scaffold for bone regeneration using a rat mandibular model. 

Canine adipose tissue samples were harvested from subcutaneous and omental fat and the isolation of cASCs optimized. 

The stemness and the osteogenic differentiation potential were analyzed along passages using real time RT-PCR and 

histology. Concomitantly, a double layer scaffold made of a blend of starch and poly(ε-caprolactone) was designed, 

comprising a fiber mesh functionalized with silanol groups to promote osteogenesis and a membrane aiming to act as 

physical barrier. 

The scaffolds were characterized regarding their mechanical properties, degradability and chemical composition and, 

ultimately, cultured with cASCs. Then, they were implanted in a critical size defected induced in rat mandible and the 

formation of new bone was quantified after 8 weeks. In general, the stemness and osteogenic differentiation potential of 

the cASCs was found to decrease along passaging. It was shown that the anatomical origin of the adipose tissue has an 

effect in the osteogenic potential. The developed scaffolds presented physicochemical properties suitable for periodontal 

application. Both layers of the scaffold allowed cellular adhesion and proliferation. The functionalization of the fiber mesh 

promoted the osteogenic differentiation of the cASCs and was shown to enhance higher bone formation in comparison to a 

collagen commercial membrane and empty defects.  

In summary, this work demonstrated that this tissue-engineered matrix is an alternative to the techniques currently used in 

veterinary dentistry for periodontal regeneration. 
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O objectivo do estudo foi conhecer os tipos de sistemas de criação utilizados e o estado de saúde dos suínos na Ilha 

do Maio, com vista a auxiliar a definição de futuras estratégias para melhorar a saúde pública e animal. 

Os dados foram recolhidos durante a missão dos Veterinários sem Fronteiras-Portugal em Outubro de 2012. Foram 

realizados inquéritos em todas as habitações nas localidades de Alcatraz, Calheta, Figueira da Horta, Morro, 

Morrinho e Porto Inglês. Foi contabilizado o número de suínos, o sexo, a idade, o tipo de sistema de criação e o seu 

estado geral de saúde. Foram ainda registrados os sinais observados pelos produtores nos animais que morreram. 

Foram identificados 305 criadores de suínos num total de 1526 habitações, sendo o número médio 4,26 (4,20- 4,32) 

animais por criador. Os resultados mostraram que os leitões (54,89%) e as fêmeas adultas (31,18 %) representavam 

a maioria da população. Em relação aos sistemas de criação, 57,59% dos criadores tinham os seus animais em 

currais, 33.99% tinham em liberdade e 8,5 % em quintais.  

Um total de 271 animais morreu em 2010 (30), 2011 (140) e 2012 (101). Embora a maioria dos proprietários 

(48,69%) não identificasse sinais específicos aquando a morte dos animais, a presença de tremores (15,69%), 

hiperemia da pele (13,40%), aborto (4,92%), decúbito prévio (0,65%) e dificuldade respiratória (0,33%) foi descrita 

em algumas situações. A mortalidade ocorreu entre os meses de Abril e Outubro, tendo uma maior incidência nos 

meses de Agosto e Setembro.  

Os sinais descritos pelos proprietários podem indicar a presença de certas doenças infecciosas, facilmente 

transmitidas pela criação dos animais em liberdade, sendo a principal suspeita local a Peste Suína Africana. Existem 

no entanto outras possibilidades devem ser consideradas, como por exemplo o consumo de plantas tóxicas, pois os 

surtos de mortalidade ocorreram principalmente nos meses mais quentes e chuvosos, quando os proprietários 

libertam os seus animais para se alimentarem nas pastagens. O diagnóstico dos surtos de mortalidade nos suínos 

requer assim que se recorra a exames laboratoriais e a uma recolha sistemática de dados.  

É importante dar continuidade aos projectos já existentes que visam alertar as populações para a identificação de 

sinais clínicos e sua comunicação às autoridades veterinárias e melhorar a capacidade de resposta destas para o 

diagnóstico dos problemas e sua abordagem preventiva e de controlo.  

 

[Swine production on Maio Island, Cape Verde: rearing systems and animal health] 

 

The objective was to assess which swine rearing systems are used and swine’s health in Maio Island, in order to plan 

future strategies to improve animal and public health.  

The study was carried out in the course of Vétérinaires Sans Frontières - Portugal mission in October 2012. A 

household survey was conducted in Alcatraz, Calheta, Figueira da Horta, Morro, Morrinho and Porto Inglês. The 

number of swine, gender, age, rearing system and its heath was recorded. The clinical signs of dead animals were 

also documented.  

In a total of 1526 households, 305 swine producers were identified with an average of 4.26 animals (4.20 – 4.32) per 

producer. Results showed that piglets (54.89%) and females (31.18%) represented the main age and sex groups. 

Regarding the rearing system, 57.59% of owners reported that their animals were remain confined in piggeries, 

33.99% had free access to the streets and only 8.5% lived in backyards. 

A total of 271 animals died in 2010 (30), 2011 (140) and 2012 (101). Although the majority of swine producers 

(48.69%) do not report any clinical signs prior to the animal’s death, tremble (15.69%), hyperemia of the skin 

(13.40%), abortion (4.92%), recumbence (0.65%) and respiratory distress (0.33%) were described for some cases. 

Mortality occurred between April and October, being the months of August and September mentioned by 7.53% of 

the producers. 

The symptoms described by producers may indicate the presence of certain infectious diseases, such as African 

Swine Fever, easily spread in free breeding systems. However, other causes such as toxic plants, should be consider 

since mortality occurred mainly in the warmest months, coinciding with the rainy season when many owners free 

their animals to feed of existing plants in the fields.Future strategies should be focused in further laboratory 

investigation in order to identify cause of swine’s death. Despite of the awareness of the population to the potential 

presence of certain diseases on the island, it is important to continuous current ongoing projects which address the 

trainee of those people to recognize clinical signs, to report it to responsible authorities and to improve diagnosis, 

preventive and control strategies.  
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A combinação da suplementação de arginina e leucina em dietas com proteína reduzida em suínos 

melhora a qualidade da carne 
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Cinquenta e quatro suínos machos inteiros cruzados comerciais (machos Duroc × Pietrain com fêmeas Large White 

× Landrace) foram utilizados para investigar o efeito da suplementação de arginina na dieta, redução da proteína 

bruta e redução da proteína com adição de leucina na performance de crescimento, nas características da carcaça e 

na qualidade da carne. Suínos com 58,9 ± 1,59 kg de peso vivo foram aleatoriamente distribuídos por um de seis 

tratamentos (n=54). Os tratamentos foram um fatorial de 2 × 3, com suplementação de arginina em dois níveis (0 vs. 

1%) e dieta base com três níveis: dieta com proteína normal (16% de proteína bruta, NPD), dieta com proteína 

reduzida (13% proteína bruta, RPD) e dieta com proteína reduzida adicionada de 2,0% de leucina (RPDL). Os 

suínos foram abatidos com 91.7 ± 1.6 kg de peso vivo. A suplementação de arginina à dieta não afetou (P>0,05) o 

teor de gordura intramuscular, mas produziu off-flavour na carne e com NPD, aumentou a suculência na carne. As 

dietas RPD e RPDL aumentaram (P<0,01) o teor de gordura intramuscular (45-48%) mas afetaram negativamente a 

performance de crescimento dos animais. Além disso, as dietas RPD e RPDL aumentaram (P<0,05) a espessura do 

toucinho e diminuíram o peso do lombo. A adição de leucina em dietas com proteína reduzida não teve efeito 

(P<0,05) no teor de gordura intramuscular, performance de crescimento, espessura do toucinho e peso do lombo. 

Nos suínos alimentados com a dieta controlo, houve um aumento da suculência com as dietas RPD e RPDL, que 

acompanhou o aumento do teor de gordura intramuscular com as dietas com proteína reduzida. As dietas RPD e 

RPDL aumentaram a deposição de 18:1c9, SFA, MUFA e PUFA na carne, o que não foi correlacionado com 

nenhumas características sensoriais da carne. O principal efeito combinado da adição de arginina e leucina nas 

dietas reduzidas em proteína foi o aumento da tenrura e da aceitabilidade geral na carne. Em conclusão, foi 

confirmado que a redução de proteína bruta na dieta melhora a qualidade da carne, mas afeta negativamente a 

performance de crescimento e as características da carcaça nos suínos. Além disso, o impacto combinado da 

suplementação de arginina e leucina em dietas reduzidas em proteína em suínos de genótipo magro melhora a 

qualidade sensorial da carne, quando comparado com o efeito promovido só pelas dietas reduzidas em proteína. 

 

[The combination of arginine and leucine supplementation of reduced crude protein diets in pigs 

increases meat eating quality] 

 

Fifty four entire male pigs from a commercial crossbred (Duroc × Pietrain boars mated to Large White × Landrace 

gilts) were used to investigate the effect of dietary arginine supplementation, crude protein reduction and crude 

protein reduction with leucine addition on growth performance, carcass traits and meat quality. Pigs weighing 58.9 ± 

1.59 kg body weight were randomly assigned to one of six treatments (n=54). The treatments followed a 2 × 3 

factorial arrangement, with arginine supplementation with two levels (0 vs. 1%) and the basal diet with three levels: 

normal crude protein diet (16% crude protein, NPD), reduced crude protein diet (13% crude protein, RPD) and 

reduced crude protein diet with leucine addition to 2.0% (RPDL). Pigs were slaughtered at 91.7 ± 1.6 kg body 

weight. Dietary arginine supplementation had no effect (P>0.05) on IMF content but produced meat off-flavour and, 

under NPD, increased meat juiciness. The RPD and RPDL increased (P<0.01) IMF content (45-48%) but negatively 

affected the growth performance of animals. Moreover, RPD and RPDL increased (P<0.05) backfat thickness and 

decreased loin weight. Leucine addition in reduced crude protein diets had no effect (P>0.05) on IMF content, 

growth performance, backfat thickness and loin weight. Within pigs fed control diet, there was an increase of 

juiciness in RPD and RPDL, which accompanied the increase of IMF content with the low crude protein diet. RPD 

and RPDL increased meat deposition of 18:1c9, SFA, MUFA and PUFA, which were not correlated with any pork 

sensory trait. The main combined effect of arginine and leucine addition on RPD was an increased tenderness and 

overall acceptability of pork. In conclusion, it was confirmed that dietary crude protein reduction enhances pork 

eating quality but negatively affected growth performance and carcass characteristics of pigs. In addition, the 

combined impact of arginine and leucine supplementation of reduced crude protein diets in lean pig genotypes 

improves meat sensory quality, when compared with the effect promoted by the RPD alone. 
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A micotoxina zearalenona (ZEA), produzida sobretudo por fungos do género Fusarium, possui actividade 

hiperestrogénica actuando como um disruptor endócrino e sendo frequentemente implicada em distúrbios 

reprodutivos de animais de interesse pecuário, principalmente suínos, e ocasionalmente síndromes hiperestrogénicos 

em humanos. Adicionalmente foram demonstrados os seus efeitos hepatotóxicos, hematotóxicos, imunotóxicos e 

genotóxicos.  

A espécie suína é considerada a mais susceptível aos efeitos da ZEA e seus metabolitos. As perdas económicas 

resultantes da exposição estão sobretudo relacionadas com alterações do sistema reprodutivo, nomeadamente 

redução da fertilidade. As fêmeas são consideradas as mais sensíveis, tal como os animais imaturos que são 

possivelmente mais sensíveis que os animais adultos. Foram descritas alteração do ciclo éstrico, ovulação, 

concepção e implantação, morte embrionária, redução do peso fetal, redução do tamanho das ninhadas e 

sobrevivência neonatal reduzida.  

Com o presente trabalho pretendeu-se determinar a ocorrência da ZEA em alimentos destinados a suínos. Para tal 

foram analisadas 57 amostras de ingredientes e alimentos compostos destinados a porcas na fase de gestação e 

maternidade. 

A determinação de ZEA foi efectuada através do kit comercial de ELISA de competição Celer Zon®, (Tecna, Itália) 

de acordo com as respectivas instruções (LOD 0,01 mg/kg). 

Dos cinco principais ingredientes utilizados na formulação de alimentos compostos destinados à fase de gestação e 

maternidade, cerca de 42% eram positivos (média de 0,042 mg/kg). A sêmea foi o ingrediente mais contaminado, 

quer em frequência (100%) quer em teor médio (0,050 mg/kg). A ZEA não foi detectada em nenhuma das amostras 

de milho e cevada. Apesar de não ter significado estatístico, a única amostra de palha analisada apresentou o valor 

máximo determinado (0,159 mg/kg).  

Ao longo da produção e distribuição dos alimentos compostos verificou-se que as amostras de alimento composto 

recolhidas a partir do silo apresentaram os teores médios mais elevados (0,032 mg/kg), o que corresponde a mais do 

dobro do teor determinado nesses mesmos alimentos recolhidos a partir do camião proveniente da fábrica. 

Os resultados sugerem que o local de armazenamento dos alimentos, especificamente o silo, apesar de não ser a 

origem dos fungos produtores de ZEA, poderá contribuir de forma determinante para o grau de contaminação desses 

mesmos alimentos. 

[Occurrence of zearalenone in raw materials and feed destined to swine] 

The mycotoxin zearalenone ( ZEA ), mainly produced by fungi of the genus Fusarium, has hyperestrogenic activity 

acting as an endocrine disruptor and being often implicated in reproductive disorders of livestock, especially pigs, 

and occasionally hyperestrogenic syndromes in humans. Additionally it has been demonstrated its hepatotoxic, 

haematotoxic, immunotoxic and genotoxic effects.  

Swine are considered to be more susceptible to the effects of ZEA and its metabolites. Economic losses resulting 

from exposure are mostly related to changes of the reproductive tract, including reduced fertility. Females are 

considered the most sensitive ones, as well as immature animals that are conceivably more sensitive than adult 

animals. Adverse effects include alteration of estrus, ovulation, conception and implantation, embryonic death, 

decreased fetal weight, reduced litter size and reduced neonatal survival.  

This study aimed to determine the occurrence of ZEA in feed destined to swine. For that purpose 57 samples of 

ingredients and compound feed intended for sows during gestation and maternity were analyzed. 

The determination of ZEA was made through a commercial competition ELISA kit Celer Zon ® (Tecna, Italy) 

according to the manufacturer’s instructions ( LOD 0.01 mg / kg ).  

Of the five main ingredients used in the formulation of compound feeds for the stage of gestation and maternity, 

about 42 % were positive (average 0.042 mg / kg). Bran was the most contaminated ingredient, both in frequency 

(100%) and in average content (0.050 mg / kg). ZEA was not detected in any samples of corn and barley. Although 

not statistically significant, the only sample of straw showed the maximum value determined (0.159 mg / kg).  

Throughout the production and distribution of feed compounds it was found that the composite feed samples taken 

from the silo had the highest average levels (0.032 mg / kg), which corresponds to more than double the level 

determined in those feeds collected from the truck.  

The results suggest that the local storage of feed, specifically the silo, although not the origin of ZEA producing 

fungi, may contribute decisively to the degree of contamination of these same feeds.  
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O interesse crescente pelas espécies do género Aeromonas tem originado um grande número de estudos sobre a sua 

complexa taxonomia a fim de identificar novas espécies e definir grupos patogénicos para o ser humano, assim 

como estabelecer os fatores de virulência destes microrganismos potencialmente envolvidos no desenvolvimento de 

síndromes clínicas. As espécies de Aeromonas possuem determinantes de virulência, semelhantes aos fatores de 

virulência conhecidos em patogénicos humanos, que têm um papel importante na disseminação de doença associado 

a estes organismos. Esses fatores de virulência podem ter relevância no poder patogénico desta bactéria para outras 

espécies animais. 

Foi realizado um estudo na Universidade de Évora para determinar doenças de porcos da raça Alentejana com 

exame anatomopatológico e bacteriológico de leitões. A necrópsia revelou lesões típicas de septicémia, tendo sido 

isolada, dos vários órgãos, em cultura pura, Aeromonas hydrophila. 

Este trabalho visa contribuir para determinar o perfil de susceptibilidade a diferentes antibióticos (ampicilina, 

gentamicina, penicilina G, oxitetraciclina, lincomicina, neomicina, estreptomicina, enrofloxacina, sulfato de 

colistina, trimetoprim, sulfamida, tulatromicina, ceftiofur, amoxicilina/ácido clavulânico), conhecer os 

determinantes genéticos associados à resistência aos antibióticos aminoglicosídeos, através da pesquisa dos genes 

que codificam acetiltransferases (AAC), fosfotransferases (APH) e nucletildiltranferases (ANT) por estudos de PCR, 

e estudar os fatores de virulência (atividade lipolítica e proteolítica; aerolisina e toxinas relacionadas; genes 

relacionados com T3SS). 

Obtiveram-se duas estirpes distintas que foram identificadas ao nível da espécie por análise filogenética baseada no 

gene gyrB. O perfil de susceptibilidade aos antibióticos mostrou que o isolado de uma das explorações foi sensivel à 

gentamicina, oxitetraciclina, neomicina, enrofloxacina, sulfato de colistina, trimetoprim, ceftiofur, amoxicilina e 

ácido clavulânico. Em contraste, o isolado de A. hydrophila obtido de outra exploração foi resistente a todos os 

antibióticos testados, com excepção da enrofloxacina. Uma estirpe de Aeromonas hydrophila continha as enzimas 

APH (6)-I e ANT (6)-I. Não se detetou a presença de enzimas AAC em qualquer isolado. Todas as estirpes 

apresentaram atividade proteolítica e lipolítica assim com a presença dos determinantes genéticos de fatores de 

virulência pesquisados. 

 

[Virulence factors of piglets septicemia causing Aeromonas hydrophila] 

The growing interest in species of the genus Aeromonas has originated a large number of studies on its complex 

taxonomy to identify new species and define pathogenic groups for humans, as well as establishing the virulence 

factors of these microorganisms potentially involved in the development of clinic syndromes. Aeromonas species 

produce several virulence determinants similar to known virulence factors in recognized human pathogens, which 

appear to play important roles in the wide spectrum of diseases associated to these organisms. These virulence 

factors may be relevant for the pathogenic power of Aeromonas towards other animal species. 

In the context of a study made at the University of Évora to assess the specific diseases of Alentejano swine, 

diseased piglets from two farms were submitted for pathological and bacteriological examinations. Pathological 

examinations revealed changes characteristic of septicemia, and Aeromonas hydrophila was isolated in pure culture 

from multiple organs of piglets from both farms. 

This work aims to contribute to determine the resistance profile to different antibiotics (ampicillin, gentamicin, 

penicillin G, oxytetracycline, lincomycin, neomycin, streptomycin, enrofloxacin, colistin sulfate, trimethoprim, 

sulfamide, tulathromycin, ceftiofur, amoxicillin/clavulanic acid), to assess genetic determinants associated to 

aminoglycoside antibiotics resistance, namely the presence of genes encoding acetyltransferases (AAC), 

phosphotransferases (APH) and nucletildiltranferases (ANT), determined by PCR studies, and to search for 

potentially pathogenic features as the production of extracellular lipases and proteases and the presence of genes 

encoding for putative virulence factors as aerolysin and related toxins, lipase proteins and type III secretion system 

component. 

Two distinct strains were obtained that were identified to the species level based on gyrB gene phylogenetic 

analysis. The antibiotic susceptibility profile showed that the A. hydrophila isolate from one of the farms was 

sensitive to gentamicin, oxytetracycline, neomycin, enrofloxacin, colistin sulfate, trimethoprim, ceftiofur, 

amoxicillin plus clavulanic acid. In contrast, the isolated A. hydrophila in the other farm was resistant to all 

antibiotics tested except enrofloxacin. One strain of Aeromonas hydrophila harbored APH(6)-I and ANT(6)-I 

enzyme. There was no evidence for the presence of AAC enzyme in any isolate. All strains displayed proteolytic 

and lipolytic activity as well as the other potentially pathogenic features evaluated. 
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A brucelose é uma zoonose de distribuição mundial e representa um importante problema de saúde pública, 

sobretudo em alguns países em desenvolvimento. Preocupante é, também, a emergência da resistência 

antimicrobiana a nível mundial. O presente estudo teve como principal objetivo a avaliação da susceptibilidade 

antimicrobiana de estirpes de Brucella suis comparativamente com estirpes de Brucella melitensis e Brucella 

abortus, através da determinação da Concentração Mínima Inibitória (CMI), pela técnica de diluição em agar 

Mueller-Hinton. Para um total de 89 estirpes, 75 de B. suis (70 isolados de campo e cinco estirpes de referência), 11 

de B. melitensis (oito isolados de campo e três de referência) e três estirpes de referência de B. abortus, foram 

determinadas as CMIs para a tetraciclina, doxiciclina, estreptomicina, gentamicina, rifampicina, trimetoprim, 

sulfametoxazol e polimixina-B. Todas as estirpes em estudo demonstraram susceptibilidade à tetraciclina, 

doxiciclina, estreptomicina e rifampicina. Uma estirpe de campo de B. suis biovar 2, embora susceptível, revelou um 

comportamento atípico em relação à estreptomicina e rifampicina, e uma CMI para a gentamicina de 64 mg/L, 

muito acima do limite de susceptibilidade (4 mg/L). Os resultados obtidos permitem concluir que a maioria das 

estirpes são susceptíveis aos antimicrobianos em estudo. Estes resultados são similares aos obtidos por outros 

autores, em vários países. Relativamente à polimixina-B, também, à semelhança de outros autores, conclui-se que 

existem diferenças significativas na susceptibilidade entre as diferentes espécies e biovares. Os  fatores que 

determinam estas diferenças estão ainda por esclarecer. 

 

 

[A study of antimicrobial susceptibility of Brucella suis isolates] 

 

Brucellosis is a zoonosis with a worldwide distribution and represents an important issue of public health, mainly in 

some developing countries. The global emergence of bacterial resistance to antimicrobials is also of great concern. 

The aim of the present study was to evaluate the antimicrobial susceptibility of Brucella suis strains and its 

comparison to other isolates from Brucella melitensis and Brucella abortus. The Minimal Inhibitory Concentration 

(MIC) was determined using the agar dilution test in Mueller-Hinton agar. For a total of 89 Brucella strains, 75 from 

B. suis (70 field strains and five reference strains), 11 from B. melitensis (eight field strains and three reference 

strains) and three reference strains from B. abortus, MICs were determined to tetracycline, doxycycline, 

streptomycin, trimetoprim, sulfamethoxazole, rifampicin and polimixin-B. All the strains were susceptible to 

tetracycline, doxycycline, streptomycin and rifampicin. One B. suis biovar 2 isolate, although susceptible, showed 

an atypical behavior to streptomycin and rifampicin and a MIC of 64 mg/L to gentamicin, higher than the 

susceptibility limit (4 mg/L). The results allow the conclusion that most of the strains were susceptible to the 

antimicrobials in study. These results are similar to those obtained by other authors, in various countries. Moreover, 

in accordance with other authors, there are significant differences to polymyxin B susceptibility among Brucella 

species and biovars, for which the determinant factors are still unclear. 
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A ovelha Damara é uma raça considerada como tendo uma grande adaptação a áreas semi-áridas e à perda de peso 

sazonal. Para além disso, estes animais têm uma cauda gorda, muitas vezes usada como uma fonte de alimento 

directa ou incorporada em produtos de carne como os enchidos. Neste estudo, foi executado o primeiro perfil 

mineral em tecido de cauda gorda de ovelha (raça Damara) e avaliada a influência da perda de peso nesse mesmo 

perfil. O ensaio durou 42 dias tendo decorrido no Dryland Research Institute em Merredin (Austrália ocidental) com 

24 animais alimentados de modo a aumentar o seu peso vivo a 100g/hd/d ou a perder 100g/hd/d (n=12). Os animais 

foram alimentados com a ração comercial com 11,5% proteína bruta, 29,1% fibra em detergente ácido e 65,9% de 

matéria seca digerível. No fim do ensaio, os animais foram sacrificados e as carcaças e as caudas gordas pesadas, tal 

como descrito. Amostras de 0,5 g de cauda gorda de cada ovelha foram analisadas em triplicado. Digeriram-se as 

amostras com 5 mL de ácido nítrico concentrado num forno de microondas por 45 min. As soluções foram então 

diluídas em 25 mL de água desionizada e vários elementos minerais foram analisados (Zn, Mn, Fe, K, Na, Mg and 

Ca) usando a espectrofotometria de absorção atómica de chama. Os dados recolhidos (quantidades absolutas e 

concentrações) de cada grupo e mineral foram analisados por ANOVA factor único, tendo sido considerado valores 

P significativos quando P<0,05. 

Os resultados obtidos indicaram que apenas as concentrações do Zn e Ca foram influenciadas pela restrição 

alimentar, sem a ocorrência de diferenças nas quantidades absolutas. No entanto, considerámos que as diferenças 

nas concentrações entre os grupos subnutridos e controlo devem-se à redução da quantidade de tecido da cauda 

gorda, uma vez que não houve diferenças entre as quantidades de minerais absolutas entre ambos os grupos. Os 

resultados para os restantes minerais avaliados indicaram a ausência de diferenças significativas, tanto para a 

concentração como para as quantidades absolutas. Estes resultados são de particular importância para a integração 

da cauda gorda das Damaras no processo de produção de derivados de carne, tal como já aplicada com outros 

tecidos adiposos. Finalmente, os minerais da cauda gorda das ovelhas Damara aparentam ser pouco influenciados 

pela restrição alimentar. 

 

[The fat-tail of Damara sheep: an assessment of mineral content as influenced by weight loss]  

Damara sheep is considered as a “no-care” breed with a high adaptation to semi-arid areas and seasonal weight loss 

(SWL). Besides, these animals have a fat-tail, which is often used as a direct food source or incorporated in meat 

products like local sausages. In this work, we conduct the first mineral profile in an ovine fat tail adipose tissue 

(Damara breed) and evaluated the influence of weight loss in such profile. 

The trial was conducted for 42 days at the Dryland Research Institute in Merredin (Western Australia) using 24 

Damara ram lambs fed either to gain live weight at 100g/hd/d or lose 100g/hd/d (n=12). The animals were fed with 

the commercial feed pellet with 11.5% crude protein, 29.1% acid detergent fiber and 65.9% digestible dry matter. At 

the trial end, animals were sacrificed and carcasses and fat tails were weighted, as described. Samples with a total of 

0.5 g from each sheep’s fat-tail were analyzed in triplicate. Samples were digested with 5 mL of concentrated nitric 

acid in a microwave oven for 45min. The solutions were then diluted to 25 mL with deionized water and analyzed 

for different mineral elements (Zn, Mn, Fe, K, Na, Mg and Ca) using flame atomic absorption spectrophotometry. 

Data collected (absolute quantities and concentrations) for each feed group and mineral was analyzed by ANOVA 

single factor with significance declared when P<0.05.  

The obtained results showed that only the concentration of Zn and Ca was affected by the feed restriction, whereas 

no differences were found for absolute quantities. Nevertheless, we considered that the concentration differences 

between underfeed and control groups were due to the reduction of the fat-tail tissue amount, since there were no 

differences between groups’ minerals total quantities. All the other minerals showed no significant differences 

between groups for both concentration and total quantities data. These results are of particular importance in the 

integration of Damara fat-tail in the production process of meat products, likewise to other adipose tissues. Finally, 

minerals in the fat-tail of Damara sheep seem to suffer little influence by feed restriction. 
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A perda de peso sazonal (SWL) é a mais importante limitação à produção animal nos trópicos e na região 

Mediterrânica, condicionando os resultados dos produtores comerciais e os níveis nutricionais das populações rurais. 

É pois da máxima importância obter estratégias capazes de limitar a SWL. As raças que se desenvolveram em 

regiões semiáridas adquiriram, graças à seleção níveis de tolerância à SWL. Muitos dos fatores relacionados com 

esta característica dizem respeito a vias metabólicas onde poderão ser detetados importantes marcadores de 

tolerância à subnutrição. O objetivo do presente trabalho consiste em aplicar a electroforese nativa (Blue-Native 

PAGE) e eletroforese bidimensional (2DE) para mapear o proteoma mitocondrial das glândulas mamárias em 

caprinos. Os animais foram sacrificados seguindo procedimentos padrão e sob supervisão veterinária competente. 

Amostras (tecido secretor) foram dissecadas com bisturi e imediatamente armazenadas a - 80 ºC até posterior 

análise. Os tecidos foram macerados em azoto líquido e homogeneizados em sacarose (0,35 M), EDTA (1,5 M), Tris 

(1 mM) e BSA (1 %, w/v), pH 7,4. As fracções mitocondriais foram centrifugadas primeiro durante 10 min, a 700 g 

e 4 ºC para eliminar os detritos celulares. Uma segunda centrifugação a 8.800 g, 10 min foi realizada e o sedimento, 

que constitui a fracção mitocondrial, recuperado. As proteínas foram subsequentemente solubilizadas com ureia 

(7M), tioureia (2M), CHAPS (4 %, w/v), DTT (65 mM), anfólitos (0.8 %, v/v) ou com ácido amino-capróico (ACA) 

(750 mM), BisTris (50 mM), Na- EDTA (0,5 mM), N-dodecil-beta-D-maltosido (DDM) (1:7, detergente:proteína), 

a pH 7,0 e separadas, respectivamente, por 2DE e BN-PAGE. Os géis BN-PAGE permitiram a separação de oito 

bandas correspondentes a complexos de proteínas. Estas bandas foram subsequentemente isoladas e analisadas por 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. Esta análise permitiu verificar que várias destas bandas 

correspondem ao complexo glutamato desidrogenase e aos complexos da respiração celular I, II, IV, V. Por outro 

lado, os métodos de electroforese 2DE e BN-PAGE/SDS-PAGE permitiram detectar, respectivamente, 192 e 90 

proteínas mitocondriais. Todas estas proteínas estão actualmente a ser identificadas por espectrometria de massa. 

Quando utilizados em conjunto, estes métodos irão fornecer uma visão mais detalhada do proteoma mitocondrial, e 

irão potencializar a descoberta de novos marcadores moleculares em caprinos, particularmente no que respeita à 

tolerância à SWL e produção de leite. 

 

[The goat (Capra hircus) mammary gland mitochondrial proteome investigated by Two-

dimensional gel electrophoresis and Blue-Native PAGE] 

Seasonal weight loss (SWL) is the most important limitation to animal production in tropical and Mediterranean 

regions, conditioning commercial producer’s incomes and the nutritional status of rural communities. It is of 

outmost importance to produce strategies to oppose adverse effects of SWL. Breeds that have evolved in harsh 

climates have acquired a tolerance to SWL through selection. Most of the factors determining such ability are 

related to biochemical metabolic pathways and are likely important biomarkers to SWL. The objective of the present 

work is to apply Blue-Native PAGE and Two-dimensional gel electrophoresis (2DE) to study and map the 

mitochondrial proteome of caprine mammary glands, as tools to investigate molecular markers of tolerance to SWL. 

Animals were euthanized following standard procedures and under competent veterinary supervision. Samples 

(secretory tissue) were dissected with scalpel and immediately stored at – 80ºC until further analysis. The tissues 

were disrupted in liquid nitrogen and homogenized in sucrose (0.35 M), EDTA (1.5 M) Tris (1 mM) and BSA (1%, 

w/v), pH 7.4. Mitochondrial fractions were first centrifuged for 10 min, at 700 g and 4ºC to discard cell debris. A 

second centrifugation at 8.800 g, 10 min was performed and the mitochondria pellet retained. Proteins were 

subsequently solubilized with urea (7M), thiourea (2M), CHAPS (4%, w/v), DTT (65 mM), ampholytes (0.8%, v/v) 

or aminocaproic acid (ACA) (750 mM), BisTris (50 mM), Na-EDTA (0.5 mM), n-Dodecyl-beta-D-maltoside 

(DDM) (1:7, detergent:protein ratio), pH 7.0 and separated respectively by 2DE and BN-PAGE. BN-PAGE gels 

enabled the separation of 8 protein bands. These bands were subsequently isolated and analyzed by liquid 

chromatography coupled to mass spectrometry. This analysis indicated that several of these bands may correspond 

to the glutamate dehydrogenase complex and the respiratory complexes I, II, IV, V. On the other hand the 2DE and 

the BN-PAGE/SDS-PAGE methods enabled to detect respectively 192 and 90 mitochondrial proteins. All these 

proteins are currently being identified using mass spectrometry. Combined, these methods will provide a deeper 

insight to the mitochondrial proteome, and will potentiate molecular marker discovery in goats, particularly in 

aspects related to SWL tolerance and milk production. 



 175 

Poster 57 

 

Efeito da subnutrição no proteoma mitocondrial em caprinos de raça Majorera e Palmera – uma 

ferramenta para o estudo da adaptação à subnutrição, lactação e produção leiteira 

 

Cugno G.
1
, Hernandez-Castellano L.E.

2
, Castro N.

2
, Arguello A.

2
, Capote J.

3
, Campos A.

1
*, Almeida A.M.

4
 

 
1 CIMAR/CIIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Universidade do Porto, Porto, Portugal. 

2 Department of Animal Science, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Spain 

3 ICIA - Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, Valle Guerra, Tenerife, Spain. 
4 Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, Portugal and CIISA-Centro Interdisciplinar de Investigação em Sanidade Animal, P-1300, 

Lisboa, Portugal  

* Alexandre Campos, Email: acampos@ciimar.up.pt 
 

A perda de peso sazonal (SWL) é a mais importante limitação à produção animal nos trópicos e na região 

Mediterrânica, condicionando os resultados dos produtores comerciais e os níveis nutricionais das populações rurais. 

É pois da máxima importância obter estratégias capazes de limitar a SWL. As raças que se desenvolveram em 

regiões semiáridas adquiriram, graças à seleção níveis de tolerância à SWL. Muitos dos fatores relacionados com 

esta característica dizem respeito a vias metabólicas onde poderão ser detetados importantes marcadores de 

tolerância à subnutrição. O objetivo deste trabalho consiste no estudo do proteoma mitocondrial da glândula 

mamária em caprinos sujeitos a restrição alimentar e por meio do uso de electroforese bidimensional de proteínas 

(2DE) e utilizando-se duas raças das Ilhas Canárias (Espanha), uma susceptível (Palmera) e uma tolerante 

(Majorera). Utilizaram-se 10 cabras adultas de cada raça, divididas em dois grupos alimentares (control vs. restrito). 

Os animais do grupo controlo foram alimentados ad libitum com concentrado comercial e os animais do grupo 

restrito com palha de trigo também ad libitum, perdendo cerca de 20% do peso inicial. Ao fim de 22 dias, os animais 

foram anestesiados e recolheram-se biopsias do tecido secretor da glândula mamária que foram congeladas a -80ºC. 

As biopsias foram moídas em azoto líquido e homogeneizadas em sacarose (0,35 M), EDTA (1,5 M) Tris (1 mM) e 

BSA (1%, w/v), pH 7.4. As frações mitocondriais foram centrifugadas por 10 min a 700g e 4ºC para remoção dos 

detritos celulares. Uma segunda centrifugação foi subsequentemente realizada a 8.800g durante 10 minutos e o 

pellet mitocondrial recolhido. As proteínas foram então solubilizadas em ureia (7M), thioureia (2M), CHAPS (4%, 

w/v), DTT (65 mM) e anfólitos (0,8%, v/v) e separadas por 2DE com géis de grande formato (17 cm IEF gel strips, 

pH 4-7). Os géis foram finalmente corados com corante fluorescente e analisados com o software de análise de 

imagem PDquest. Este procedimento permite a análise das alterações de expressão do proteoma mitocondrial da 

glândula mamária em caprinos em função da subnutrição com vista à determinação de marcadores de tolerância à 

subnutrição em caprinos. 

 

[Mitochondrial proteome changes in Palmera and Majorera goat (Capra hircus) breeds under food 

restriction – a useful approach to understand the mechanisms underlying the adaptation to weight 

loss, lactation and milk production in goats] 

 

Seasonal weight loss (SWL) is the most important limitation to animal production in tropical and Mediterranean 

regions, conditioning commercial producer’s incomes and the nutritional status of rural communities. It is of 

outmost importance to produce strategies to oppose adverse effects of SWL. Breeds that have evolved in harsh 

climates have acquired a tolerance to SWL through selection. Most of the factors determining such ability are 

related to biochemical metabolic pathways and are likely important biomarkers to SWL. The objective of the present 

work is to apply Two-dimensional gel electrophoresis (2DE) to investigate the mitochondrial proteome from 

Majorera, a tolerant goat breed to nutritional stress, and Palmera, a goat breed susceptible to food restriction under 

conditions of weight loss, The study was conducted using 10 Majorera and 10 Palmera dairy goats. Goats were 

divided in 4 sets, 2 for each breed: underfed group fed on wheat straw ad libitum (restricted diet, so their body 

weight would be 15-20% reduced by the end of experiment), and a control group fed ad libitum on commercial feed. 

After 22 days, biopsies on the animals were conducted following standard procedures and under competent 

veterinary supervision. Samples (secretory tissue) were dissected with scalpel and immediately stored at – 80ºC until 

further analysis. The tissues were disrupted in liquid nitrogen and homogenized in sucrose (0.35 M), EDTA (1.5 M) 

Tris (1 mM) and BSA (1%, w/v), pH 7.4. Mitochondrial fractions were first centrifuged for 10 min, at 700 g and 4ºC 

to discard cell debris. A second centrifugation at 8.800 g, 10 min was performed and the mitochondria pellet 

retained. Proteins were subsequently solubilized with urea (7M), thiourea (2M), CHAPS (4%, w/v), DTT (65 mM), 

ampholytes (0.8%, v/v) and separated by 2DE, in large format gels (17 cm IEF gel strips, pH 4-7). 2DE gels were 

subsequently stained with fluorescent dye and are currently being analyzed using the PDquest image software. The 

procedure will allow reporting the changes (validated statistically) in protein abundance between experimental 

groups, and to relate those with the physiological parameters and the capacity to tolerate to restricted diet. 
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A procura de leite de cabra e seus derivados têm aumentado nos últimos anos, devido principalmente aos seus 

benefícios para a saúde. No entanto, a produção anual de leite sofre variações sazonais, devido essencialmente à 

escassez de pastagens durante o verão, o que leva à perda de peso sazonal (SWL) em ruminantes. O presente 

trabalho tem como objectivo a identificação de marcadores de tolerância fisiológica à SWL em raças de cabras com 

diferentes níveis de adaptação a esta condição, que possam ser futuramente aplicados à selecção de cabras nas 

regiões tropicais. Para tal, será aplicada uma nova técnica em ciência animal – a Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN), para identificar alterações observáveis do metaboloma em duas raças de cabras das Ilhas Canárias, uma 

tolerante à seca (Majorera) e outra não tolerante (Palmera), de forma a identificar diferenças nas respectivas vias 

metabólicas. Numa primeira abordagem focamo-nos no estudo do tecido secretor da glândula mamária de ambas as 

raças, e, uma vez que não existem protocolos descritos para este tecido, a primeira tarefa será o estabelecimento e 

optimização de protocolos de extracção de metabolitos e de identificação dos mesmos por RMN. Os protocolos 

foram optimizados com base na sua reprodutibilidade, resolução e eficiência, utilizando amostras de teste, para 

salvaguardar as amostras de estudo.  

A extracção de metabolitos do tecido foi desenvolvida com base no método descrito por Bligh e Dyer (1959) para 

separação das fracções aquosa e orgânica. As experiências de RMN, nomeadamente 1D NOESY e 1D TOCSY-

Selectivo, foram definidas e optimizadas para a obtenção e análise de espectros de ambas as fracções. Os espectros 

foram obtidos num espectrómetro de alta resolução de 800 MHz Bruker AVANCEIII. Os dados foram processados 

usando o software TopSpin 2.1. e analisados com o programa Chenomx NMR Suite 7.1.. As metodologias para 

extracção e identificação de metabolitos por RMN foram estabelecidos e foi possível aceder à composição de cada 

um dos extractos. Os três metabolitos mais abundantes identificados na fracção aquosa foram o lactato, a taurina e o 

glutamato. É a primeira vez que esta abordagem é definida e aplicada neste tipo de tecido e nesta espécie, e poderá 

futuramente ser aplicada em estudos similares com outras espécies de ruminantes.  

 

 

[Metabolomic profiling of the goat mammary gland secretory tissue using NMR: a methodological 

optimization] 

 

The demand for goat milk and dairy products is increasing all over the world, due to their health related benefits. 

However, the yearly production of goat milk shows seasonal fluctuations due to the scarcity of pastures during the 

dry season, leading to Seasonal Weight Loss (SWL) in ruminants. Our work is focused on the identification of 

physiological markers indicative of SWL tolerance in goat breeds with different levels of adaptation to SWL so as to 

be used in goat selection in the tropics. To achieve this we used a novel tool in animal science, Nuclear Magnetic 

Resonance (NMR) to detect observable metabolome changes in two goat breeds from the Canary Islands, one 

tolerant to dry environment (Majorera) and one not (Palmera), in order to identify differences in the metabolic 

pathways. Our first step was to focus the study on the mammary gland secretory tissue of these two breeds. As no 

NMR protocol has been described for such tissue, our first task was the establishment of methodologies for 

metabolite extraction and metabolite identification by NMR. We optimized the procedures for reproducibility, 

resolution and efficiency. The first stage of the work was developed using test samples.  

Tissue extraction method was optimized to this type of sample based on the method describer by Bligh and Dyer 

(1959), and organic and aqueous fractions obtained. NMR experiments, namely 1D NOESY and 1D Selective 

TOCSY, were defined and optimized for both fractions spectra collection and analysis. Spectra were collected at the 

800 MHz high-resolution Bruker AVANCEIII NMR. Data were processed with the Bruker TopSpin 2.1. software 

and analysed in Chenomx NMR Suite 7.1.. Methodologies for metabolite extraction and metabolite identification by 

NMR were established and it was possible to assess the composition of the extracts of this tissue. The three main 

compounds identified in the aqueous fraction were lactate, taurine and glutamate. To our present knowledge, this is 

the first time that this approach was defined and applied to this tissue and this animal. These procedures can also be 

applied in the future to samples from other dairy animals in similar studies.  
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Este estudo avaliou os efeitos da inclusão de esteva (Cistus ladanifer L) e da suplementação lipídica, com uma 

mistura de óleo vegetal, da dieta de borregos de sistema intensivo de engorda, no desempenho produtivo, 

composição da carcaça e qualidade da carne. Para tal, foram distribuídos aleatoriamente 54 borregos Merino Branco 

por 18 parques com 3 borregos cada. Cada uma das 9 dietas, resultantes da combinação entre 3 níveis de inclusão de 

esteva (50 vs 100 vs 200g/kg de matéria seca) e 3 níveis de suplementação lipídica (0 vs 40 vs 80g/kg de MS), foi 

alocada a 2 parques. Relativamente ao desempenho produtivo, não se verificaram efeitos dos tratamentos no 

consumo de matéria seca nem na taxa de crescimento (269±68,8 g/d). A inclusão de esteva resultou num efeito 

protetor da mucosa ruminal. Os borregos alimentados com a dieta contendo 20% de esteva apresentaram uma 

redução (p=0,0043) de 80% no grau de intensidade das lesões de paraqueratose relativamente aos alimentados com 

uma inclusão de 5% de esteva. A suplementação com óleo influenciou a composição tecidual da carcaça, reduzindo 

as proporções de músculo e de osso (p=0,030) e aumentando a gordura pélvica e renal (p=0,038). As características 

físico-químicas da carne analisadas, matéria seca, pH72, perdas por cozedura, força de corte e cor não foram 

afetadas pelas dietas. Foram significativas as interações entre a esteva e o tempo de armazenamento para a 

intensidade de vermelho (a*), o “hue angle” (H
*
) e a variação global da cor da carne (ΔE). Após 7 dias de 

armazenamento, as carnes dos borregos alimentados com 10 e 20% de esteva na dieta registaram valores superiores 

de a* (p=0,008) e inferiores de H
* 

(p=0,001) e ΔE (p=0,008), comparativamente aos alimentados com inclusão de 

5% de esteva, o que revela um efeito estabilizador da cor da carne por parte da esteva durante o armazenamento. A 

análise sensorial revelou que a inclusão de esteva e a suplementação lipídica influenciaram a qualidade organolética 

da carne. O flavor a carne de borrego aumentou com a esteva (p=0,026) e os sabores atípicos à carne de borrego 

aumentaram tanto com a inclusão de esteva (p=0,028) como com a adição de óleo (p <0,001). Ocorreu uma redução 

da aceitação global em 11% (p=0,005) devida à suplementação com óleo mas, no entanto, em relação à esteva não 

foi encontrado qualquer efeito significativo. 

 

 

[Dietary inclusion of Cistus ladanifer L. combined with vegetable oil supplementation: Effects on 

growth performance, carcass composition and meat quality of Merino Branco lambs] 

 

This study evaluated the effects of the inclusion in the diet of Cistus ladanifer L. and the supplementation with 

vegetal oil blend on growth performance, carcass composition and meat quality of feedlot lambs. Fifty four Merino 

Branco lambs were randomly assigned to 18 groups of 3 lambs each and to 9 diets, resulting of the combination of 3 

levels of inclusion of C. ladanifer (50 vs 100 vs 200g/kg of dry matter) and 3 levels of oil supplementation (0 vs 40 

vs 80g/kg of DM). Concerning lamb performance, treatments had no effects on dry matter intake or growth rate that 

averaged 269±68.8 g/d. C. ladanifer has shown a protective effect of ruminal mucosa. The lambs fed with 20% C. 

ladanifer diets presented a decrease (p=0.0043) of 80% of the intensity of the lesions of ruminal parakeratosis 

comparing to lambs fed 5% C. ladanifer diets. Oil supplementation influenced carcass tecidual composition, 

decreasing muscle and bone proportions (p=0.030) and increasing kidney knob channel fat (p=0.038). Meat physico-

chemical characteristics, dry matter, muscle pH72, cooking losses, shear force and color were not affected by the 

treatments. However, interactions between C.ladanifer and storage time were significant for redness (a*), hue angle 

(H*) and overall meat colour variation (ΔE). After 7 days of storage, the meat of lambs fed 10 and 20% C.ladanifer 

diets showed the highest values of a* (p=0.008) and  the lowest values of H* (p=0.001) and ΔE (p=0.008), revealing 

a positive effect of C.ladanifer in meat color stability during storage time. The sensory evaluation showed an 

influence of C. ladanifer inclusion and oil supplementation in the meat organoleptic quality. Ovine meat flavor 

increased with C.ladanifer (p=0.026) and, off flavor increased by both C.ladanifer inclusion (p=0.028) and oil 

supplementation (p<0.001). Meat overall acceptability was reduced in 11% (p=0.005) by oil supplementation, but 

no significant effect was found for C.ladanifer.  
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Este estudo avaliou os efeitos da inclusão de esteva (Cistus ladanifer L) e da suplementação lipídica, com uma 

mistura de óleo vegetal, da dieta de borregos de sistema intensivo de engorda, no desempenho produtivo, 

composição da carcaça e qualidade da carne. Para tal, foram distribuídos aleatoriamente 54 borregos Merino Branco 

por 18 parques contendo 3 borregos cada. Cada uma das 9 dietas, resultantes da combinação entre 3 níveis de 

inclusão de esteva (50 vs 100 vs 200g/kg de matéria seca) e 3 níveis de suplementação lipídica (0 vs 40 vs 80g/kg de 

MS), foi alocada aleatoriamente a 2 parques. Relativamente ao valor nutricional dos lípidos da carne, não foram 

encontrados efeitos significativos dos tratamentos na quantidade de gordura intramuscular (2,1±0,41g/100g de 

músculo fresco) ou na concentração intramuscular total de ácidos gordos (11,5±3,88mg/g de músculo fresco). A 

suplementação lipídica, aumentou as proporções dos ácidos gordos 18:1t10 (318%; p=0,001), 18:1t11 (49%; 

p=0,005), 18:3n-3 (216%; p=0,000), 18:2n-6 (36%; p=0,018); os somatórios de ácidos gordos monoinsaturados 

trans (MTrans) (101%; p<0,001), ácidos gordos polinsaturados (PUFA) (37%; p=0,030), n-3 PUFA (99%; p<0,001) 

e ainda a relação entre os ácidos gordos polinsaturados e saturados (P/S) (52%; p=0,026). A suplementação lipídica 

reduziu as proporções de 16:0 (-9%; p=0,034), 16:1 c9 (-23%; p=0,014), 18:0 (-8%; p=0,032) e 18:1 c9 (-20%; 

p=0,002); os somatórios dos ácidos gordos saturados (S) (- 9%; p=0,005) e monoinsaturados cis (-20%; p=0,002); a 

relação entre ácidos gordos n-6:n-3 (-41%; p<0,001); os índices de aterogenicidade (-11%; p=0,044), 

trombogenicidade (-28%; p=0,000) e de atividade da enzima C16 Δ
9
desaturase (-11%; p=0,040). A inclusão de 

esteva potenciou o efeito do óleo sobre o 18:1 t10, que aumentou 211%, 516% e 614% nas dietas com 5 %, 10% e 

20% de esteva, respetivamente. Com a inclusão de esteva aumentou ainda em 44% (p=0,004) o total de MTrans e 

diminuíram as proporções dos ácidos eicosapentaenoico (EPA) (-41%; p=0,005) e docosapentaenoico (DPA) (-33%; 

p=0,024), o total dos n-3PUFA (-17%; p=0,040), dos n-3 PUFA de cadeia longa (-36%; p=0,011); e o índice da 

atividade da enzima elongase (3.0%; p=0,020). As proporções de ácidos gordos individuais 14:0, CLA 18:2c9,t11 e 

20:4n-6, os somatórios de n-6PUFA e n-6-PUFA de cadeia longa, e os índices de actividade das enzimas 

C18Δ
9
desaturase e tioesterase, não foram afetadas pelos tratamentos. 

 

 

[Dietary inclusion of Cistus ladanifer L. combined with vegetable oil supplementation: effects on 

fatty acid composition and nutritional value of intramuscular fat of Merino Branco lambs] 

 

This study evaluated the effects of the inclusion in the diet of Cistus ladanifer L. and the supplementation with 

vegetal oil blend on growth performance, carcass composition and meat quality of feedlot lambs. Fifty four Merino 

Branco lambs were randomly assigned to 18 groups of 3 lambs each and to 9 diets,  resulting of the combination of 

3 levels of inclusion of C. ladanifer (50 vs 100 vs 200g/kg of dry matter) and 3 levels of oil supplementation (0 vs 40 

vs 80g/kg of DM). Relatively to meat lipids nutritional value, there were no significant effects of the treatments in 

the intramuscular fat content (2.1±0.414g/100g fresh muscle) or in the total intramuscular fatty acid (FA) 

concentration (11.5±3.88mg/g fresh muscle).  Oil supplementation increased the proportions of individual FA 

18:1t10 (318%; p =0.001), 18:1t11 (49%; p=0.005), 18:3n-3 (216%; p=0.000), 18:2n-6 (36%; p=0.018); the sums of 

total monounsaturated trans FA (mTransFA) (101%; p=0.000), polyunsaturated FA (PUFA) (37%; p=0.030), n-3 

PUFA (99%; p<0.001) and PUFA/Saturated FA ratio (P/S) (52%; p=0.026). Oil supplementation decreased the 

proportions of 16:0 (- 9%; p= 0.034), 16:1 c9 (-23%; p=0.014), 18:0 (-8%; p=0.032) and 18:1 c9 (-20%; p=0.002); 

the sums of saturated FA (-9%; p=0.005), monounsaturated cis FA (cisMUFA) (-20%; p=0.002); the n-6:n-3 ratio (-

41%; p<0.001); the indexes of atherogenicity (-11%; p=0.044), thrombogenicity (-28%; p< 0.001) and C16 

Δ
9
desaturase activity (-11%; p=0.040). C. ladanifer inclusion has boosted the effect of oil supplementation on the 

18:1 t10, which increased, respectively, 211%, 516% e 614% in 5 %, 10% and 20% C. ladanifer diets. With C. 

ladanifer inclusion increased the sum of mTransFA (44%; p=0.004) and decreased the proportions of 

eicosapentaenoic (EPA) (-41%; p=0.005) and docosapentaenoic (DPA) (-33%; p=0.024) acids; the sums of n-3 

PUFA (-17%; p=0.040) and n-3 LC-PUFA (-36%; p=0.011); and the elongase activity index (3.0%; p=0.020). 

Individual FA 14:0; CLA 18:2c9,t11 and 20:4n-6, the sums of n-6PUFA and n-6 LC-PUFA, and the 

C18Δ
9
desaturase and thioesterase activity indexes were not affected by the treatments.   
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Cistus ladanifer L. (CL, esteva) é um arbusto largamente disseminado em terrenos marginais dos países 

Mediterrânicos, que praticamente não é utilizado em pastoreio direto devido ao seu baixo valor nutricional. 

Resultados recentes mostram que a incorporação de CL na dieta de borregos aumenta o potencial antioxidante da 

carne, sem comprometer as suas propriedades sensoriais e a performance produtiva dos animais. Além disso, a 

inclusão de CL em dietas suplementadas com óleo permitiu aumentar, na carne, o conteúdo em ácido ruménico 

(isómero conjugado do ácido linoleico – CLA, que apresenta numerosas propriedades benéficas para a saúde). Estes 

resultados encorajam a utilização de CL na dieta de ruminantes, como estratégia para melhorar a qualidade dos seus 

produtos. Para o uso racional de CL nas dietas é essencial conhecer o seu valor nutricional e os seus fatores de 

variação, tais como a estação do ano e a idade da planta. O objetivo deste estudo foi avaliar a variação sazonal da 

composição química, digestibilidade in vitro e atividade antioxidante da parte aérea de plantas jovens de CL e de 

plantas com idades entre 2 e 6 anos. 

As partes aéreas de CL, compostas por folhas, caules tenros e órgãos reprodutivos, foram colhidas no Monte do 

Vento - Mértola, numa parcela de Montado de azinho (Quercus rotundifolia), entre Março 2011 e Fevereiro 2012, 

num total de três colheitas em cada estação do ano. As plantas foram analisadas para caracterização química, 

incluindo conteúdo em fenóis totais (FT) e taninos condensados (TC), digestibilidade in vitro e atividade 

antioxidante. 

A parte aérea de CL de ambas as idades apresentou elevados teores em constituintes parietais (321-410 g de NDF 

/kg MS), FT (55,1-106 g de equivalentes de ácido gálico/kg MS) e TC (32,1-161 g/kg MS), baixo teor de proteína 

(55-100 g/kg MS) e baixa digestibilidade da matéria orgânica (24,9-31,5 %). No outono e no inverno a CL 

apresentou níveis mais elevados de proteína e menores concentrações de constituintes parietais. O teor em FT e TC, 

bem como a atividade antioxidante foram superiores no verão. As plantas jovens apresentaram maiores 

concentrações de FT durante a primavera, verão e inverno e de TC no verão do que as plantas com 2-6 anos. Os 

resultados mostram que a parte aérea de CL pode ser usada como fonte alimentar alternativa em ruminantes porém, 

pelo baixo valor nutritivo e elevado teor em compostos antinutrionais que apresenta, não pode ser utilizada em 

dietas como alimento único, devendo ser associada a outros recursos alimentares que complementem os seus 

desequilíbrios nutricionais. 

 

[Potential of Cistus ladanifer L. shrub for ruminant diets – Effect of season and plant age on 

chemical composition, in vitro digestibility and antioxidant activity]  

Cistus ladanifer L. (CL, rockrose) is a shrub widely spread over the marginal fields of Mediterranean countries, which 

practically is not used in direct grazing due to its poor nutritional value. Recent results showed that incorporation of CL in 

lamb diets enhances the antioxidant potential of meat, without compromising the animal performance and meat sensory 

properties. Moreover, the inclusion of CL in oil-supplemented diets allowed the increase of rumenic acid content in meat. 

The rumenic acid is a conjugated linoleic acid isomer – CLA, which shows numerous beneficial health properties. These 

results encourage the utilization of CL in ruminant diets in order to improve the quality of their products. However, for 

rational use of CL in ruminant diets is essential know its nutritional value and its variation factors, such as season and 

plant age. The objective of this study was to evaluate the seasonal variation in chemical composition, in vitro digestibility 

and antioxidant activity of aerial part of young CL plants (plants from current growth season) and from plants with 

between 2 and 6 years old. 

Aerial part of CL composed by leaves, soft stems and reproductive organs, were harvested in Baixo Alentejo region, in 

Monte do Vento - Mértola, in a parcel of holm oak forest (Quercus rotundifolia), between March 2011 and February 2012, 

performing three collections in each season. Chemical composition, including total phenols and condensed tannins 

contents, in vitro organic digestibility, and antioxidant activity were determined.  

Aerial part of CL of both ages was characterized by high levels of parietal compounds (321-410 g of NDF/kg DM), 

phenolic compounds (55.1-106 g of gallic acid equivalents/kg DM) and condensed tannins (32.1-161 g/kg DM), low crude 

protein content (55-100g/kg DM) and low in vitro organic digestibility (24.9-31.5 %). During autumn and winter CL 

showed higher crude protein content and lower cell wall content than in other seasons. The contents of phenolic 

compounds and condensed tannins, as well as antioxidant activity were highest in summer, when compared to the other 

seasons. Young plants showed higher contents of phenolic compounds during spring, summer and winter and condensed 

tannins in summer than plants with 2-6 years. Results showed that aerial part of CL may be used as alternative feed 

resource in ruminants, however, due its low nutritive value and high levels of anti-nutritional compounds cannot be used 

as single feed, should be associated with other feeding resources that complement its nutritional imbalances.    
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O perfil de ácidos gordos do músculo reflete a condição corporal dos animais e tem um efeito notável na qualidade 

da carne. Posto isto, foi determinado o perfil de ácidos gordos no músculo Longissimus dorsi de três diferentes raças 

de ovinos, Damara (raça de cauda gorda), Dorper e Merino Australiano. As três raças foram submetidas a dois 

níveis de alimentação distintas (ad libitum e restrição alimentar) durante 42 dias. As ovelhas Damara revelaram 

várias diferenças comparativamente às outras duas raças, ou seja, apresentaram uma maior concentração de ácidos 

gordos essenciais tanto durante o período ad libitum como na restrição alimentar, o que pode estar relacionado com 

o facto de esta ser uma raça de cauda gorda, e portanto, mais tolerante à perda de peso sazonal do que as outras 

raças. Mesmo em condições de alimentação restrita, esta raça revelou os mais altos níveis de EPA e DHA, dois 

ácidos gordos ómega-3, com inúmeros benefícios. Com este trabalho demostramos existirem outras qualidades na 

carne de ovinos da raça Damara que podem representar uma alternativa para a produção animal em climas semi- 

áridos. 

 

 

[The effect of feed restriction on muscle fatty acid profile in different sheep breeds produced in 

Australia] 

 

Muscle fatty acid profile reflects the body condition of animals and has a noticeable effect on meat quality. 

Hereupon, longissimus dorsi muscle of three different sheep breeds, Damara (fat-tailed breed), Dorper and 

Australian Merino, was analysed for fatty acid composition. The three breeds were subjected to two distinctive 

feeding levels (ad libitum and restricted feeding) during 42 days. The Damara sheep revealed several differences 

compared to the other two breeds, namely a higher concentration of essential fatty acids during ad libitum or 

restricted feeding, which can be related to the fact of being a fat tailed breed, thus more tolerant to seasonal weight 

loss than short tailed sheep. Even in restricted feeding conditions, this breed revealed the highest levels of EPA and 

DHA, two omega-3 fatty acids, with innumerous beneficial characteristics. With this work we show other qualities 

of Damara meat that might present this breed as an alternative for animal production in semi-arid climates.   
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A composição em ácidos gordos (AG) dos produtos edíveis de ruminantes é modificável por via nutricional. A 

abordagem, limitada pelo facto de o ecossistema microbiano ruminal saturar os AG polinsaturados (PUFA) da dieta 

[bioidrogenação ruminal, BH], produz  isómeros conjugados do ácido linoleico (CLA) benéficos para a saúde 

humana. Avaliou-se o efeito do nível de amido (30% amido na MS, Amido baixo-NB vs. 50% amido na MS, Amido 

alto-NA) e da sua degradabilidade ruminal (Dg) (baixa vs. alta degradabilidade, DB e DA) na modulação da BH dos 

PUFA, fornecidos nas dietas por adição de 6% de óleo (girassol e linhaça, 2:4), utilizando 40 borregos Merino 

Branco (PV inicial médio=20,9 kg), alojados 2 a 2 e distribuídos aleatoriamente pelas 4 dietas resultantes do arranjo 

factorial 2x2 do nível e da Dg do amido (NBDB, NBDA, NADB e NADA). Os animais, após habituação, foram 

alimentados ad libitum (6 semanas), e pesados semanalmente, ao fim do que foram abatidos, dissecadas as carcaças 

e recolhidas amostras de carne (músculo longissimus dorsi). Os dados foram analisados usando o Proc MIXED do 

SAS com modelos que incluem os efeitos principais e a sua interacção. 

Nenhum dos factores afectou (p>0,05) o ganho médio diário (307g), peso da carcaça quente (15,4 kg) e fria (14,8 

kg), % de peças nobres (59,26%), cor (L=40,35; a=14,70; b=5,14), capacidade de retenção de água (33,52%) e teor 

total de AG da carne (108,4 mg/g de MS de carne). O nível de amido e a sua Dg afectaram o perfil de AG da carne 

(em % do total de AG). As dietas NB reduziram (p<0,05) os AG saturados (SFA) e alguns dienos (18:2 n-6, 18:2 

cis-9,trans-13 e 18:2 trans-9,cis-11), mas aumentaram (p<0,05) alguns monoenos (18:1 trans-9, 18:1 cis-9 e 18:1 

trans-16), não afectando (p>0,05) contudo o somatório dos AG monoinsaturados (MUFA), dos PUFA, a relação n-

6:n-3 e o principal isómero de CLA (18:2 cis-9,trans-11). A Dg do amido, de um modo geral, não afectou (p>0,05) 

o perfil de AG da carne verificando-se, contudo, uma interacção (p<0,05) para 18:1 trans-10, com valores mais 

elevados (8,27%) em NADA e mais baixos (4,24%) em NBDA, e para os isómeros não conjugados 18:2 trans-9,cis-

13 e cis-9,trans-12, com extremos em NADB e NADA (0,28 e 0,20%, respectivamente). Os factores em estudo não 

afectaram o teor de 18:1 trans-11 que se manteve sempre muito baixo (0,68%). 

Concluindo, apesar de a composição em AG ter sido principalmente afectada pelo nível amido das dietas, o 

18:1trans-10 apresentou-se mais baixos quando o nível de amido foi baixo (como esperado), mas 

surpreendentemente apenas com amido de Dg alta. 

 

[Effect of the starch level and rumen degradability of lipid supplemented diets on lamb meat fatty 

acid composition] 

Fatty acid (FA) composition of ruminant edible products can be changed through nutritional manipulation, although 

this approach is limited by the extensive hydrogenation of polyunsaturated FA (PUFA) conducted by the rumen 

microbial ecosystem [rumen biohydrogenation (BH)]. During BH conjugated linoleic acids (CLA), with human 

health benefits, are produced. Effects of dietary starch level (30% vs. 50% starch in dry matter, (LS vs. HS) and of 

rumen starch degradability (Dg) (low vs. high degradability, LD vs. HD) on BH of dietary PUFA supplied by 6% of 

added oil (sunflower and linseed, 2:4) were evaluated. Forty Merino Branco lambs (average initial LW=20.9 kg) 

were allocated to boxes (2 by 2) and the 4 established diets (resulting from the 2x2 factorial arrangement of starch 

level and Dg; LSLD, LSHD, HSLD and HSHD) were randomly assigned to the boxes. After a adaptation period, 

lambs were feed ad libitum for 6 weeks, weighted weekly, and, afterwards, were slaughtered, carcasses dissected 

and meat samples collected (longissimus dorsi muscle). Data collected were analysed using Proc Mixed from SAS 

with main effects and their interaction included in the models. 

None of the factors affected (p>0.05) average daily weight gain (307 g/d), hot (15.4 kg) and cold (14.8 kg) carcass 

weights, % of high prime joints (59.3%), meat colour (L=40.4; a=14.7; b=5.14), water holding capacity (33.5%) and 

total meat FA content (108.4 mg/g meat DM). Both starch level and its interaction with Dg affected meat FA profile. 

LS diets reduced (p<0.05) the sum of saturated FA (SFA) and some dienes (18:2 n-6, 18:2 cis-9,trans-13 and 18:2 

trans-9,cis-11), and increased (p<0.05) some monoenes (18:1 trans-9, 18:1 cis-9 e 18:1 trans-16). No effect was 

observed (p>0.05) on the sum of monounsaturated FA (MUFA), PUFA, n-6:n-3 ratio, and on the main CLA isomer 

(18:2 cis-9,trans-11). Dg, in general, had no significant effect on meat FA profile. An interaction between starch 

level and Dg was observed (p<0.05) for 18:1trans-10, with the higher levels (8.27%) in HSHD and the lowest 

(4.24%) in LSHD, and for the non-conjugated isomers 18:2 trans-9,cis-13 e cis-9,trans-12, with extreme values in 

HSLD and HSHD (0.28 and 0.20%, respectively). None of the factors affected the 18:1 trans-11 that remained quite 

low (0.68 %). 

Concluding, BH intermediates were mainly affected by starch level in diets. Nevertheless, the 18:1trans-10 was 

lowest when the dietary starch was lower (as expected) but only when the starch was of high Dg, which was 

unexpected. 
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As Clamidíoses mais relevantes em termos zoonóticos são causadas por Chlamydia psittaci, agente etiológico da 

psitacose e ornitose e C. abortus, agente etiológico do aborto enzoótico ovino e caprino, do aborto epizoótico bovino 

e de aborto em humanos. C. pecorum, associada a aborto, poliartrites e pneumonias nos ruminantes tem ainda um 

potencial zoonótico desconhecido. A deteção de anticorpos é o teste de despiste mais rápido para Clamidíases, sendo 

os testes moleculares mais utilizados quando há necessidade de identificação do agente em casos de abortos tardios 

ou desordens reprodutivas em ruminantes.  

Objetivos: O principal objectivo deste trabalho foi seguir a evolução de Clamidíoses nos ruminantes, durante um 

período de nove anos (2005-2013), por detecção de DNA em amostras provenientes de aborto animal recebidas no 

laboratório do INIAV- Benfica. Foi também estudado um surto de Clamidíose nos Açores que teve origem num 

efetivo leiteiro de 90 caprinos de raça Saanen. 

Metodologia: No período reprodutivo de 2005 a 2013 chegaram ao laboratório de Bacteriologia um total de 292 

amostras de bovinos (n=85), ovinos (n=103) e caprinos (n=104), relacionadas com aborto tardio. 

A extração de DNA foi feita a partir de zaragatoas vaginais, placenta e órgãos (fígado, baço e pulmão) de fetos 

abortados usando o kit  High Pure PCR da Roche. A identificação da espécie foi baseada em dois PCR-REA cujos 

alvos são o gene 16S rDNA (Ossewaarde e Meijer, 1999) e  omp2 (Hartley et al., 2001).  

Resultados: No período de nove anos estudado, a taxa de infecção foi similar em bovinos e caprinos, mas houve um 

ligeiro aumento da taxa de infecção nos ovinos nos últimos anos. 

Chlamydia abortus foi a espécie predominantemente identificada, seguida de C.psittaci e de C.pecorum, esta numa 

frequência muito menor.  

Entre Setembro de 2012 e Janeiro de 2013 suspeitou-se de um surto de Clamidíose nos Açores, que levou a aborto 

em cerca de 43% do efetivo caprino leiteiro duma exploração. Ocorreram abortos e nado mortos e os caprinos 

apresentavam placentite necrótica e edema transmural do útero. Os animais jovens apresentavam caquexia severa e 

artrites purulentas. A confirmação da infeção foi feita por PCR, detetando-se C. abortus nos órgãos dos fetos e nas 

placentas. 

 

[Snapshot of Chlamydia infections in Portugal] 

Introduction: The most important Chlamydia infections in animals and humans are due to: C. psittaci –aetiological 

agent of psittacosis in birds and humans; C. abortus – aetiological agent of abortions in sheep and goats and of 

epizootic bovine abortion (EBA) in cattle and abortions in humans; C. pecorum –associated with abortion, 

polyarthritis and pneumonia in ruminants but with, so far, unknown zoonotic impact. Detection of antibodies is the 

most common screening test for Chlamydioses, while molecular tests are mostly done when there is an alert of 

infection in cases of late term abortions or reproductive disorders in ruminants.  

Objectives: In this work the main objective was to assess Chlamidia infections in ruminants, during a nine years 

period, based on samples submitted to the laboratory in cases of animal abortions. A suspected outbreak of 

Chlamydioses in a caprine milk herd of 90 Saanen bread animals, from Azores Island was also evaluated. 

Methodologies: During the breeding seasons of 2005 to 2013, a total of 292 samples from cattle (n=85, sheep 

(n=103) and goats (n=104) with a report of abortion, or other reproductive disorders, were submitted to INIAV, IP, 

Bacteriology Laboratory. 

DNA was extract from vaginal swabs or tissue samples (placenta and pooled organs - liver, spleen and lung- from 

aborted foetuses) using the High Pure PCR kit (Roche). Species identification was based on two PCR-REA systems 

targeting either 16S rDNA (Ossewaarde and Meijer, 1999) or omp2 gene (Hartley et al., 2001).  

Results: In this nine years period, the tendency of Chlamydia infections in ruminants was maintained in bovine and 

caprine, with similar prevalence, but in ovine a slit increase was detected in the last years. 

Chlamydia abortus was the most predominant species detected, followed by C. psittaci and, in a lower frequency, 

by C. pecorum.  

In Azores Island, from September 2012 until January 2013, 43% of goats in a herd aborted and Chlamydia was 

suspected. Stillbirths occur and goats presented necrotic placenta and transmural edema of the uterus. 

 Kids presented severe cachexia and purulent arthritis. The confirmation of the infection was done by PCR detection 

of Chlamydia abortus in fetal organes, and placenta.  
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As mastites nas ovelhas são responsáveis por prejuízos económicos graves, principalmente em produtoras de leite. 

Bactérias do género Staphylococcus são os principais agentes etiológicos desta afeção. No Alentejo, os 

Staphylococcus coagulase negativos parecem ser responsáveis pela maioria dos casos de mastite clínica e subclínica, 

mas Staphylococcus aureus também causam os dois tipos de mastite nesta espécie. 

O controlo das mastites está atualmente associado ao uso de antibióticos. Mas o seu uso excessivo e sem critério 

leva ao desenvolvimento de estirpes resistentes com repercussões negativas não só na saúde animal como em saúde 

pública. Os óleos essenciais (OEs) são classificados como GRAS (generally recognized as safe), têm propriedades 

antimicrobianas e não têm sido encontradas resistências após a sua utilização.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana de OEs de ervas aromáticas, que são espontâneas no 

Alentejo e amplamente utilizadas na cozinha mediterrânica, face a microrganismos isolados do leite de ovelhas com 

mastite.  

Óleos essenciais de alecrim (Rosmarinus oficinalis) e tomilho (Thymus mastichina) foram avaliados relativamente à 

sua ação antimicrobiana contra 24 isolados de Staphylococcus epidermidis e 24 isolados de S. aureus pelo método 

de difusão em disco. Os mesmos OEs foram também avaliados pelo método das microdiluições para determinar a 

concentração inibitória mínima (CIM), face a 8 isolados de cada espécie. 

Os resultados do método de difusão em disco sugerem que o OE de alecrim inibe as estirpes de S. aureus, mas não é 

ativo face a estirpes de S. epidermidis. De acordo com os resultados do mesmo método, o OE de tomilho é muito 

ativo face às duas espécies de Staphilococcy, com especial relevância para S. aureus. Os resultados do método das 

microdiluições não confirmaram a atividade antimicrobiana esperada, visto que a CIM do OE de alecrim foi sempre 

superior a 4000 µg/mL e os valores para a CIM do tomilho foram de 4000 µg/mL ou superiores. A concentração dos 

OEs que causou 80% de redução na taxa de crescimento dos microrganismos variou entre 500 e mais de 4000 µg/ml 

consoante os isolados. 

 A utilização de OEs no controlo das mastites ovinas, designadamente a sua aplicação na desinfeção dos tetos após a 

ordenha, poderá ser uma alternativa ao uso de antibióticos. 

 

 

[Preliminary study of antimicrobial action of essential oils on etiological agents of mastitis in sheep] 

 

Mastitis in sheep is responsible for serious economic losses, especially in dairy sheep. Bacteria of the genus 

Staphylococcus are the main etiologic agents of this condition. In Alentejo region, coagulase negative 

Staphylococcus appear to be responsible for most cases of clinical and subclinical mastitis, but 

Staphylococcus aureus also causes the two types of mastitis in this species. 

The control of mastitis is currently reliant on antibiotic utilization. Nevertheless antibiotics overuse and use without 

criteria leads to the development of resistant strains with negative consequences both in animal and public health. 

Essential oils (EOs) are classified as GRAS (generally recognized as safe), are provided with antimicrobial 

properties and no resistance has been reported after use. 

The aim of this study was to evaluate the antimicrobial activity of EOs of aromatic herbs, growing wild in Alentejo 

region and widely used in Mediterranean food, against microorganisms isolated from ovine mastitic milk. 

Essential oils of rosemary (Rosmarinus oficinalis) and thyme (Thymus mastichina) were evaluated for their 

antimicrobial activity against 24 strains of Staphylococcus epidermidis and 24 strains of S. aureus by disc diffusion 

assay. These EOs were also evaluated by broth microdilution assay to determine the minimum inhibitory 

concentration (MIC), against 8 strains of each species. 

Results of disk diffusion assays suggest that rosemary EO inhibits strains of S. aureus, but is not active against 

strains of S. epidermidis. The results of the same method revealed that thyme EO is very active against the two 

species of Staphilococcy, with special relevance to S. aureus. Broth microdilution assay results did not confirmed 

the expected antimicrobial activity, given that the MIC value for rosemary EO was always higher than 4000 µg/mL 

and the MIC value for thyme EO was 4000 µg/mL or higher. The EO concentration that caused an 80% reduction in 

the growth rate of the microorganisms ranged from 500 to over 4000 µg/mL depending on the strains. 

The use of EOs in the control of ovine mastitis, in particular its application in teat disinfection after milking, may be 

an alternative to antibiotics. 
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Parasitas gastrintestinais de ovinos causam diminuição da produtividade animal devido à espoliação que causam, 

podendo evoluir para óbito. Devido a grande resistência dos endoparasitas aos anti-helmínticos comerciais, a 

prospecção de novos compostos bioativos tem se intensificado. O pinheiro Pinus elliotti, além de madeira, produz a 

goma-resina (breu 78%, terebintina 18% e água 4%), agora investigada quanto as suas características 

antiparasitárias. Testes in vitro de eclodibilidade de ovos do parasita de ovinos Haemonchus contortus foram 

realizados para verificar a atividade ovicida de: 1-água do saco coletor da resina, 2- da água precipitada da 

liquidificação de 1/3 de resina + 2/3 de água e 3- da resina solubilizada em álcool. As concentrações testadas para a 

água de resina e água liquidificada (1/3 resina+2/3 água) foram 8%, 4%, 2% e 1%, diluídas em água destilada e os 

testes realizados em triplicata em placas de 24 poços (100 ovos e volume final de 500 microlitros cada ensaio) e 

encubadas a 27 ºC por 24 horas, posteriormente lidas em microscópio invertido, determinando-se as porcentagens de 

eclodibilidade dos ovos. As porcentagens de eclodibilidade dos ovos para água de resina (AR + concentração) e 

água de resina liquidificada (AL + concentração) foram respectivamente: 0% (AR a 8%) e 0% (AL a 8%), 9,1% 

(AR 4%) e 0% (AL 4%), a 84% (AR 2%) e 12% (AL 2%) e 84% (AR a 1%) e 69,35% (AL a 1%). A resina foi 

solubilizada em álcool etílico na proporção de 3:1. A concentração de 1% da solução de resina + álcool apresentou 

inibição máxima da eclodibilidade. O álcool apresentou elevada toxicidade, mas para esta concentração testada 

apresentou 90,5% de eclodibilidade. Valores maiores que 0,3% de álcool no teste inibem a eclosão natural dos ovos. 

A água de resina liquidificada possui atividade ovicida maior que a água de resina. A água do saco coletor de resina 

ou a água a partir da mistura (água + resina) são ricos em terebintina (óleo essencial-mistura de terpenos), com os 

terpenos alfa e beta pineno como principais constituintes da resina de P. elliotti. É compreensível que a água a partir 

da mistura (resina + água) tiveram as maiores concentrações de terpenos.A resina apresenta elevada atividade 

ovicida, no entanto, apresenta grande dificuldade de solubilização em água, necessitando do uso de álcool etílico 

para sua dissolução podendo ser utilizado na concentração de até 0,3%. Novas investigações in vitro e in vivo serão 

conduzidas para avaliação da terebintina como parasiticida. 

 

[Anthelmintic activity of Pinus ellioti against Haemonchus contortus in in vitro tests] 

 

Gastrintestinal parasites cause decreasing in ruminant production. Economic losses have being intensified due to an 

intense fenomena of parasite resistance to conventional anthelmintics. Pinnus elliotti occupies great refloresting 

areas in Brazil for wood and resin has been studied for its anthelmintic activity. The resin composition is pitch 

(78%), turpentine (18%) and water (4%).  In vitro eclodibility test using sheep parasite Haemonchus contortus was 

used to verify ovicide activity of: 1- water from collecting bags; 2- water precipitated from a vigorous mixture of 1/3 

resin+2/3 distilled water and 3- resin dissolved in ethanol. Concentrations used in tests were 8%, 4%, 2% and 1% 

using water from collecting bags and water precipitated from a vigorous mixture (1/3 resin + 2/3 water) diluted in 

distilled water. Tests were done in triplicate in 24 wells plate (100 eggs in total volume of 500 microliters each 

assay) and incubated at 27 ºC for 24 hours. The plates were read in an inverted microscope and the percentage 

values of egg eclodibility for resin water (RW + concentration) and resin water precipitated from a mixture (MW + 

concentration) was respectively: 0% (RW at 8%), 0% (MW at 8%), 9.1% (RW at 4%), 0% (MW at 4%),  84% (RW 

at 2%), 12% (MW at 2%), 84% (RW at 1%) and 69.35% (MW at 1%). The resin was solubilized in ethanol at 3:1 

proportion. At the concentration of 1%, this solution presented maximum inhibition of eclodibility. Ethanol 

presented high toxicity, however for this tested concentration we found 90.5% of eclodibility rate. Values higher 

than 0.3% of ethanol in tests inhibit natural eclodibilidy of eggs. The water surrounding the resin collected in bags 

or the water from the mixture (water+resin) are rich in turpentine (essential oil-mixture of terpenes), where Pinnus 

elliotti presents the terpenes alpha pinene and beta pinene as the major constituents.  It is comprehensible that the 

water from the mixture (resin + water) had higher concentrations of terpenes. According to our preliminary results, 

we conclude that the water precipitated from a vigorous mixture between resin and water has better anthelmintic 

activity than water collected from resin bag. The resin presents high ovicide activity, however it has a low index of 

water solubilization requiring ethanol for its dissolution, wich must be used in a maximum concentration of 0.3%. 

Further in vitro and in vivo tests should be performed to confirm the potential use of turpentine as anthelmintics. 
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A resistência dos nematoides gastrintestinais de ovinos aos anti-helmínticos comerciais faz o crescimento e 

intensificação de áreas de pesquisa relacionadas à prospecção e desenvolvimento de compostos bioativos naturais 

para o combate aos helmintos. Parasitas gastrintestinais de ovinos causam diminuição da produtividade animal 

devido à espoliação que causam, podendo evoluir para óbito. O óleo extraído da goma resina do pinheiro Pinus 

elliotti, chamado também de terebintina foi investigado quanto as suas características antiparasitárias através do 

teste de eclodibilidade de ovos do parasita da espécie Haemonchus contortus. A terebintina foi emulsionada com 2% 

de Tween 80 e água para a elaboração das concentrações a serem testadas. Os testes foram realizados em placas de 

24 poços. Cada poço recebeu 100 ovos de H. contortus e soluções contendo terebintina nas concentrações de 50, 25, 

10 e zero mg/mL. Para cada concentração, foram realizadas 6 repetições. Os ovos foram incubados por 24 horas a 

27 graus Celsius. Os resultados apontam uma ineficácia da terebintina como agente ovicida. Na maior concentração 

avaliada (50 mg/mL) o óleo essencial não foi capaz de inibir a eclodilidade dos ovos, apresentando eficácia de 4,66 

± 3,26%. Esse resultado foi semelhante à concentração de 0 mg/mL (controle), o qual a eficácia foi de 3,16 ± 3,86%. 

Concluímos que a terebintina (cujos terpenos majoritários são o alfa e beta pineno) não possui atividade anti-

helmíntica. 

 

[In vitro ovicidal activity of Turpentine on ovine gastrointestinal parasite Haemonchus contortus] 

 

The resistance of gastrointestinal nematodes of sheep to commercial anthelmintics makes the growth and 

intensification of research areas related to the exploration and development of natural bioactive compounds to 

combat helminths. Gastrointestinal parasites of sheep cause decreased animal productivity due to its spoliation, and 

easily can lead to death. The oil extracted from the gum resin of the pine tree Pinus elliottii , also called turpentine 

was investigated for its anti-parasitic characteristics through the egg hatch test with Haemonchus contortus species . 

Turpentine was emulsified with 2 % Tween 80 and water for the preparation of concentrations to be tested. Tests 

were performed in 24-well plates. Each well received 100 eggs of H. contortus and turpentine solutions containing 

concentrations of 50, 25, 10 and zero mg / ml. For each concentration, 6 replicates were performed. The eggs were 

incubated for 24 hours at 27 degrees Celsius. The results indicate inefficiency of turpentine as ovicidal agent. At 

higher concentration evaluated (50 mg / ml) the essential oil was not able to inhibit hatchability of eggs, showing the 

effectiveness of ± 4.66 % 3:26. This result was similar to the concentration of 0 mg/mL (control), which efficacy 

was 3.16 ± 3.86 %. We conclude that turpentine (rich in terpenes whose majority are alpha pinene and beta pinene) 

does not have anthelmintic activity. 
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Objetivos: Este trabalho teve como principal objetivo a observação de potenciais modificações morfológicas de 

estruturas sensoriais (sensilla dos palpos maxilares) de insetos Culicoides imicola após a sua exposição a dois 

inseticidas piretróides (deltametrina e permetrina), usando microscopia eletrónica de varrimento. É importante 

salientar que as sensilla dos palpos maxilares são essenciais para a deteção do hospedeiro por parte destes insetos, 

sendo esta deteção regulada por estímulos olfatórios e percecionadas por estas estruturas. 

Metodologias: Os insetos C. imicola foram expostos a duas concentrações diferentes (0,001% e 0,1%) de dois 

ingredientes ativos inseticidas (deltametrina e permetrina, respetivamente) usando o protocolo de teste de 

suscetibilidade adaptado para Culicoides (Venail et al., 2011). Os espécimes foram depois divididos em dois grupos 

– aqueles que sobreviveram e aqueles que morreram após a exposição – lavados em etanol a 70%, fixados com 

glutaraldeído, desidratados com concentrações crescentes de acetona e metalizados usando um alvo de ouro (JOEL 

fine coater JFC-1200) para observação ao microscópio eletrónico de varrimento (JOEL-JSM-5200LV). As sensilla 

dos palpos maxilares foram avaliadas morfologicamente e comparadas com as dos indivíduos controlo não expostos 

aos inseticidas. 

Resultados: Foram observadas modificações morfológicas nas sensilla dos palpos maxilares de C. imicola após 

exposição aos ingredientes ativos inseticidas deltametrina e permetrina. Uma vez que estas modificações 

morfológicas foram observadas em indivíduos vivos e mortos mas não nos pertencentes ao grupo controlo, podemos 

concluir que a exposição aos inseticidas induz modificações físicas nos órgãos sensoriais. Para além do efeito letal 

dos inseticidas, estas modificações morfológicas podem alterar o comportamento de procura do hospedeiro nos 

indivíduos que sobrevivem à exposição e provavelmente reduzir o número de picadas e, desta forma, a transmissão 

de agentes patogénicos. Contudo, estes resultados preliminares devem ser analisados com cuidado, sendo 

necessários mais estudos complementares. 

 

 

[Preliminary study about morphological modifications observed in sensorial organs of Culicoides 

imicola biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) exposed to pyrethroid insecticides] 

 

Objectives: The main objective of this study was to investigate, using scanning electron microscopy, the potential 

morphological modifications of sensorial structures (palpus olfactory sensilla) of Culicoides imicola midges after 

their exposure to two pyrethroids insecticides (deltamethrin and permethrin). It is important to notice that palpus 

olfactory sensilla are essential for the host seeking activity of these midges, which is regulated by olfactory cues and 

detected by these structures. 

Methods: C. imicola were exposed to two different concentrations (0.001% and 0.1%) of two insecticide active 

ingredients (deltamethrin and permethrin respectively) using the susceptibility test protocol adapted for Culicoides 

(Venail et al., 2011). The specimens were then divided in two groups – those who survived and those who died after 

exposition – washed with 70% ethanol, fixed in glutaraldehyde, dehydrated in growing concentrations of acetone 

and metalized using a gold target (JEOL fine coater JFC-1200) for observation with scanning electron microscopy 

(JEOL-JSM-5200LV). Palpus olfactory sensilla were morphologically evaluated and compared with control 

individuals not exposed to insecticides. 

Results: Morphological modifications in palpus olfactory sensilla of C. imicola were observed after exposure to 

deltamethrin and permethrin insecticide active ingredients. Since these morphological modifications were observed 

in dead and alive individuals but not in the control ones, we conclude that insecticide exposure induce physical 

changes in sensorial organs. Besides the lethal effect of insecticides, these morphological modifications could alter 

the host seeking behavior in individuals that survive to exposure and maybe reduce the number of bites and hence 

the transmission of pathogenic agents. However, these preliminary results must be taken carefully, as further 

complementary studies are needed. 
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Apesar dos desenvolvimentos recentes na áreas da genómica e transcriptómica, os estudos que avaliam os efeitos do 

crescimento compensatório no tecido muscular, particularmente no seu perfil lipídico são escassos. Neste trabalho, 

investigaram-se as modificações na expressão dos genes relacionados com o metabolismo lipídico em bovinos 

produzidos em crescimento contínuo e em bovinos que sofreram restrição alimentar. Para este efeito, 40 animais da 

raça Alentejana foram aleatoriamente distribuídos por 2 parques adjacentes (20 animais por parque) e submetido a 

diferentes regimes alimentares. No regime de crescimento contínuo, os animais foram alimentados ad-libitum com 

concentrados energéticos e feno durante todo o período de ensaio e abatidos aos 18 meses de idade. No regime de 

crescimento descontínuo, os bovinos sofreram restrição alimentar entre os 9 e os 15 meses de idade, sendo 

alimentados apenas com feno durante esse período. Entre os 15 e os 24 meses de idade, o maneio alimentar foi o 

mesmo do grupo em crescimento contínuo. 

O sistema de produção influenciou significativamente o metabolismo ruminal, como é indicado pelas diferenças 

encontradas nos isómeros 18:1, tendo sido o efeito mais notável observado no 18:1t10. Observou-se um efeito 

depressor em resposta ao crescimento compensatório nos genes que expressam factores-chave no processo 

lipogénico (ACACB, FASN, FABP3) e nas enzimas que realizam o alogamento dos ácidos gordos (ELOVL5). Pelo 

contrário, o crescimento compensatório que ocorreu nos animais em crescimento descontínuo aumentou os níveis de 

ARNm do gene SLC37A4 que regula o transporte de glucose-6-fosfato, sugerindo um aumento do metabolismo dos 

carbohidratos neste grupo experimental. Apesar de tanto o perfil de ácidos gordos como os índices de desaturação 

serem sugestivos de modificações na actividade da enzima estearoil-CoA desaturase em resposta ao sistema de 

produção, os níveis de expressão genética das isoformas desta enzima (SCD1 and SCD5) foram semelhantes entre 

grupos experimentais.  

Os resultados revelam que o metabolism lipídico é influenciado pelo crescimento compensatório a nível molecular, 

apresentando a carne obtida por este sistema de produção maior qualidade nutricional do que a carne produzida a 

partir  dos sistemas intensivos. 

 

 

[Does growth path influence beef fatty acid composition?] 

 

In spite of the recent advances in transcriptomics, there is still a shortage of gene expression studies addressing the 

adaptations in skeletal muscle of cattle in response to compensatory growth, particularly regarding lipid metabolism. 

In the present study, a period of feed restriction was used in order to gain insight into the changes in rumen 

biohydrogenation of young bulls, expression of genes associated with fatty acid metabolism and, ultimately, beef 

fatty acid composition after re-alimentation, when compared to ad libitum feeding. To investigate the effects of the 

production system (continuous growth vs. discontinuos growth) on gene expression and beef fatty acid composition, 

40 young Alentejana bulls were either fed hay and concentrates ad libitum (CG group) until 18 months of age or 

subject to food restriction from 9 to 15 months of age (only hay was provided), and fed hay and concentrates ad 

libitum until 24 months of age (DG group).  

The fatty acid composition of meat showed a significant effect of the production system on rumen activity, as 

indicated by the differences in most 18:1 isomers, most notably on 18:1t10. The results from this study indicate a 

down-regulation on major lipogenic key factors (ACACB, FASN, FABP3) and fatty acid elongation enzymes 

(ELOVL5) in response to compensatory growth. In contrast, compensatory growth occurred in discontinues growth 

increased the mRNA levels of the SLC37A4 gene, which regulates a glucose-6-phosphate transport, suggesting an 

increase in carbohydrate digestion and absorption in comparison to continuous growth. Despite the fatty acid 

composition and estimated desaturation indices pointing to changes in desaturase activity, the gene expression levels 

of both SCD isoforms (SCD1 and SCD5) were similar between experimental groups.  

The results show that lipid metabolism is affected by growth path to a transcriptional and molecular level, with 

beneficial effects on the nutritional quality of meat obtained. 
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Estratégias de produção que visem a obtenção de carne com qualidade especificada só podem ser integralmente 

avaliadas após o abate dos animais. Assim é necessário o desenvolvimento de métodos ante-mortem para a previsão 

da gordura intramuscular (GI) e da sua composição em ácidos gordos (AG). Este trabalho teve por objetivo avaliar o 

uso da composição em AG dos glóbulos vermelhos (GV) colhidos antes do abate, de modo a prever o conteúdo e a 

composição em AG da carne através de técnicas de regressão múltipla. Os dados relativos aos AG provêm de um 

estudo de acabamento de bovinos que envolveu 20 bovinos de raça Alentejana e 20 de raça Barrosã, abatidos aos 18 

meses de idade e alimentados com duas dietas que variaram na proporção de foragem. A composição em AG dos 

GV e da carne foi obtida através de cromatografia gasosa (GC) e líquida (HPLC) e encontrava já disponível. Os 

dados foram submetidos a análises de regressão múltipla, utilizando o software SAS. Os modelos de regressão 

foram selecionados tendo em consideração o número de variáveis, o R
2
 ajustado (R

2
aj), padrão de distribuição de 

resíduos, intervalos de previsão e parâmetros de diagnóstico de multicolinearidade.  

O melhor modelo para a previsão da GI apresenta um R
2
aj de 0,70 utilizando como variáveis 6 AG medidos nos GV 

(18:1c13, 18:3n-3, 22:5n-3, 22:6n-3, 18:2t9t11 e 18:2ct12,14). Este modelo utiliza valores provenientes de GC e 

HPLC. O melhor modelo para a previsão de GI usando somente valores de AG provenientes de GC atingiu um R
2
aj 

de 0,60 utilizando 6 variáveis (16:1c7, 18:1t10, 18:1c9, 18:3n-3, 20:5n-3 e 22:5n-3). Para a previsão de CLA, o 

melhor modelo apresenta um R
2
aj de 0,87 utilizando somente 4 variáveis (a-17:0, 18:1t11, 18:2t11t13 e 18:2t9t11), 

mas recorre a dados de GC e HPLC. O melhor modelo para a previsão de CLA, usando somente dados de GC, 

obteve um R
2
aj de 0,83 utilizando 4 variáveis (18:1t10, 18:1c9, 18:1c11 e pico de CLA por GC). O melhor modelo 

para a previsão do total de AG n-3 do músculo, usando dados de GC e HPLC, apresenta um R
2
aj de 0,70 utilizando 

6 variáveis (17:0, 22:4n-6, 22:5n-3, 22:6n-3, 18:2t9t11 e 18:2c11t13). O melhor modelo para a previsão do total de 

AG n-3 do músculo, recorrendo somente a dados de GC, atingiu um R
2
aj de 0,67 utilizando 6 variáveis (i-16:0, 

16:1c9, 18:1t10, 18:1c9, 18:3n-3 e 22:5n-3). Estes resultados demonstram que os AG dos GV têm um grande 

potencial para a previsão da composição da carne antes do abate. 

 

 

[Multiple regression analysis for prediction of beef intramuscular fat and its fatty acid composition 

from red blood cell fatty acids] 

 

Implementing production strategies targeting for a given beef quality specification can only be fully evaluated after 

slaughtering the animals. Thus development of methods for ante-mortem prediction of intramuscular fat (IMF) and 

meat fatty acid (FA) composition are needed. We explored the use of pre-slaughter red blood cell (RBC) FA 

composition and multiple regression statistical approach in order to predict the FA content and composition of meat. 

Data from samples collected from a beef finishing experiment involving 20 Alentejano and 20 Barrosã bulls, fed 

two types of diets varying in forage proportion, and slaughtered at 18 months of age. Fatty acid composition of RBC 

and meat obtained by gas chromatography (GC) and liquid chromatography (HPLC) previously available were 

submitted to multiple regression analysis, using SAS software. Regression models were selected considering the 

number of variables included, R
2
 adjusted (R

2
adj), residuals patterns, prediction intervals and multicollinearity 

diagnostic parameters. 

For IMF prediction, the best model presents a R
2
adj of 0.70 using 6 FA measured in RBC (18:1c13, 18:3n-3, 22:5n-

3, 22:6n-3, 18:2t9t11 and 18:2ct12,14). This model used very detailed FA composition obtained from GC and 

HPLC. The best prediction model for IMF that used only GC FA data reached a R
2
adj of 0.60 using 6 variables 

(16:1c7, 18:1t10, 18:1c9, 18:3n-3, 20:5n-3 and 22:5n-3). For prediction of muscle CLA, the best model presents an 

R
2
adj of 0.87, using only 4 variables (a-17:0, 18:1t11, 18:2t11t13 and 18:2t9t11) but uses both GC and HPLC data. 

The best muscle CLA prediction model using only GC data, present an R
2
adj of 0.83 using also 4 variables (18:1t10, 

18:1c9, 18:1c11 and CLA GC peak). The best prediction model for muscle total n-3 FA using both GC and HPLC 

data presents a R
2
adj of 0.70 using 6 variables (17:0, 22:4n-6, 22:5n-3, 22:6n-3, 18:2t9t11 and 18:2c11t13). The best 

muscle n-3 FA prediction model using only GC data presents a R
2
adj of 0.67 using 6 variables (i-16:0, 16:1c9, 

18:1t10, 18:1c9, 18:3n-3 and 22:5n-3). These results showed that FA of RBC has potential to ante-mortem 

prediction of meat composition. 
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O uso de tecnologias desenvolvidas a partir de recursos locais é de importância fundamental para a conservação da 

natureza, fortalecimento da autonomia territorial e melhoria da qualidade de vida de comunidades rurais, todavia 

teve um forte declínio nas últimas cinco décadas devido ao processo de modernização do campo e conseqüente 

degradação dos ecossistemas naturais e adoção de técnicas e insumos externos. O barbatimão (Stryphodendron 

rotundifolim) é uma espécie arbórea do Cerrado brasileiro de grande importância na medicina popular, a casca do 

caule possui alta concentração de tanino e é conhecida pelas propriedades cicatrizantes e antiinflamatórias em lesões 

cutâneas, comprovadas cientificamente em estudos recentes.  A partir de uma abordagem interdisciplinar o trabalho 

tem por objetivo identificar a ocorrência do uso veterinário e a presença da espécie em dois bairros rurais no estado 

de São Paulo, visando o desenvolvimento e estimulo ao emprego de fitoterápicos de preparo e uso doméstico, bem 

como o repovoamento da espécie nas propriedades. Em um total de 12 sitiantes entrevistados até o momento, todos 

declararam conhecer as propriedades medicinais da espécie e ao menos uma vez ter utilizado para fins veterinários, 

declararam ainda que seus antepassados utilizavam a planta freqüentemente para a cura de feridas em animais. Mas, 

apenas dois declararam fazer uso atualmente. O barbatimão foi quase que extinto nos dois bairros, tendo sido 

identificada apenas uma propriedade com a presença de um indivíduo da espécie. Todos os entrevistados declaram o 

interesse em adotar o uso artesanal de um fitoterápico com prescrição veterinária , bem como em reintroduzir o 

barbatimão em seus sítios, indicando a viabilidade de um projeto de desenvolvimento local. 

 

 

[Veterinary potential use of Barbatimão in local development projects] 

 

The use of technologies developed from local resources is critical to the nature conservation, strengthening of 

territorial autonomy and improving the quality of life of rural communities, this importance, however, had a sharp 

decline over the past five decades due to the process of modernization of the countryside and consequent 

degradation of natural ecosystems and adoption of technical and external inputs. Barbatimão (Stryphodendron 

rotundifolim) is an arboreal species from the Brazilian Cerrado of great importance in popular medicine, the stem 

bark has a high tannin concentration and is known for its healing and anti-inflammatory properties for skin lesions, 

scientifically proven in recent studies. An interdisciplinary approach to the study aims to identify the occurrence of 

veterinary use and the presence of the species in two rural districts in the state of São Paulo, aiming the development 

and encouragement to use herbal medicines such as homemade prepare and domestic use, as well as repopulation of 

the species in the properties. In a total of 12 ranchers interviewed so far, all reported knowing the medicinal 

properties of the species and at least once have used for veterinary purposes, they also declared that their ancestors 

often used the plant for wound healing in animals. But only two declared to use it today. Barbatimão was almost 

extinct in the two districts, and has been identified only one property with the presence of an individual of the 

species. All respondents have declared interest in adopting the use of a herbal handmade medicine with veterinary 

prescription as well as to reintroduce the extracts in their sites, indicating the feasibility of a local development 

project. 
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Os bovídeos, como a vaca (Bos taurus), búfalo-de-água (Bubalus bubalis), cabra (Capra hircus) e ovelha (Ovis 

aries) são animais de produção que têm uma elevada importância económica para muitos países, especialmente em 

áreas tropicais e mediterrânicas. O gosto desempenha um papel crucial na ingestão de alimentos e na sua digestão, 

sendo um factor determinante na escolha ou rejeição dos alimentos. Nos mamíferos, a percepção do gosto ocorre 

através de células receptoras do gosto (TRCs), que estão agrupadas em gomos gustativos e distribuídas pelas 

diferentes papilas gustativas. O amargo é a modalidade mais interessante do gosto nos herbívoros, uma vez que 

permite que os animais evitem o consumo de plantas tóxicas. Ao nível molecular, os receptores do gosto amargo 

(T2R) pertencem à superfamília “guanine nucleotide-binding regulatory protein (G protein)-coupled receptor” 

(GPCR), caracterizada por sete domínios transmembranares e codificados pela família de genes TAS2R. A alpha-

gustducin é uma “transducin-like subunit” da proteína G (Gαgust) expressa nas células receptoras do gosto e regula 

os sinais doces e amargos nas papilas gustativas localizadas no epitélio da língua, estando presente em várias 

espécies de vertebrados. Apesar da publicação de estudos recentes na área, ainda não existe qualquer informação 

estrutural e funcional sobre a interacção dos receptores T2R e a gustducin em ruminantes. 

Com este projecto pretendemos determinar a sequência do gene da gustducin em ruminantes e estudar as relações 

filogenéticas entre diferentes espécies de ruminantes ao nível deste gene. Neste momento estamos a estudar os 

níveis de expressão da gustducin nas papilas gustativas e no tracto gastrointestinal das espécies referidas utilizando 

qPCR, western-blot e imunohistoquímica. Confirmámos a presença da gustducin nas papilas gustativas de búfalo, 

também reportada nos mesmos tecidos em vaca, no enquanto os nossos estudos preliminares parecem  não indicar 

que esta proteína é expressa nos tecidos recolhidos do duodeno de ambas as espécies. Estamos também a trabalhar 

no uso de um anticorpo comercial (Gαgust, Santa Cruz Biotecnologia, Inc., CA , EUA ) desenhado para bovinos 

para detectar reactividade cruzada, utilizando Western Blot e acreditamos que os conhecimentos que poderão 

resultar deste trabalho serão úteis para se realizar futuros estudos nesta área e se identificar outras proteínas que 

possam interagir com os receptores T2R e gustducin, permitindo a compreensão da sinalização gustativa e da 

selectividade alimentar dos ruminantes. 

 

[Gustducin gene expression in sheep, goats and water buffalo to unravel taste signaling] 

Besides cattle, other members of the family Bovidae such as water-buffalo (Bubalus bubalis), goats (Capra hircus) 

and sheep (Ovis aries) are widely used for milk and production, representing an important fraction for the economy 

in many countries, especially in the Tropics and the Mediterranean. Taste plays a crucial role for animal regulation 

of food intake and digestion, being a determinant factor for the choice of foods. In mammals, taste perception occurs 

via taste receptor cells (TRCs), which are clustered into taste buds and distributed across gustatory papillae. Bitter 

taste is the most interesting taste modality in herbivores and evolved to prevent the consumption of plant toxins. At 

the molecular level, bitter taste receptors (T2R) belong to the guanine nucleotide-binding regulatory protein (G 

protein)-coupled receptor (GPCR) super-family characterized by seven putative transmembranar domains and 

encoded by the TAS2R multi-gene family. Genetic and biochemical studies have identified specific components of 

the transduction pathways mediating responses to bitter compounds. Alpha-gustducin is a transducin-like subunit of 

the G-Protein (Gαgust) expressed in TRCs, which mediates bitter, sweet and umami gustatory signals in the taste 

buds of the lingual epithelium. Gustducin is present in the taste cells of several vertebrate species. Numerous studies 

on gustducin have been published but there is no structural and functional information regarding T2R receptors 

coupled to gustducin in ruminants.  

Herein, we confirm the presence of Gαgust in water-buffalo papillae previously reported in cattle tissues that seem 

to have a high homology by qualitative and quantitative PCR. As preliminary result, we found that Gαgust does not 

seem to be expressed in water-buffalo and catlle’s duodenum tissues. We are currently working on the use of a 

commercial antibody (Gαgust, Santa Cruz Biotecnology, Inc., CA, USA) raised in bovines to detect cross-reactivity 

between the three species. In the future, we will determine gene sequences for gustducin in water-buffalo, goat and 

sheep and further study their phylogenetic relations for this gene. Furthermore, we will study the gene expression 

profiles of alpha-gustducin subunit in gustatory papillae and gastrointestinal tract using qPCR, western-blotting and 

immunohistochemistry. Information about the presence of alpha-gustducin will very useful to carry out future 

studies on other proteins possibly interacting downstream with T2R and alpha-gustducin, constituting a new 

approach to understand taste signaling and feed selectivity in ruminants. 
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O presente trabalho tem por objectivo reportar uma infecção por Ostertagia, com sintomatologia clínica severa e 

elevada mortalidade, num grupo de novilhas de raça brava nos meses de Setembro e Outubro. Num efectivo de cerca 

de 40 animais observou-se uma mortalidade de cerca de 40% ao longo de cerca de 2 meses. A infecção foi 

confirmada pela contagem de ovos nas fezes de cerca de 1000 OPG (ovos por grama de fezes) em média, e pela 

observação, em cortes histológicos, de formas larvares na mucosa gástrica. Materiais e métodos: as novilhas 

pertenciam a uma exploração localizada no distrito de Alcácer do Sal. Foram recolhidos da história pregressa e do 

exame clínico por informação do proprietário e do médico veterinário assistente. Foi realizada necropsia em dois 

animais e colheita de fezes a 3 animais vivos, do género feminino, com cerca de 1 ano de idade. Procedeu-se à 

contagem de ovos por grama de fezes nas amostras recolhidas. Os fragmentos de órgãos e tecidos colhidos na 

necropsia do segundo animal foram fixados em formol a 10% e submetidos a técnica histológica de rotina. 

Realizaram-se cortes histológicos com 3 µm de espessura, que foram corados com hematoxilina-eosina. Resultados: 

em vida as novilhas apresentavam caquexia moderada a acentuada, diarreia profusa não responsiva a tratamento, 

acabando por morrer em estado de caquexia severa. Alguns animais apresentavam edema submandibular. Os 

animais tinham sido desparasitados com closantel sódico e vacinados para Clostridium spp. em Março do mesmo 

ano.   A observação do exterior do cadáver permitiu identificar caquexia acentuada, coloração anémica generalizada 

das mucosas, e vestígios de fezes diarreicas na zona perianal. À abertura do cadáver observou-se  presença ligeira de 

ascite, atrofia serosa da gordura, espessamento e pregueamento (semelhante a circunvoluções) generalizado da 

mucosa abomasal, que também apresentava coloração acinzentada. Ao exame microscópico foi mais evidente a 

lesão da mucosa gástrica, onde se identificou infiltração celular inflamatória intersticial, entre as glândulas da 

lâmina própria, por células mononucleadas e a presença de formas larvares, no lúmen destas glândulas. Estas formas 

larvares cortadas transversalmente apresentavam uma cutícula e pequenas projeções transversais, compatíveis com 

formas larvares de Ostertagia. A contagem de OPG nos três animais indicou a presença de 1000, 700 e 1500 OPG 

de estrongilídeos gastrointestinais. A observação das formas larvares nos cortes histológicos e a presença de elevada 

contagem de ovos por grama de fezes, permite concluir ser esta a causa desta elevada mortalidade. 

 

[Clinic Ostertagiosis in bovine from Brava breed in Alcácer do Sal] 

 

This paper aims to report an Ostertagia infection with severe clinical signs and high mortality in a group of heifers 

from Brava breed in the months of September and October. In a herd of about 40 animals was observed a mortality 

of about 40% over about 2 months. Infection was confirmed by faecal egg count of 1000 eggs per gram of feces, on 

average, and by observation in histological sections of larvae in the gastric mucosa. Material and methods: 

anamnesis and data from clinical exam were obtained from the owner and veterinarian of the farm. The animals 

belong to a farm located in the district of Alcácer do Sal. Necropsy was performed in two animals and feces 

collection were done from 3 live animals, female gender, with about 1 year of age. Faecal eggs count was done in 

the collected samples. Fragments of organs and tissues collected at necropsy of the second animal were fixed in 10% 

formalin and subjected to routine histologic technique. Histological sections were performed with 3 µm thick and 

were stained with hematoxylin-eosin. Results: data obtained from live animals revealed the they presented moderate 

to severe cachexia, profuse diarrhea unresponsive to treatment and dies in a state of severe cachexia. Some animals 

had submandibular swelling. The animals were dewormed, with sodium closantel and vaccinated for Clostridium 

spp. in March of the same year. The observation from outside of the body permitted to identify severe cachexia, 

generalized anemic mucosal color, and traces of diarrheal stools in the perianal area. At opening of the cadaver there 

was slight presence of ascites, serous atrophy of fat, thickening and wrinkling (like convolutions) generalized the 

abomasal mucosa, which also had a grayish color. Microscopic examination showed more evident gastric mucosal 

injury, which was identified as interstitial inflammatory cell infiltration, including the glands of lamina propria 

mononuclear cells and the presence of larval forms in the lumen of these glands. These spliced larval cuticle 

showing small transverse projections, were compatible with larval forms Ostertagia.  The faecal egg count in the 

three animals showed the presence of 1000, 700 and 1500 of eggs from gastrointestinal strongyles per gram of feces. 

The observation of larval forms in histological sections and the presence of high egg counts per gram of feces, 

shows this to be the cause of this high mortality. 
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A selecção dos animais da raça Brava de Lide tendo em conta características relacionadas com a bravura, adquire 

grande complexidade devido à natureza qualitativa dos caracteres que compõe o temperamento agressivo destes 

animais. Desta forma com o objectivo de identificar caracteres com interesse na selecção do toiro de lide para as 

touradas à corda, foi elaborado um inquérito, constituído por 47 questões, tendo sido inquiridos todos os ganadeiros 

(n=18) que constituem a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda no período compreendido 

de janeiro a março de 2013. Os resultados foram posteriormente analisados, tendo sido efectuada análise estatística 

com um teste CHI-SQUARE não paramétrico pelo método Monte Carlo (MMC – 10000 Bootstraps) (P≤0,05). Os 

resultados evidenciaram que os ganadeiros dão elevada importância a sete caracteres na selecção dos toiros 

nomeadamente Mobilidade; Capacidade de Arremeter; Capacidade de Fixar; Codícia; Resistência; Crescer e 

Regularidade. As respostas dos ganadeiros permitiram formalizar definições para cada uma das características 

comportamentais as quais devem ser usadas como ferramenta de apoio na selecção para o melhoramento genético do 

toiro bravo para a tourada à corda. 

 

 

 

 [Traits definitions for the selection of Lidia Cattle to the typical Azorean street bullfighting 

(Tourada à Corda) applied to animal evaluation] 

 

The selection of Lidia Cattle Breed for the aggressiveness trait shows  a great complexity, because of the qualitative 

nature of the behavioral traits during selection. To know and define the behavioral traits which is being considered 

for bulls selection to the typical street bullfighting of Terceira Island in the Azores, uniqueness culture in the word, a 

questionnaire was made to inquiry  all breeders of the Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à 

Corda (n=18). The questionnaire was constituted by 47 questions applied in a single time between January and 

March 2013. Statistical analyses were performed with SPSS software with non-parametric CHI-SQUARE test, by 

Monte Carlo method (MMC-10000 Bootstraps), with a significance value of P ≤ 0.05. The results showed that the 7 

highest important behavioral traits for the selection of bulls for the street bullfight are: "Mobility"; "Ability to 

Attack"; "Attention"; "Aggressiveness"; "Resistance"; "Development to a better performance" and "Constancy 

among bullfights". With the breeders answers, the definitions were established for all identified behavioral traits. In 

the end, all definitions were organized in a scouring scale of evaluation of the same characters to support the genetic 

improvement to the bulls for the Azorean street bullfights. 
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A cirurgia com laser de CO2 tem como principais benefícios menor grau de dor, de hemorragia e de inflamação pós-

cirúrgica, proporcionando ao doente o retorno precoce à sua atividade normal. O presente estudo foi realizado numa 

amostra de 14 indivíduos da espécie Canis familiaris (n=14), sujeitos a ovariohisterectomias electivas. Teve por 

objetivo 1) caracterizar no período peri-operatório as alterações nos valores de leucócitos (WBC), albumina (ALB), 

proteínas totais (PTT), dor, inflamação e estética das incisões cirúrgicas realizadas com lâmina de bisturi e com laser 

de CO2. A amostra foi dividida em 2 grupos (de 7 indivíduos) de acordo com a incisão praticada: N1(lâmina de 

bisturi) e N2(laser de CO2 - Aesculight®). Todos os doentes foram avaliados pré e pós-cirurgicamente para 

hemograma, ALB e PTT (parâmetros fundamentais na cicatrização); e sujeitos a terapêutica pré-cirúrgica com 

tramadol (4 mg/kg), acepromazina (0,05 mg/kg), meloxicam (0,2 mg/kg) e amoxicilina (10 mg/kg). A indução 

anestésica foi realizada com propofol (4 mg/kg) e mantida com isoflurano. Consideraram-se 4 tempos distintos na 

análise dos diferentes parâmetros: T0(antes da incisão), e 3 pós-cirúrgicos T1(24h), T2(8 dias) e T3(30 dias). Em T0 

avaliaram-se apenas os resultados dos exames complementares. Em T1 e T2 os sinais de inflamação, a espessura da 

pele e presença de dor utilizando a Escala de Melbourne (EDUM). Em T3 apenas a estética da cicatriz. A análise 

estatística utilizou o programa Microsoft Excel® versão 2007 da Windows®, para estatística descritiva e recurso ao 

teste t de Student, considerando um nível de significância p<0,05. Foi possível concluir que em T2, existiram 

diferenças significativas entre N1 e N2 quanto aos WBC (p=0,01), verificando-se 50% menos de leucocitose nos 

indivíduos de N2, o que pode ser explicado por os tecidos incididos com laser CO2 entrarem mais precocemente na 

fase proliferativa da cicatrização, e pela falta de contato direto com os tecidos apresentando menor risco de infeção. 

Os indivíduos de N2 apresentaram um valor de EDUM=3,2 em T1 (p=0,001) 60,0% inferior aos de N1 com 

EDUM=8,5. Não se registaram diferenças estatisticamente significativas entre N1 e N2, para a ALB (p=0,34) e as 

PTT (p=0,53). Em T1, o grupo N2 apresentou 62,5% menos reação inflamatória e consequentemente menor 

espessura da região do que N1, embora os resultados não tenham sido estatisticamente significativos (p=0,87 em T1, 

e p=0,73 em T2). A avaliação estética da cicatriz ao final de 30 dias pós-cirurgia (T3) foi de muito boa em todos os 

indivíduos de N2, e de boa para os de N1.   

 

[Scalpel versus CO2 laser incisional surgical technique: a preliminary and comparative study on the 

healing process] 

 

The CO2 laser surgery is primarily benefit because promote a lower grade of pain, bleeding and postoperative 

inflammation, giving the patient an earlier return to normal activity. The present study was conducted on a sample of 

14 individuals of the species Canis familiaris (n=14), submitted to elective ovariohysterectomy. The aim of this 

study was to 1 ) characterize the perioperative values changes of leukocytes (WBC), albumin (ALB), total protein 

(TTP), pain, inflammation and aesthetic surgical incisions with a scalpel and CO2 laser . The sample was divided 

into 2 groups (7 each one) according the incision practiced: N1 (scalpel) and N2 (CO2 laser-Aesculight ®). All 

patients were evaluated pre and post-surgically for WBC, ALB and PTT (basic parameters in healing), and 

submitted to pre-surgical treatment with tramadol (4 mg/kg), acepromazine (0.05 mg/kg), meloxicam (0.2 mg/kg) 

and amoxicillin (10 mg/kg). Anesthesia was induced with propofol (4 mg/kg) and maintained with isoflurane. Four 

different times were considered for this parameters: T0 (before incision) and 3 postoperative T1(24h), T2(8 days) 

and T3(30 days). At T0 only were assessed the laboratory results. In T1 and T2 inflammation signs, skin thickness 

and presence of pain using the Melbourne scale (Edum). In T3 only the cosmetic issue. Statistical analysis was 

performed using Microsoft ® Excel 2007 version of the Windows ® program for descriptive statistics and used the t 

Student test, considering a significance level of p<0.05. It was concluded that in T2, there were significant 

differences between N1 and N2 for WBC (p=0.01), verifying least 50% of leukocytosis in N2 individuals, which 

can be explained by the CO2 laser incised tissues enter early in the proliferative phase of wound healing, and by the 

lack of direct contact with the tissues presenting less risk of infection. Patients of N2 presented at T1 a Edum=3.2 

(p=0.001) 60.0% lower than the patients of N1=8.5 Edum. There were no statistically significant differences 

between N1 and N2 for ALB (p=0.34) and TTP (p=0.53). In T1, the N2 group showed 62.5 % less inflammatory 

reaction and therefore thinner skin than N1, although the results were not statistically significant (p=0.87 at T1, T2 

and p=0.73). The aesthetic evaluation of the scar at the end of 30 days after surgery (T3) was very good in all 

subjects N2, and good for the N1. 
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Apresentou-se à consulta no Centro de Medicina Veterinária Anjos de Assis – CMVAA, um porquinho-da-índia (Cavia 

porcellus), sexo feminino, 2 anos de idade, com peso vivo=584 gramas (gr) com história clínica de prostração, anorexia e 

emagrecimento em 48 horas. O exame físico objectivo permitiu avaliar a magreza do doente, prostração, dor à tentativa de 

abertura da cavidade oral e sialorreia com expressão na pelagem peri-oral e submentoniana. Numa escala unidimensional 

numérica para avaliação de dor de 0 (ausência) a 10 (máxima), a doente apresentou uma dor avaliada em 6, traduzida pela 

presença de vocalização, fuga da cabeça e o uso das mãos para afastar os dedos do clinico durante a tentativa de inspecção 

da cavidade oral. A administração de carprofeno (4mg/Kg), permitiu que ao final de 30 minutos o exame fosse mais fácil 

de realizar, apresentando já a doente uma valoração de dor de 5 em 10. O exame da cavidade oral permitiu avaliar a 

presença de uma fractura ao nível cervical do dente 31 nas faces mesial, vestibular e distal, do tipo Classe V de Black. Ao 

teste de precursão a doente exibia sensibilidade dolorosa valorada em 6. Foi então sujeita a um protocolo para anestesia 

geral com quetamina (10 mg/Kg), midazolan (1 mg/kg), ao qual se associou enrafloxacina (10mg/kg), metaclopramida (1 

mg/Kg), lactato de Ringer (50 ml/Kg). Em bloco operatório, utilizou-se na doente um isolamento cirúrgico relativo, e 

realizou-se limpeza seguida da aplicação de ácido ortofosfórico a 37% para ataque ácido ao dente com a fractura cervical. 

Ao final e 10 segundos (seg),o dente foi lavado para remover o ácido e limpo com uma bola de algodão. De seguida 

aplicou-se um sistema adesivo universal fotopolimerizável que combina ácido, primer e bonding num único frasco (ALL-

Bond®), seguido da aplicação de ar durante 5 seg  e de activação com fotopolimerizador de luz azul durante 20 seg. O 

procedimento prosseguiu com a aplicação de uma resina hibrida A2 (do tipo Filtek) utilizando a técnica de estratificação 

para a reconstrução do defeito dentário. Ao final da reconstrução o dente foi polido com um sistema de borrachas brancas 

e avaliado para a sua estabilidade. Antes de recuperar da anestesia geral, a doente foi sujeita a uma anestesia intra-

ligamentar com lidocaína a 2% com adrenalina 1:100000 utilizando uma carpul com agulha de 27G. Ao final do recobro, a 

doente foi avaliada com uma condição dolorosa de 2, permitindo realizar a abertura de boca e precursão no dente 

intervencionado, sem apresentar atitude de fuga nem vocalização. Passadas 12 horas, a proprietária informou que a doente 

começou a comer logo que chegou a casa, e a avaliação ao final de 24 horas permitiu verificar que a doente se encontrava 

confortável e activa, sendo valorada para a dor em 0. O uso da técnica de anestesia local do tipo intra-ligamentar associada 

à realização de técnicas de dentisteria operatória, permitiu dar estabilidade ao dente com fractura em 3 faces cervicais, 

possibilitando que a doente recuperasse a sua qualidade de vida através do controlo da dor associada á sua condição 

inicial. 

 

[The use of intra-ligament anesthesia and operative dentistry techniques for pain controlin Cavia 

porcellus with black class v injury in tooth 31] 

A guinea pig (Cavia porcellus), female, 2 years old, with a live weight of 584 grams (gr) was evaluated at Centro de 

Medicina Veterinária Anjos de Assis – CMVAA, with clinical history of prostration, anorexia and weight loss developed 

in 48 hours. In addition to the clinical report, the objective physical examination evaluated the thinness of the patient, 

prostration, pain upon attempted opening of the mouth, and drooling with expression throughout the peri-oral and 

submental coat. A numerical one-dimensional scale for pain assessment (EUMAD) from 0 (absent) to 10 (maximum) was 

used, and the patient presented a valued of 6, translated by the vocalization and trail head while the oral cavity inspection 

were trying, as well as the use of hands to ward off the fingers of the doctor away from oral cavity. Carprofen (4mg/kg) 

administration to patient, allowed at 30 minutes final an easier exam perform, since the patient presenting a pain rating of 

5 in 10. The oral examination evaluated the presence of a mesial, vestibular and distal fracture at cervical level of tooth 31, 

classified as Black Class V type. To the percussion test the patient exhibited soreness valued at 6. It was then submited to 

a general anesthesia protocol with ketamine (10 mg/ kg) and midazolam (1 mg/kg), and associated with enrafloxacina 

(10mg/kg), Metaclopramide (1 mg/kg) and Ringer's lactate (50 ml/kg). At surgery room, it is used a relative surgical 

patient isolation, and then the tooth was cleaned and submitted to phosphoric acid 37 % application for performing etching 

in the cervical area. 10 seconds (sec) later, the tooth was washed to remove the acid and cleaned with a cotton ball. Then it 

was applied to a universal bonding system which combines acid photopolymerizable adhesive, primer and bonding in a 

single bottle (ALL-BOND ®), followed by the application of air for 5 sec and activation with curing light blue for 20 sec. 

The procedure continued with the implementation of a hybrid resin A2 (Filtek type) using the layering technique for the 

reconstruction of dental defect. At the end of the reconstruction the tooth was polished with a system of white rubbers and 

evaluated for it stability. Before recovering from general anesthesia, the patient was subjected to an intra-ligamentous 

anesthesia using a 2% lidocaine with 1:100,000 epinephrine in a Carpul with a 27G needle. At the end of the recovery, the 

patient was evaluated with a painful condition of 2, allowing the the mouth opening and percussion of intervened tooth 

without giving attitude of escape or vocalization. After 12 hours, the owner reported that the patient began to eat as soon 

as she got home, and her evaluation at the end of 24 hours has shown that the patient was comfortable and active, being 

valued for pain in 0. local intra-ligamentous anesthesia and operative dentistry techniques, promoted the stability of the 

tooth with cervical fracture on 3 sides, allowing the patient to regain her life quality by controlling the pain associated with 

its initial condition. 
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A pele dos animais de companhia é muitas vezes colonizada por agentes fúngicos que ali vegetam à custa das 

excreções cutâneas, dos restos dos produtos de descamação da pele e dos pelos deiscentes. O aumento do número de 

células fúngicas e a acumulação dos seus metabolitos, podem funcionar com estímulos imunitários locais com maior 

ou menor especificidade. Essas dermatites alérgicas podem ter expressões clínicas variáveis: de um simples prurido, 

à uma úlcera cutânea, passando pela hiperqueratose e a seborreia com diferentes graus de intensidade. A gravidade 

destas situações nem sempre é devidamente avaliada, sobretudo nos aspectos que dizem respeito à condição de 

conforto do animal. Estão descritas muitas espécies fúngicas com capacidade para provocar estas reações cutâneas. 

A frequência de fungos sensibilizantes no ambiente em que os animais estão acomodados é muito influenciada pela 

higiene dos locais e pela sazonalidade. Neste estudo, realizado entre 2011-2013, são descritos os resultados obtidos 

em 575 amostras de pelos, escamas cutâneas e cerúmen auricular de cães (290), gatos (163) e roedores usados como 

animais de companhia (82) com sinais de alteração cutânea. As amostras foram submetidas a exames micológicos. 

As amostras foram inoculadas em Sabouraud Dextrose Agar, suplementado com Cloranfenicol (25 µg/ ml) e 

incubados a 25 ºC durante pelo menos 5 dias. As colónias fúngicas foram identificadas com base em características 

morfológicas e funcionais. Foram detetados fungos referidos como tendo com potencial alergizante em 238 

amostras (44,5%). Os géneros predominantes foram: Alternaria spp., 45 (8,4%); Malassezia pachydermatis, 39 

(7,3%); Chrysosporium spp., 26 (4,8%); Rhodotorula spp. 26 (4,8%); Candida spp. 23 (4,2%); Penicillium spp. 23 

(4,2%); Cladosporium spp. 21 (3,9%) e Aspergillus spp 10 (3,5%). A espécie fúngica encontrada com maior 

frequência em amostras de cão foi Malassezia pachydermatis 35 (12,3%). A frequência de fungos alergizantes foi 

muito inferior nas amostras colhidas de gatos (Alternaria spp. 8 (5,0%)). A distribuição temporal das amostras 

positivas revela uma clara tendência resultante de influências sazonais, sendo evidente que o fim da Primavera e o 

início do Outono correspondem a frequências superiores para alguns dos fungos alergénios 134 (69,3%). Esta 

tendência é, no entanto, mais evidente para os fungos do género Cladosporium sp. e M. pachydermatis. As outras 

espécies tiveram ocorrências mais regulares ao longo do ano. 

  
 

[Mycobiota with allergenicity potential detected in the skin of pets] 

 

The skin of pets is often colonized by fungi, where they survive and grow using skin excretions, the remnants of 

peeling skin products and by dehiscent hairs. The increase of the number of fungal cells and the accumulation of its 

metabolites can operate as local immune stimulation with more or less specificity. Those allergic dermatitis may 

have multiple clinical expressions: A simple rash, to a skin ulcer, passed by hyperkeratosis and seborrhea with 

different degrees of intensity. The severity of these clinical situations is not always adequately assessed, especially 

those aspects concerning to the of the animal's comfort conditions. Many fungal species having the ability to cause 

these skin reactions has been described. The frequency of sensitization fungi in the environment where animals are 

accommodated is greatly influenced by local hygiene and seasonality. In this study, conducted between 2011-2013, 

are described the results obtained in 575 samples of hair, skin scales and ear wax of dogs (290), cats (163) and 

rodents used as pets (82) with signs of skin disorder. The samples were mycological tests. The samples were 

inoculated on Sabouraud Dextrose agar supplemented with chloramphenicol  (25 mg/ml) and incubated at 25 °C for 

5 days at least. Fungal colonies were identified based on morphological and functional characteristics. Fungi 

referred to as having allergenic potential were detected in 238 samples (44.5%). The predominant genera were 

Alternaria spp, 45 (8.4%), Malassezia pachydermatis, 39 (7.3%); Chrysosporium spp, 26 (4.8 %); Rhodotorula spp. 

26 (4.8%); Candida spp, 23 (4.2%); Penicillium spp, 23 (4.2%); Cladosporium spp, 21 (3.9%) and Aspergillus spp 

10 (3.5%). The fungal species most commonly found in samples from dog was Malassezia pachydermatis 35 

(12.3%). The frequency of allergenic fungi was significantly lower in samples taken from cats (Alternaria spp. 8 

(5.0%)) . The temporal distribution of the positive samples showed a clear trend resulting from seasonal factors, it is 

evident that the late spring and early autumn correspond to higher frequencies for some of the fungal allergens 134 

(69.3%). This tendency is, however, evident to the fungi of the genus Cladosporium sp. and M. pachydermatis. 

Other species had more regular occurrences throughout the year. 
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A pancreatite é uma doença catabólica grave, alvo de diversas investigações que visam a melhor compreensão dos 

mecanismos histológicos, etiológicos e fisiopatológicos associados à doença, e de avanços significativos no 

diagnóstico, tratamento e prognóstico, no Homem e em animais de companhia. O presente estudo incidiu numa 

amostra de 12 felinos (Felis silvestris catus) (n=12) e teve como objetivo: 1) comparar as variações séricas do cálcio 

ionizado na pancreatite em 2 tempos diferentes (T1=dia do diagnóstico e T2=dia da alta médica/ou morte), 

determinando se valores <1,13 mmol/L, poderão ser úteis como indicadores do prognóstico em gatos com 

pancreatite. Os critérios de inclusão consideraram 4 itens: 1) história e sinais clínicos consistentes com diagnóstico 

de pancreatite; 2) resultado do teste SNAP fPL® >3,5 μg/L; 3) ultra-sonografia compatível com pancreatite; e 4) 

realização de análises bioquímicas e da [Ca2+i] (em ambiente anaeróbio -VACUETTE®, utilizando o sistema 

ADVIA® 2400 Chemistry System, com valores normais entre 1,13-1,38 mmol/L) em 2 tempos: T1 (dia do 

diagnóstico) e T2 (dia da alta médica/ou morte). Os doentes foram agrupados de acordo com a evolução da doença 

em 2 grupos: de evolução benigna (EB) e de evolução maligna (EM). A análise estatística utilizou o software R© 

version 2.15.2, realizando-se a estatística descritiva, e ainda os testes de Shapiro-Wilk, de Wilcoxon (para 

comparação das diferenças entre grupos), de Spearman (para a comparação das diferenças dos valores da [Ca2+i] ) e 

ainda o de Fisher (para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas). Para os resultados obtidos, 

consideraram-se valores de p<0,05 como significativos. Os resultados obtidos sugerem que a hipocalcémia é uma 

alteração eletrolítica comum em indivíduos com pancreatite, e que a concentração sérica de cálcio ionizado baixa 

corresponde a um prognóstico reservado, sendo prudente iniciar uma terapêutica médica agressiva, principalmente 

em doentes cuja concentração sérica de cálcio ionizado seja ≤ 1mmol/L. 

 

 

[Preliminary study about the ionized calcium as a value indicator of prognosis in cats in 

pancreatitis] 

 

Pancreatitis is a severe metabolic disease, which has been the target of several investigations regarding the 

understanding of histological, etiological and pathophysiological mechanisms of the disease, and significant 

advances in the diagnosis, treatment and prognosis, in human and small animals patients. The study was developed 

in a 12 cats (Felis silvestris catus) (n=12)sample, with the aim: 1) to study plasma ionized calcium variations in 

pancreatitis considering 2 different times (T1=day of diagnosis and T2=day of discharge/or death), evaluating if this 

parameter can act as an indicator of pancreatitis prognosis in patients with values <1,13 mmol/L. Four inclusion 

criteria were considered: 1) history and clinical signs consistent with a diagnosis of pancreatitis, 2) results from 

SNAP fPL®test >3.5 mg/L, 3) ultrasound image compatible with pancreatitis, and 4) biochemical analysis and 

[Ca2+i] determination (in an anaerobic environment-VACUETTE ® using the ADVIA ® 2400 Chemistry system, 

with normal values between 1.13 to 1.38 mmol / L) evaluated in 2 times T1(the day of diagnosis) and T2 (day of 

high medical/or death). Patients were grouped in 2 groups according to disease evolution: benign (EB) and 

malignant (M). Statistical analysis was performed using R version 2.15.2 © software, performing descriptive 

statistics, and also the Shapiro-Wilk, Wilcoxon (for comparison of differences between groups), Spearman (for 

comparison of differences in values of [Ca2+i]) and also the Fisher (to assess the association between qualitative 

variables) tests. A p<0.05 was considered as significant for the obtained results. The results obtained suggest that 

low plasma ionized calcium concentration is a common electrolyte abnormality in patients with pancreatitis. In 

addition, when plasma ionized calcium concentration is low cats have a poorer outcome, being prudent to assign a 

more aggressive medical therapy, particularly in patients with pancreatitis that presents plasma ionized calcium 

concentration ≤ 1 mmol/L. 
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Introdução: O nervo facial apresenta importância fundamental em clínica de rotina e em cirúrgia, no entanto o seu 

conhecimento morfofuncional ainda não foi totalmente esclarecido no cão, sendo necessário identificar o arranjo 

fascicular do nervo facial de cão, bem como a histometria dos seus constituintes. 

Material e métodos: Foram utilizados 10 cães adultos sem raça determinada. Os nervos faciais foram dissecados em 

ambos os antímeros. Retirou-se o nervo facial propriamente dito desde a saída do seu trajeto extrapetroso do forame 

estilomastóideo, até à divisão em ramos bucais, sendo os seus constituintes classificados em ramo principal (RP), 

ramo bucal dorsal (RBD) e ramo bucal ventral (RBV). Os fragmentos foram incluidos em resina metacrilato, 

cortados, e corados com Hematoxilina-Floxina. Na proporção volumétrica, os resultados obtidos foram expressos 

através de medidas de centralidade e dispersão (média ± desvio padrão). Foi utilizado o programa computacional 

Statistica 5.1 (StarSoft, Inc., 1998) para realização do teste de Shapiro-Wilk visando verificar a tendência de 

normalidade dos dados. 

Resultados: Foi determinada a percentagem, em cada ramo e antímeros (direito: D e esquerdo: E), de: axônio (RPD: 

19,92 ± 4,23; RPE: 18,66 ± 4,74; RBDD: 23,17 ± 4,04; RBDE: 17,76 ± 5,37; RBVD: 17,81 ± 2,81; RBVE: 20,60 ± 

5,61), bainha de mielina (RPD: 41,59 ± 9,17; RPE: 38,59 ± 10,01; RBDD: 39,86 ± 11,95; RBDE: 43,85 ± 10,61; 

RBVD: 45,32 ± 10,79; RBVE: 40,05 ± 7,91), endoneuro (RPD: 36,61 ± 12,42; RPE: 41,11 ± 11,65; RBDD: 35,45 ± 

13,08; RBDE: 37,28 ± 12,24; RBVD: 35,57 ± 10,35; RBVE: 37,80 ± 10,91), célula de Schwann (RPD: 1,88 ± 0,85; 

RPE: 1,64 ± 0,57; RBDD: 1,51 ± 0,77; RBDE: 1,11 ± 0,67; RBVD: 1,30 ± 0,73; RBVE: 1,55 ± 0,81) e fibras 

nervosas (RPD: 61,51 ± 12,17; RPE: 57,25 ± 11,68; RBDD: 63,04 ± 13,26; RBDE: 61,61± 12,0; RBVD: 63,13 ± 

10,25; RBVE: 60,65 ± 11,25). 

Conclusão: Os resultados obtidos através da proporção volumétrica tiveram caráter descritivo, determinando a 

percentagem dos principais constituintes do nervo facial de cão. Todos os aspectos observados na histologia do 

nervo facial de cão fornecem subsídios que são indispensáveis para os diversos temas que envolvem a investigação e 

a cirurgia com nervos periféricos, bem como a padronização de técnicas de reparação nervosa, os estudos de 

anatomia cirúrgica, a restauração precisa da topografia fascicular e as técnicas de enxertos e neurorrafias. 

 

 

[Histometry of the extratemporals fascicles of the dog’s facial nerve] 

Introduction: The facial nerve presents fundamental importance in clinical routine and in surgery, however, his 

morphofunctional knowledge has not been fully clarified in the dog, being necessary to identify the fascicular 

arrangement of dog’s facial nerve, as well as the histometry of its constituents. 

Materials and methods: Were used 10 undefined breed adults dogs. The facial nerves were dissected in both 

antimeres. Withdrawned the refered facial nerve in his extrapetrous path of the stylomastoid foramen, up to division 

in buccal branches, being their constituents classified as main branch (MB), the dorsal buccal branch (DBB) and 

ventral buccal branch (VBB). The fragments were included in methacrylate resin, sliced, and dyed with 

hematoxylin-Phloxine. In volume ratio, the results were expressed through measures of centrality and dispersion (± 

standard deviation). It was used the software Statistica 5.1 (StarSoft, Inc., 1998) for performing the Shapiro-Wilk 

test in order to check the trend of data normality. 

Results: The percentage was determined in each branch and antimeres (right: R and left: L), the percentage of axon 

(RMB: 19.92 ± 4.23; LMB: 18.66 ± 4.74; RDBB: 23.17 ± 4.04; LDBB: 17.76 ± 5.37; RVBB: 17.81 ± 2.81; LVBB: 

20.60 ± 5.61), myelin sheath (RMB: 41.59 ± 9.17; LMB: 38.59 ± 10.01; RDBB: 39.86 ± 11.95; LDBB: 43.85 ± 

10.61; RVBB: 45.32 ± 10.79; LVBB: 40.05 ± 7.91), endoneurium (RMB: 36.61 ± 12.42; LMB: 41.11 ± 11.65; 

RDBB: 35.45 ± 13.08; LDBB: 37.28 ± 12.24; RVBB: 35.57 ± 10.35; LVBB: 37.80 ± 10.91), Schwann cells (RMB: 

1.88 ± 0.85; LMB: 1.64 ± 0.57; RDBB: 1.51 ± 0.77; LDBB: 1.11 ± 0.67; RVBB: 1.30 ± 0.73; LVBB: 1.55 ± 0.81) 

and nerve fibers (RMB: 61.51 ± 12.17; LMB: 57.25 ± 11.68; RDBB: 63.04 ± 13.26; LDBB: 61.61± 12.0; RVBB: 

63.13 ± 10.25; LVBB: 60.65 ± 11.25).  

Conclusion: The results obtained through the volumetric proportion, had a descriptive characteristic, determining the 

percentage of the main constituents of the dog’s facial nerve. All aspects observed in the histology of the dog’s 

facial nerve, provide grants that are indispensable for the various themes that involve research and surgery with 

peripheral nerves, such as standardization of nerve repair techniques, studies of surgical anatomy, accurate 

restoration of the fascicular topography and grafts techniques and neurorraphies. 
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A uveíte é uma das afecções oculares mais frequente nos cães, muitas vezes associada a doença sistémica. O 

trabalho que se apresenta é um estudo retrospetivo de casos de uveítes caninas e foi realizado com o objetivo de 

fazer uma análise descritiva das uveítes nesta população e avaliar as suas causas, em especial a relação com doenças 

sistémicas. 

Foram analisados os registos de todos os cães que surgiram a consulta de oftalmologia no Hospital Veterinário do 

Restelo durante os anos de 2011 e 2012 com diagnóstico primário de uveíte, obtendo-se um total de 50 canídeos que 

constituíram a amostra em estudo. De acordo com os dados registados, foi feita a caracterização da população, 

foram classificados os casos de acordo com as características oculares apresentadas e a etiologia diagnosticada, e 

foram também avaliadas a relação entre a localização anatómica e as várias causas diagnosticadas, assim como a 

relação entre as formas uni e bilateral apresentadas com essas mesmas causas. 

Os resultados do estudo revelaram que os animais da amostra apresentavam uma idade média de 8,48 ± 4,77 anos, 

sendo o Caniche a raça mais prevalente. A maioria dos casos, 74%, tratava-se de uveíte anterior, 10% de uveíte 

posterior e 14% de panuveíte. A forma bilateral surgiu em 54% dos animais. Os sinais oculares mais verificados 

foram a alteração da pressão introcular e o efeito de Tyndall, seguidos do edema de córnea e hifema. Quanto ao 

diagnóstico, foi identificada causa ocular em 19 dos casos, causa sistémica em outros 19 e causa traumática em 4, 

sendo que 11 casos foram classificados como idiopáticos. A causa ocular mais identificada foi a facoinduzida, 

especialmente a facolítica associada à presença de cataratas hipermaturas ou de rápida progressão. Já nas causas 

sistémicas, as causas infecciosas foram as mais diagnosticadas, em 22% da população, em especial infecção por 

Rickettsia conorii. As causas neoplásicas constituíram ainda 10% da amostra. Outras causas sistémicas, como 

síndrome uveodermatológica, hipertensão sistémica e piómetra foram também identificadas. Uveítes traumáticas 

ocorreram em 8% da população. Ainda 22% dos casos permaneceram de forma idiopática. A uveíte posterior foi a 

que apresentou maior proporção de casos idiopáticos, relativamente às restantes formas (anterior e panuveíte) assim 

como a forma unilateral relativamente à bilateral.  

Os resultados deste estudo indicam a necessidade de fazer o diagnóstico de doença subjacente em pacientes que se 

apresentem com um quadro de uveíte. 

  

 

[Causes and characteristics of uveitis in dogs] 

 

Uveitis is one of the most common ocular disorders observed in dogs, often associated with systemic disease. This 

presentation consists of a retrospective study of cases of canine uveitis and was carried out in order to make a 

descriptive analysis of uveitis in this population and assess its causes, in particular the relationship with systemic 

diseases. 

The records of 50 dog were analysed, consisting in total of dogs that came to ophthalmology consultation at 

Hospital Veterinário do Restelo during the years of 2011 and 2012 with a primary diagnosis of uveitis.  

According to the recorded data the dog population was characterized and the cases of uveitis were classified 

according to the ocular characteristics presented and ethology. The relationship between the anatomical location and 

the various causes diagnosed was also assessed, as well as the relationship between the unilateral and bilateral forms 

and their causes. 

The animals in the study had a mean age of 8.48 ± 4.77 years and poodle breed dogs were the most prevalent. 

Anterior uveitis was shown in 74% of the cases, 10% were posterior uveitis and 14% were panuveitis. The bilateral 

form was identified in 54 % of animals. The most observed ocular signs were changes in intraocular pressure and 

the Tyndall effect, followed by corneal edema and hyphema. Regarding diagnosis, ocular cause was identified in 19 

cases, systemic causes in other 19, traumatic causes in 4, and 11 cases were classified as idiopathic. The most 

prevalent ocular cause identified was the lens induced, especially the phacolytic uveitis associated with the presence 

of hipermature or with rapid progression cataracts. In regard to systemic causes, infectious were the most frequently 

diagnosed representing 22 % of the population, with relevance to Rickettsia conorii infection. Neoplastic causes 

were responsible for 10% of the cases. Other systemic causes such as uveodermatologic syndrome, systemic 

hypertension and pyometra were also identified. Traumatic uveitis occurred in 8 % of the population. Still 22% of 

cases remained idiopathic. Posterior uveitis showed the highest proportion of idiopathic cases in face to the other 

forms (anterior and panuveitis). Unilateral form was more prevalent than bilateral forms. 

The results of this study indicate the necessity of making the diagnosis of underlying disease in patients presenting a 

clinical condition of uveitis. 
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A osteossíntese objectiva, a rápida e completa recuperação da função do membro atingido recuperando a amplitude 

normal dos movimentos, conseguido através do perfeito alinhamento dos ossos e da implementação de sistemas de 

fixação dos fragmentos, verificando-se que em certos casos o seu custo biológico é demasiado elevado permitindo o 

aparecimento de complicações pós-cirúrgicas. O presente estudo com a duração de 4 anos, foi realizado numa 

amostra de 54 indivíduos da espécie canis familiaris (n=54) avaliados ao exame clínico objectivo e de imagem com 

complicações na cicatrização da fractura presente. Cada um dos doentes foi seguido por um período de 3 meses, 

considerando 4 tempos distintos: T0(pré-cirúrgico) e 3 pós-cirúrgicos T1(dia 30), T2(60 dias) e T3(90 dias). O 

objectivo do estudo foi 1) avaliar se os factores como a idade, o peso vivo, e a caracterização da fractura 

desempenham ou não um papel importante no sucesso da cicatrização óssea. A análise estatística utilizou os 

softwares Microsoft Office Excel 2007® e GraphPad Prism 5®, para a estatística descritiva e para os testes do 

coeficiente χ2, de Fisher e t não-emparelhado, considerando sempre significativos os resultados para p<0,05. 63% 

dos indivíduos tinham uma idade ≤1 ano, 22,2% entre 1,1-5 anos e 14,8% entre 5,1-10 anos; e um peso vivo médio 

de 26,4±11,3 kg. Quanto ás origens das fracturas,17,2% foram de baixa velocidade, 55,2% de alta velocidade e 

27,6% de origem desconhecida. A re-fractura foi a complicação 1
ária

 mais comum (62,5%), seguido da união 

atrasada (25%) e da osteomielite (12,5%). O diagnóstico das complicações realizou-se em média 29,9±20 dias pós-

cirurgia, sendo todos os doentes re-intervencionados em média 6,3±8,3 dias após o diagnóstico. De acordo com os 

resultados obtidos, parece existir relação entre o resultado final da osteossíntese quanto recuperação da 

funcionalidade e o tempo decorrido entre o diagnóstico e a correção cirúrgica da complicação (p<0,04). O teste do 

coeficiente χ2, permitiu concluir que existe uma relação estatisticamente significativa entre o aumento da idade 

(p=0,04), o aumento do peso vivo (p=0,04), a complexidade das fracturas de Müller (p=0,02) e a ocorrência de 

complicações na ossificação óssea. O teste de Fisher, permitiu concluir para uma relação estatisticamente 

significativa entre as fracturas de alto impacto e o aparecimento de complicações (p<0,01). 

 

 

[Characterization of dog long bones osteosynthesis complications in a 4 years period] 

 

Osteosynthesis aim the rapid and complete recovery of the function of affected limb allowing recoverying the 

normal motion range, achieved through the perfect alignment of bones and implementation of systems to fixing the 

fragments, which in some cases demands a biological cost too high, allowing the emergence of post-surgical 

complications. This study was developed for a 4 years period, and was conducted on a 54 canis familiaris 

individuals sample (n=54) presenting healing complications of long bone fracture, and evaluated in a objective 

clinical and imaging examination. Each patient was followed for a 3 months period for 4 different times: T0 (pre -

surgical) and 3 post- surgical T1 (day 30), T2 (60) and T3 (90 days). The aim of the study was 1) to assess whether 

factors such as age, body weight, and fracture characterization play or not an important role in the success of bone 

healing. Statistical analysis used the Microsoft ® Office Excel 2007 and GraphPad Prism ® 5 software for 

descriptive statistics and coefficient χ2, Fisher and t non-paired tests, always considering the results significant for 

p<0.05. 63% of the patients were aged≤1 year, 22.2% between 1,1-5 years and 14.8% between 5.1-10 years, and an 

average body weight of 26.4±11.3 kg. As to the fractures etiology, 17.2% were from low-impact, 55.2% high-

impact and 27.6% unknown. The re-fracture was the most common complication (62.5%), followed by delayed 

union (25 %) and osteomyelitis (12.5%). The complications diagnosis of was performed in a 29.9±20 days mean 

after surgery, and all patients undergone a new surgery on 6.3±8.3 days average after diagnosis. According to the 

results, it appears to be a relation between the results of osteosynthesis regarding functionality recovery, and the 

time elapsed between diagnosis and surgical correction of complications (p<0.04). The coefficient χ2 test, concluded 

that there is a statistically significant relationship between increasing age (p=0.04), increasing body weight (p=0.04), 

the Müller complexity of fractures (p=0.02) and the occurrence of complications in bone ossification. Fisher test, 

has shown a statistically significant relationship between high-impact fractures and occurrence of complications 

(p<0.01). 
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Introdução: A ideia de que as estirpes de Mycobacterium tuberculosis estão quase exclusivamente associadas à 

tuberculose humana tem sido progressivamente contrariada, devido à referência crescente na literatura de casos de 

infeções por M. tuberculosis, tanto em animais domésticos como em animais selvagens. A exposição a animais de 

companhia e a animais selvagens em cativeiro infetados levanta preocupações para a saúde pública, particularmente 

devido aos casos de tuberculose animal relatados serem causados por um ecotipo adaptado à infeção humana. 

Casos de tuberculose em animais de companhia têm sido raramente descritos em Portugal. 

Objectivos: O objetivo principal deste trabalho foi isolar, identificar, tipificar e caracterizar em termos de resistência 

antimicrobiana o agente da infeção num cão suspeito de tuberculose. 

Metodologias: Foi utilizado um sistema “in-house” de PCR-REA, baseado no gene gyrB para identificar um isolado de 

Mycobacterium spp proveniente de exsudado de dois nódulos cutâneos de um cão da raça Yorkshire terrier, macho, de 18 

meses de idade. Foi efetuada spoligotipagem e análise de 24-locus “mycobacterial interspersed repetitive-unit-variable-

number-tandem–repeat” (MIRU-VNTR) para genotipar o isolado. Foram efetuados testes de suscetibilidade da estirpe aos 

antibióticos de primeira linha (isoniazida, rifampicina, estreptomicina, etambutol e pirazinamida) utilizados no tratamento 

da tuberculose humana e na avaliação de multiresistências em isolados humanos. 

Resultados: O isolado foi identificado como Mycobacterium tuberculosis e classificado como pertencente ao spoligotipo 

SIT 1, o mais frequentemente encontrado no mundo, associado à família Beijing. Uma comparação conjunta dos perfis de 

spoligotipagem e de 24-locus MIRU-VNTR, com os perfis existentes na base de dados MIRU-VNTRplus  

(http://www.miru-vntrplus.org), revelaram que a estirpe mais estreitamente relacionada foi um isolado da linhagem 

Beijing originário da antiga União Soviética. A comparação com isolados de tuberculose humana recolhidos na área da 

grande Lisboa não revelou perfis correspondentes. O isolado revelou ser resistente à isoniazida, ao etambutol e à 

estreptomicina, facto que pode ser considerado uma situação de pré-multiresistência. 

Conclusões: O isolamento de uma estirpe resistente aos antibióticos de primeira linha utilizados no tratamento da 

tuberculose, em animais que vivem na proximidade dos humanos, pode representar um risco acrescido para a 

disseminação da tuberculose multiresistente (MDR-TB). Devido ao facto das infeções por Mycobacterium tuberculosis em 

animais de companhia raramente ser reportada, é possível que passem despercebidas. Desta forma, o verdadeiro impacto 

destas situações está ainda por avaliar. 

 

[Disseminated Mycobacterium tuberculosis (Beijing strain) infection in a pet dog: implications for 

public health]  

Introduction: The notion that Mycobacterium tuberculosis lineages are almost exclusively associated with human 

tuberculosis has been progressively challenged with expanding descriptions in the literature of M. tuberculosis infections 

in both domestic and wild animals. Exposure to infected and shedding pets and captive wild animals raises public health 

concerns, particularly because such animal tuberculosis cases are caused by an ecotype adapted to human infection. Cases 

of tuberculosis in pets have been scarcely reported in Portugal. 

Objectives: The main objective of this work was to isolate, identify, type and characterize in terms of antimicrobial 

resistance the agent of infection in a pet dog, suspected of tuberculosis. 

Methodologies: In-house PCR-REA system, based on gyrB gene, was used to identify a Mycobacterium spp isolate from 

exudates samples collected from two cutaneous nodules, of an 18-month old Yorkshire terrier male dog. Spoligotyping 

and 24-locus mycobacterial interspersed repetitive-unit-variable-number-tandem–repeat (MIRU-VNTR) analysis were 

performed to genotype the isolate. Strain susceptibility tests were performed, for the first-line drugs used in the treatment 

of human TB and in the evaluation of multidrug resistance in human isolates: isoniazid, rifampicyn, streptomycin, 

ethambutol and pyrazinamide. 

Results: The isolate was identified as Mycobacterium tuberculosis and classified as SIT 1 spoligotype, the most frequently 

collected in the world, associated with the Beijing family. A combined comparison of spoligotyping profiles with 24-locus 

MIRU-VNTR with profiles deposited in the MIRU-VNTRplus database (http://www.miru-vntrplus.org) revealed that the 

most closely related strain was a Beijing lineage isolate recovered from the former Soviet Union. Comparison with human 

TB isolates recovered from the Lisbon area failed to find any matching profiles. The isolate was found to be resistant to 

isoniazid, ethambutol and streptomycin what can be considered a pre-multidrug-resistance. 

Conclusions: The recovery, from animals that live in proximity with humans, of a strain resistant to the first-line drugs 

used in TB treatment may represent an increased risk for the dissemination of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB). 

Since Mycobacterium tuberculosis infections in pets are rarely reported, it is possible that they go unnoticed. So, the true 

impact of these situations is yet to be clarified. 
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Um cachorro Yorkshire com 1,5 mês de idade foi necropsiado após uma curta história clínica de letargia, dor 

abdominal, desidratação, vómitos e diarreia hemorrágica. O exame patológico revelou edema da córnea, mucosas 

pálidas, edema subcutâneo gelatinoso generalizado, petéquias e hemorragias equimóticas dos tecidos subcutâneos e 

fígado de consistência friável com zonas de coloração amarelada. O congelamento do animal após a morte 

inviabilizou o exame histopatológico. O diagnóstico diferencial com base no PCR descartou a presença da maioria 

dos vírus caninos gastrointestinais comuns e os exames bacteriológicos e coprológicos confirmaram que a morte do 

animal não resultou da presença de bactérias patogénicas ou parasitas gastrointestinais. O rastreio molecular de vírus 

patogénicos caninos com tropismo gastrointestinal gerou uma forte amplificação de DNA de CAV-1 em amostras de 

fígado. O isolamento de CAV-1 em células MCDK foi demonstrado pela presença de inclusões intranucleares 

características, e a sequenciação nucleotídica revelou elevada similaridade com outros isolados de CAV-1 da 

Europa, Ásia e América. Na ausência de soro, foram pesquisados anticorpos contra o CAV-1 em extratos de tecido 

de pulmão. A ausência de resposta imunitária e concomitante presença de partículas infeciosas é consistente com a 

rápida progressão da infeção e a morte do animal, dois dias após o aparecimento dos sinais clínicos, e sugere uma 

forma aguda da hepatite infeciosa canina (HIC). Foram detetados anticorpos para CAV-1 em amostras colhidas de 

cães clinicamente saudáveis das mesmas instalações, 14 meses após caso reportado, o que sugere que o vírus 

circulou no canil. Acreditamos que este é o primeiro relato de CAV-1 em Portugal, onde a HIC é considerada uma 

infeção rara. 

 

 

[Canine Adenovirus type 1 infection in a Yorkshire Terrier puppy] 

A month and a half-old puppy was submitted to necropsy after a clinical history of lethargy, abdominal pain, 

dehidratation, vomiting and haemorragic diarrhea. Pathological features included corneal oedema, pale conjunctive 

and oral mucosa, generalized gelatinous subcutaneous oedema, petechial and ecchymotic hemorrhages of the 

subcutaneous tissues and friable uniformly yellow mottled liver. Body freezing after death hampered histopathologic 

examination. Differential diagnosis based on PCR ruled out the presence of most common gastrointestinal canine 

viruses and bacteriology and cropology confirmed that pathogenic bacteria and intestinal parasites did not account 

of the death of the animal. Strong amplification of CAV-1 DNA was obtained from liver samples. CAV-1 isolation 

in MCDK cells was demonstrated by the presence of characteristic intranuclear inclusions, which were observed at 

24 hour post-infection, and by sequencing analysis that showed high similarity with other CAV-1 isolates from 

Europe, Asia and America. In the absence of serum, antibodies against CAV-1 were investigated in lung tissue 

extracts. The absence of immune response and concomitant presence of CAV-1 infectious particles was consistent 

with rapid progression of the infection and death of the animal two days after the onset of clinical signals and 

suggests an acute form of Infectious canine hepatitis. Antibodies against CAV-1 were detected in sera collected 

from clinically healthy dogs from the same premises, 14 months after index case, suggesting the virus had circulated 

in the breeding kennel. We believe this is the first report of CAV-1 in Portugal where canine infectious hepatitis is 

considered a rare infection. 
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A Parvovirose Canina, doença entérica mais frequente em cães, é causada pelo Parvovírus Canino (CPV) tipo 2que 

surgiu em 1970 e rapidamente se disseminou pelo mundo. O CPV-2 tem demonstrado uma evolução relativamente 

rápida, originando três variantes genéticas e antigénicas a CPV-2a, CPV-2b e CPV-2c. Este trabalho teve como 

objectivo continuar o estudo de caracterização molecular das variantes de CPV em circulação na população canina, 

e determinar a sua distribuição geográfica em Portugal.  

Um total de 143 amostras fecais foi recolhido de cães com suspeita de Parvovirose Canina, em diferentes clínicas 

veterinárias distribuídas por 9 distritos de Portugal, entre janeiro de 2012 e dezembro 2013. Todas as amostras 

foram analisadas por PCR e as amostras positivas foram caracterizadas pelo Polimorfismo no Comprimento de 

Fragmentos de Restrição (RFLP) e sequenciação. 

Foram obtidas 122 (85%) amostras positivas pelo método de PCR, que após a digestão enzimática e sequenciação 

identificaram 57/122 (47%) isolados como CPV-2b e 65/122 (53%) como CPV-2c. A variante CPV-2a não foi 

identificada. No geral, 82/122 (67%) dos animais tinham idade inferior a 6 meses, 26/122 (21%) entre 6 e 12 meses 

e 6/122 (5%) superior a 12 meses. A doença afectou mais machos (64/122; 53%), sendo nestes a variante CPV-2b 

(34/57; 60%) a mais predominante. Já a variante CPV-2c esteve associada a fêmeas (30/65; 51%). Sobreviveram 

68/122 (56%) animais e, embora não sendo significativo, observou-se menor mortalidade quando estes foram 

afetados com a variante CPV-2c. Três animais (3%) não apresentaram sinais gastrointestinais, 9/122 (7%) 

apresentaram vómito, 18/122 (15%) diarreia e 88/122 (72%) ambos. A análise por distritos mostrou a 

predominância da variante CPV-2c em 6 destes e da variante CPV-2b em 2. Em um distrito verificou-se igual 

número de casos para as 2 variantes. A maioria dos distritos com predomínio da variante CPV-2c situam-se no 

centro e sul de Portugal, e os 2 distritos onde a CPV-2b foi predominante situam-se no norte e centro do país.       

Este estudo sugere que a variante CPV- 2c pode ser mais prevalente na população canina em Portugal, e que a CPV-

2 estará a ser substituída pelas variantes CPV-2b e pela mais recente (CPV-2c). O Parvovírus Canino constitui um 

modelo de vírus fascinante de estudo, devido a sua constante mudança, tendo quebrado as barreiras entre espécies e 

se espalhar pelo mundo. A vigilância contínua é necessária para o conhecimento da prevalência dos tipos de vírus 

em circulação para o seu melhor controlo e prevenção. 

 

[Geographic distribution and characterization of variants of canine Parvovirus in circulation in the 

canine population in Portugal] 

Canine Parvovirus (CPV), the main pathogen responsible for acute enteritis in dogs is caused by CPV type 2, which 

emerged in the late 1970s and rapidly spread worldwide. CPV-2 has been evolving rapidly, generating three new 

genetic and antigenic variants, CPV-2a, CPV-2b and CPV-2c.  

This study aimed to continue the molecular characterization of variants of CPV circulating in the dog population, 

and determine their geographic distribution in Portugal. 

A total of 143 fecal samples were collected from dogs suspected of having canine parvovirus. The samples were 

obtained from different veterinary clinics distributed by 9 districts of Portugal, between January 2012 and December 

2013. All samples were screened by PCR and for CPV variants characterization, the Restriction fragment length 

polymorphism (RFLP) and sequencing were performed. 

Of the 143 samples 122 (85%) were positive by PCR and subject to RFLP and sequencing analysis that identified 

57/122 (47%) as CPV-2b and 65/122 (53%) as CPV-2c. No CPV-2a was identified. Of the 122 animals, 82/122 

(67%) were < 6 months old, 26/122 (21%) were 6 to 12 months old and 6/122 (5%) were > 12 months old. The 

disease affected more male (64/122; 53%) being CPV-2b (34/57; 60%) more prevalent. However, the CPV-2c 

variant was most prevalent within females (30/65; 51%). Regarding the survival rate, 68/122 (56%) dogs survived, 

and lower mortality was observed when these animals were affected with CPV-2c. Three animals (3%) did not show 

any gastrointestinal signs, 9/122 (7%) presented vomiting, 18/122 (15%) diarrhea and 88/122 (72%) both. At the 

district level, variant CPV-2c was a predominant in 6 districts and the variant CPV-2b in 2. In one district there was 

an equal cases for both variants. Most of the districts showing predominance of CPV-2c were located in the center 

and south of Portugal, and the two districts where the CPV-2b was predominant were located in the north and center 

of the country. 

This study suggests that the CPV-2c is more prevalent in the dog population in Portugal and that the CPV-2 is being 

replaced by the variant CPV-2b and by the more recent variant (CPV-2c). Canine Parvovirus constitutes a 

fascinating virus model of study, due to its constant change, having broken inter-species barriers and spread around 

the world. Continuous surveillance is necessary to provide information about the disease distribution and the 

prevalence of the virus variants in order to facilitate more directed control and prevention measures.  
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A leishmaniose canina tem elevada incidência e distribuição alargada em Portugal continental. Neste trabalho, 

pretendeu-se contribuir para o estudo da epidemiologia das infeções por Leishmania spp. em Portugal, através da 

vigilância serológica e/ou molecular do efetivo cinotécnico da Guarda Nacional Republicana (GNR) (N=190).  

O rastreio por imunofluorescência indireta (IFI) evidenciou dez animais seropositivos (título igual ou superior a 

1:100), correspondendo a uma prevalência de 5,26%, não se tendo encontrado,  pelo teste do chi-quadrado,  

diferenças estatisticamente significativas entre raças, machos e fêmeas, e faixa etária.  Apesar dos animais não terem 

uma localização geográfica fixa ao longo da sua vida, registaram-se diferenças estatisticamente significativas entre 

as seroprevalências encontradas nos distritos do interior do País e no litoral. Os animais seropositivos (n=10) ou 

duvidosos (n=3) por IFI, e os seronegativos mas com sinais clínicos e em tratamento  para a leishmaniose  (n=3), 

foram submetidos a exame clínico e a punção aspirativa de medula óssea. Doze animais apresentavam bom estado 

geral e eram assintomáticos; dois apresentavam  insuficiência renal aguda, um apresentava seborreia seca e outro 

tinha má condição corporal. A análise por métodos moleculares, visando a deteção de ADN cinetoplastidial (kADN) 

e da região espaçadora intergénica-1 (ITS-1) em medula óssea por PCR convencional e/ou PCR em tempo real, 

confirmou a presença de ADN de Leishmania spp. em nove animais. Os amplicões obtidos foram caraterizados por 

sequenciação e pela análise do polimorfismo dos fragmentos de restrição com várias endonucleases, apresentando 

elevada homologia com isolados da espécie L. infantum (92-100%) depositados no GenBank e gerando dois padrões 

de restrição que correspondem aos genótipos mais prevalentes em Portugal.  

Este estudo contribuiu para optimizar procedimentos e sugerir uma chave de apoio ao diagnóstico clínico das 

infeções por Leishmania no efetivo da GNR e na população canina em geral. 

 

[Surveillance of Leishmania infantum infection in military dogs from Guarda Nacional 

Republicana] 

 

Leishmaniasis is a group of vector-borne diseases caused by intracellular protozoa of the Leishmania (L.) genus that 

affects humans, domestic and wild animals. Canine leishmaniasis has high incidence and wide distribution in 

mainland Portugal, where the species L. infantum is the etiological agent. This work aims to contribute to the study 

of the epidemiology of L. infantum infections in Portugal, through the serological and/or molecular surveillance of 

Guarda Nacional Republicana (GNR) canine units (N=190). Screening of military dogs by indirect 

immunofluorescence (IFI) evidenced ten positive animals, corresponding to a seroprevalence of 5.26%. Chi-square 

statistical analysis ruled out sex, age and breed as significant risk factors. Although GNR’s military dogs do not hold 

permanent locations during their life time, the geographical origin of the animals was identified as a risk factor, 

which was statistically significant when comparing animals from inland and coastal regions.  

Seropositive (n=10), serologically uncertain (n=3), and seronegative animals that previously had been under 

treatment for leismaniasis (n=3) were submitted to clinical examination and bone marrow biopsy. Twelve 

asymptomatic animals globally presented good clinical condition. Symptomatic dogs exhibited acute renal 

insufficiency (n=2), dry seborrhoea (n=1), and general poor condition (n=1). Molecular analyses based on the 

detection of the kinetoplastid DNA (kDNA) and the intergenic transcribed spacer region-1 (ITS-1) of Leishmania 

spp. in bone marrow by conventional PCR and/or SYBR green real-time PCR confirmed the presence of  

Leishmania DNA in nine dogs. The amplicons obtained were characterized by sequencing and restriction fragment 

length polymorphism analysis (RFLP) of kDNA with several endonucleases, presenting high homology with 

isolates of the L. infantum species (92-100%) deposited in GenBank and giving rise to two RFLP patterns that 

correspond to the most prevalent genotypes in Portugal.  

This study contributed to optimize procedures and suggest a decision tree to support clinical diagnosis of 

Leishmania infections in GNR’s military dogs and in the canine population in general. 
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Introdução: A maioria das neoplasias mamárias na espécie felina é maligna e muito agressiva, traduzindo-se num 

elevado poder invasivo e capacidade de metastização. Por conseguinte têm havido variadas tentativas de usar a 

quimioterapia adjuvante, após a cirurgia, de modo a prolongar a sobrevivência destes animais. Todavia, a eficácia 

desta terapêutica não está ainda completamente estabelecida. 

Material e métodos: Este estudo retrospetivo incidiu na análise de 46 gatas (grupo 1 - gatas tratadas com cirurgia e 

quimioterapia com doxorrubicina, n=14; grupo 2 - gatas tratadas cirurgicamente, n=32) com carcinomas mamários 

diagnosticados no Laboratório de Anatomia Patológica da FMV-UL, sendo comparadas as diferenças entre os dois 

grupos de tratamento no que diz respeito ao tempo de sobrevivência e intervalo livre de doença. Adicionalmente 

avaliou-se a influência de alguns fatores no intervalo livre de doença e tempo de sobrevivência das gatas 

pertencentes ao grupo 1. Foram efectuadas avaliações das variáveis clínicas e histopatológicas, nos dois grupos. 

Resultados: Em relação ao tempo de sobrevivência, o grupo 1 apresentou um valor de mediana de 549 dias face aos 

292 dias pertencentes aos animais do grupo 2 (p=0,056). Quanto ao intervalo livre de doença, obtiveram-se os 

valores de 217 dias e 194 dias para os grupos 1 e 2, respetivamente (p=0,722). O grupo das gatas com idade < 10 

anos teve um valor de intervalo livre de doença significativamente maior no grupo 1 (320 dias) do que no grupo 2 

(153 dias) (p=0,025). As gatas com tumores de tipo túbulo-papilífero também tiveram um valor de tempo de 

sobrevivência significativamente maior no grupo 1 do que no grupo 2 (776 dias versus 292 dias, respetivamente, p= 

0,048). Quanto às gatas da raça Europeu Comum, obteve-se um valor de tempo de sobrevivência significativamente 

maior no grupo 1 (776 dias) do que no grupo 2 (292 dias) (p=0,023). Por fim, as gatas cujos tumores apresentavam 

necrose obtiveram valor de tempo de sobrevivência significativamente maiores no grupo 1 em relação ao grupo 2 

(776 dias versus 284 dias, respetivamente, p=0,048). Não foram encontradas diferenças significativas quer na 

avaliação dos diferentes factores no tempo de sobrevivência e no intervalo livre de doença quer no estudo das 

variáveis clínicas e histopatológicas.  

Conclusão: O uso da quimioterapia adjuvante com doxorrubicina apresenta neste estudo um resultado benéfico, 

necessitando no entanto de investigação adicional, nomeadamente de estudos prospetivos.  

  

[Evaluation of the survival time of cats with mammary carcinoma undergoing adjuvant treatment 

with doxorubicin: retrospective analysis of 14 cases] 

 

Introduction: Most mammary tumors in feline species are malignant and very aggressive, resulting in highly 

metastatic and invasive tumors. Therefore, various attempts have been made to use adjuvant chemotherapy 

following surgery in order to prolong the survival of these animals. However, the effectiveness of this treatment is 

not very well established yet. 

Material and methods: This retrospective study focused on the analysis of 46 animals (group 1 - cats treated with 

surgery and chemotherapy with doxorubicin, n=14; group 2 - cats treated surgically,  n = 32) with breast carcinomas 

diagnosed in the Laboratório de Anatomia Patológica da FMV-UL, comparing the differences between the two 

treatment groups regarding survival time and disease-free interval. Additionally, the influence of some factors on 

disease-free interval and survival time of the cats from group 1 was evaluated. Clinical data and histopathological 

variables were analysed in the two groups.  

Results: Regarding the survival time, group 1 had a median survival time of 549 days compared to 292 days in 

group 2 (p=0.056). Considering the disease-free interval, the values of 217 days and 194 days were obtained for 

group 1 and 2, respectively (p = 0.722). The group of cats <10 years had a disease-free interval significantly higher 

in group 1 (320 days) than in group 2 (153 days) (p = 0.025). Cats with tubulo-papillary tumors also had survival 

times significantly longer in group 1 than in group 2 (776 days versus 292 days, respectively, p=0.048). European 

shorthair cats, had survival times significantly longer in group 1 (776 days) than in group 2 (292 days) (p=0.023). 

Finally, cats whose tumors had signs of necrosis showed survival times significantly longer in group 1 than in group 

2 (776 days versus 284 days, respectively , p=0.048). No significant differences were found in the analysis, neither 

for the survival times and disease-free interval nor in the clinical and histopathological variables.  

Conclusion: The use of adjuvant chemotherapy with doxorubicin in this study shows a benefic result, however it 

requires further investigation, including prospective studies. 
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Os alimentos fermentados são os principais constituintes da dieta humana em todo o mundo. Em algumas regiões, 

principalmente nos países Africanos a fermentação desempenha um papel importante na conservação dos alimentos. 

O omavele é um leite produzido artesanalmente pelas populações pastoris do sul de Angola, em que o processo de 

fermentação pode ser espontâneo ou ser iniciado com uma porção da produção anterior. É um produto muito 

apreciado e constitui uma importante fonte de nutrientes.  

O processo de fabrico consiste em colocar o leite de vaca, imediatamente depois da ordenha, numa cabaça que pode 

ou não conter uma cultura inicial natural (cultura de arranque). Por vezes é adicionada uma raiz ou casca de uma de 

várias plantas da região, cuja utilização tem por objetivo acelerar a coagulação do leite e a formação de gordura à 

superfície, o que na região se designa por ngundi. Durante o período de incubação, que é de cerca de 9 horas, o leite 

é agitado, em média, de duas em duas horas nas horas mais quentes do dia. 

Apesar das bactérias do ácido lático (BAL) presentes nos leites fermentados produzirem compostos antimicrobianos 

que contrariam o crescimento e a multiplicação de microrganismos capazes de provocarem problemas de saúde ou a 

decomposição dos produtos, é importante conhecer a qualidade higio-sanitária destes leites. O objetivo do nosso 

estudo foi o de avaliar a qualidade higio-sanitária do omavele de forma a contribuir para a sua melhoria.  

A qualidade do omavele depende não só da qualidade microbiológica da matéria-prima como também das condições 

de higiene durante a produção. Neste caso temos que ter em consideração não só o manipulador, os recipientes e os 

utensílios usados mas também o material vegetal que por vezes é adicionado ao leite. 

Os microrganismos indicadores da qualidade higiénica de um produto são, normalmente, de origem ambiental e 

fecal. No nosso estudo foram usados com indicadores de higiene: Enterococos, Enterobactérias, Micrococos e 

Aeróbios totais a 30ºC. Estes indicadores foram quantificados em 57 amostras de omavele, para o que se usaram 

meios de cultura específicos – KAA, Manitol Salt Agar, VRBGA e PCA. 

Os teores médios obtidos de Enterococos (4,48 log10 ufc/ml) Micrococos (3,74 log10 ufc/ml), Enterobactérias (3,26 

log10 ufc/ml) e Aeróbios totais a 30ºC (6,31log10 ufc/ml). Estes valores indicam um produto de má qualidade higio-

sanitária. Consideramos que os produtores de omavele devem ser sensibilizados no sentido de adotarem práticas de 

higiene durante todo o processo de produção. 

 

[Hygiene quality evaluation of Omavele produced in Huila – Angola] 

Fermented foods are the main constituents of the human diet worldwide. In some regions, especially in African 

countries fermentation plays an important role in food preservation. 

The omavele is handmade milk produced by the pastoralist populations of southern Angola, where the fermentation 

process can be spontaneous or be initiated with a portion of the previous production. It is a much appreciated 

product and constitutes an important source of nutrients. 

The manufacturing process consists of placing cow's milk immediately after milking in a gourd that may or may not 

contain a natural starter culture (seeding). It is sometimes added a root or bark of various plants of the region, the 

use of which aims to accelerate the coagulation of milk and fat formation at the surface, which is known as ngundi 

in the region. During the incubation period, which is about nine hours, the milk is stirred, on average, every two 

hours during the hottest hours of the day. 

Despite the lactic acid bacteria (LAB) present in fermented milks produce antimicrobial compounds that counteract 

the growth and multiplication of microorganisms capable of causing health problems or products spoiling, it is 

important to know the hygienic quality of milk. The aim of our study was to assess the hygienic quality of omavele 

in order to contribute to its improvement. 

The quality of omavele depends not only on the microbiological quality of raw material as well as the hygiene 

during production. In this case we have to take into account not only the handler, containers and utensils used but 

also the vegetable material that is sometimes added to milk. 

Microorganisms indicators of hygienic quality of a product are usually environmental and fecal origin. Our study 

used as indicators of hygienic Enterococci, Enterobacteriaceae, Micrococci and Total aerobes at 30 ºC. These 

indicators were quantified in 57 samples of omavele to what it was used specific culture media - KAA, Mannitol 

Salt Agar, VRBGA and PCA. 

The average levels of Enterococci obtained (4.48 log10 cfu/ml) Micrococci (3.74 log10 cfu/ml), Enterobacteriaceae 

(3.26 log10 cfu/ml) and total aerobes at 30 °C (6.31 log10 cfu/ml). These values indicate a product of poor hygienic 

quality. We believe that the producers of omavele should be sensitized towards adopting hygienic practices 

throughout the production process. 
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Os enterococos são parte da microbiota gastrointestinal de humanos e animais. Apesar de não serem considerados 

altamente virulentos, surgiram nas últimas décadas em todo o mundo como uma das principais causas de infecções 

hospitalares. A sua patogenicidade não está completamente caracterizada, mas vários factores de virulência já foram 

descritos, incluindo diferentes adesinas e enzimas hidrolíticas. Estas bactérias actuam muitas vezes como 

reservatórios para genes de virulência e podem ser responsáveis pela sua disseminação para agentes patogénicos 

animais ou humanos. 

Este estudo teve como objectivo a aplicação de métodos de identificação rápida e precisa para enterococos isolados 

de aves e avaliar a presença de determinantes de virulência. Um conjunto de 34 isolados obtidos a partir de amostras 

fecais de frangos de regime intensivo (n = 16) e extensivo (n = 18) foi identificado ao nível de espécie por 

metodologias convencionais e moleculares e rastreados quanto à produção de citolisina/hemolisina, gelatinase e 

lipase através de ensaios em placa e para a presença de genes de virulência (cylA, esp, agg e gelE ) por PCR 

Multiplex. Foi também avaliada a associação entre factores de virulência e tipo de exploração. 

Dentro dos isolados de regime extensivo, 11 foram identificados como E. faecium, 6 como E. faecalis e 1 como E. 

durans; dentro dos isolados de regime intensivo, 10 foram identificados como E. faecium, 5 como E. faecalis e 1 

como E . gallinarum. 

A maioria dos isolados testados não expressaram factores de virulência. A produção de protease e gelatinase foram 

as características mais comuns enquanto que a produção de lipase foi observada apenas em 2 isolados. Actividade 

hemolítica foi observada em 6 isolados de regime extensivo e em 3 de regime intensivo. Quanto à presença de genes 

de virulência, não foi possível detectar a presença de cylA; agg e esp foram detectados em apenas 1 isolado enquanto 

gelE foi identificado em 26. Não foi encontrada associação significativa entre a presença de factores de virulência e 

o sistema de exploração (p > 0,05). 

Uma vez que a maioria dos isolados de amostras fecais de aves não apresentavam determinantes de virulência, com 

o consumo de carne de aves parece estar associado com um baixo risco de infecção por enterococci, 

independentemente do regime de produção. Embora fosse expectável maior prevalência de factores de virulência em 

enterococos isolados de aves de regime intensivo, os resultados mostraram que o potencial de patogenicidade é 

independente do sistema de produção. 

 

[Do enterococci from intensive and extensive farming broilers constitute a risk for food safety?] 

 

Enterococci are part of the normal gastrointestinal flora of humans and animals. Although considered not highly 

virulent, they have emerged worldwide in the last decades as one of the leading causes of nosocomial infections. 

Their pathogenicity is not fully characterized but several virulence factors have already been described, including 

different adhesins and hydrolytic enzymes. These bacteria often act as reservoirs for virulence genes and may be 

responsible for their dissemination to animal or human pathogens. 

This study aimed to apply rapid and accurate identification methods to poultry enterococci and screen for the 

presence of virulence determinants. A collection of 34 isolates from broiler fecal samples from intensive (n=16) and 

extensive (n=18) farming systems was identified to the species level by conventional/molecular procedures and 

screened for the production of cytolysin/hemolysin, gelatinase and lipase (plate assays) and for the presence of 

virulence genes (cylA, esp, agg and gelE) by multiplex PCR. Association between virulence factors and farming 

system was also evaluated. 

In the extensive farming system, 11 isolates were identified as E. faecium, 6 as E. faecalis and 1 as E. durans; in the 

intensive farming system 10 isolates were identified as E. faecium, 5 as E. faecalis and 1 as E. gallinarum.  

Most virulence factors were absent amongst the enterococci. Protease and gelatinase production were the most 

common features while lipase production was found in only 2 isolates. Hemolytic activity was observed for 6 and 3 

enterococci from the extensive and intensive productions, respectively. Regarding virulence genes, cylA was not 

detected; agg and esp were observed in only 1 strain while gelE was identified in 26. No significant association was 

found between the presence of virulence factors and farming system (p>0.05). 

Since virulence determinants were mainly absent among the poultry fecal isolates, a low risk seems to be associated 

with the consumption of poultry meat from this two farming systems. Although it would be expected a higher 

prevalence of virulence factors in enterococci isolated from intensive reared poultry, results showed that 

pathogenicity potential is independent of the farming system. 
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A campilobacteriose é a doença zoonótica mais reportada nos países desenvolvidos, sendo Campylobacter jejuni o 

agente etiológico mais frequente e o consumo e manipulação de carne de aves apontados como importantes fatores 

de risco na transmissão das estirpes patogénicas ao Homem. Apesar dos esforços para reduzir o números de casos 

humanos, as taxas de incidência permanecem elevadas e as atuais medidas de biosegurança continuam a ser 

ineficazes no controlo de Campylobacter. A elucidação dos mecanismos de sobrevivência de Campylobacter spp. 

durante o processamento e conservação de produtos de origem animal é, deste modo, essencial para delinear novas 

intervenções na prevenção de infeções humanas.  

No presente trabalho, procurou-se identificar as condições que promovem a formação de biofilmes in vitro por C. 

jejuni e C. coli. Com base nos perfis flaA-RFLP e nos fenótipos de susceptibilidade antimicrobiana, determinados 

anteriormente para 179 isolados obtidos de frangos ao abate amostrados num estudo de prevalência nacional 

(Carreira et al., 2012), foram selecionadas nove estirpes de forma a caracterizar a sua capacidade de crescimento em 

associação a diferentes superfícies abióticas: aço inoxidável, vidro e poliestireno. Foram consideradas várias 

variáveis ambientais, tais como a temperatura, tempo de incubação, atmosfera (aerobiose/microaerofília) e o meio 

de cultura. Os isolados testados apresentaram diferentes capacidades de adesão e crescimento nas diferentes 

superfícies, aparentemente independentes do fenótipo de resistência ou genótipo flaA. A formação de biofilme 

ocorreu essencialmente na interface líquido-ar e foi favorecida em aço, durante períodos de incubação mais longos, 

em aerobiose e/ou temperaturas mais elevadas. Foram identificadas duas estirpes que formam biofilmes exuberantes 

em lâminas de aço inoxidável e vidro, o que será útil para, no futuro, se estudarem os determinantes moleculares 

envolvidos neste processo. Resultados preliminares sugerem que a transição do crescimento planctónico para o 

crescimento em biofilme pode ser uma resposta adaptativa de Campylobacter ao stresse ambiental, contribuindo 

para a propagação e persistência destes microrganismos ao longo da cadeia alimentar.  

 

 

[Biofilm formation by Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in abiotic surfaces: elucidation 

of environmental determinants associated to persistence in the food chain] 

 

Campylobacteriosis is the most notified zoonosis in developed countries, Campylobacter jejuni being the most 

frequent etiological agent and poultry meat consumption representing an important risk factor in the transmission of 

pathogenic strains to humans. Despite the efforts to reduce the number of human cases, the incidence rates remain 

high and standard biosecurity measures continue ineffective in Campylobacter control. Clarification of the survival 

mechanisms of Campylobacter spp. during processing and storage of meat products is thus essential to design new 

interventions for preventing human infection. In this context, we sought to determine the conditions that promote in 

vitro biofilm formation by C. jejuni and C. coli. Based on flaA-RFLP pattern and on antimicrobial susceptibility 

phenotypes, determined previously for 179 Campylobacter isolates obtained from broilers at slaughter in a nation-

wide prevalence study (Carreira et al., 2012), we selected nine strains to characterize their attached growth to 

different hydrophilic and hydrophobic abiotic surfaces: stainless steel, glass and polystyrene. Several environmental 

variables that may play a key role in the transition from planktonic to biofilm growth, such as temperature, 

incubation time, atmosphere (aerobiosis/microaerobiosis) and growth media, were considered. Selected isolates 

varied in their abilities to attach and grow onto the different surfaces, which was apparently independent of 

resistance phenotype or flaA genotype. Biofilm formation occurred essentially at the air-liquid interface and was 

favored by longer incubation periods under aerobiosis and/or higher temperatures. Moreover, we identified two 

strains forming exceptionally high amounts of biofilm on steel and glass slides, which will be useful in the future to 

study the molecular determinants involved in this process.  

Preliminary results suggest that the switch from planktonic to biofilm growth might be an adaptive response of 

Campylobacter bacteria to environmental stress, contributing to the spread and persistence of these microorganisms 

along the food chain.  

 
Referencias: Carreira A. C., T. Rocha, L. Clemente, M. Geraldes, M. J. Barahona, A. Botelho, M. V. Cunha. 2012. J. Food Protection  75: 2100–

2109. 
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Frequência de Listeria monocytogenes em alimentos prontos-a-consumir à base de carne em 

estabelecimentos retalhistas da região metropolitana de Lisboa 

 

Henriques A.R., Barreto A.S., Fraqueza M.J. 
 

CIISA - Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Avenida da Universidade Técnica, Pólo Universitário, Alto da Ajuda, 1300-
477 Lisboa.  

 

Os alimentos prontos a consumir à base de carne (APACC) são um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, 

graças à sua longa vida útil em refrigeração e ao facto de não precisarem de ser submetidos a tratamento térmico antes 

do consumo. Por isso, podem ser veículos de doença alimentar, especialmente por Listeria monocytogenes. Os APACC 

podem ser contaminados durante a manipulação na indústria produtora e nos pontos de venda, sobretudo a partir de 

equipamentos e utensílios de corte e fatiagem. O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de L. monocytogenes em 

APACC recolhidos em vinte e cinco unidades retalhistas na região metropolitana de Lisboa, durante 2011/2012. Um 

total de cem amostras foi analisado, incluindo sanduíches de carne, presunto fatiado, bacon e chourição, peito de peru 

cozido, galantine de porco e salada de frango. Estas amostras encontravam-se em exposição refrigerada no 

departamento de charcutaria dos referidos retalhistas. Sessenta e uma amostras estavam à venda na forma pré-

embalada, o que significa que não houve manipulação do alimento no retalhista. As restantes amostras (n=39) foram 

fatiadas e embaladas pelos funcionários do departamento de charcutaria. À chegada ao laboratório, as amostras foram 

preparadas de acordo com a ISO 6887-2:2003. A deteção e contagem de L. monocytogenes foram realizadas de acordo 

com a ISO11290-1: 1996 e ISO11290- 2:1998, respetivamente. Após a deteção, a identificação de L. monocytogenes 

foi confirmada por PCR (Simon et al., 1997). Os resultados sugerem que a maioria das amostras é contaminada na 

indústria, uma vez que estas se encontravam pré-embaladas e não sofreram nenhuma manipulação no ponto de venda. 

No geral, foi possível isolar L. monocytogenes a partir de treze amostras, das quais quatro excediam o limite 

estabelecido nos critérios de segurança alimentar da Comissão Europeia de 100 ufc/g de alimento. Estas amostras 

foram fatiadas e embaladas no ponto de venda e as contagens obtidas variaram de 2,7 a 3,6 log ufc/g. 

Independentemente do método de embalagem utilizado, tanto as amostras pré-embaladas quanto as embaladas no 

ponto de venda apresentaram frequências de 13% para a presença de L. monocytogenes.  

 

[L. monocytogenes frequency in ready-to-eat meat-based foods at the point of sale in Lisbon 

metropolitan region] 

 

Ready-to-eat (RTEMP) meat-based food products are one of the most consumed food products around the world. Their 

long shelf-lives in refrigerated storage, as well as the fact that they do not need to undergo any heat-treatment prior to 

consumption, makes them an important source of foodborne disease, especially by Listeria monocytogenes. RTEMP 

are recognized to be contaminated during handling both in production industry and sale points. Particularly, cutting 

utensils and slicing machines are identified as important contamination vectors of RTEMP. The purpose of this work 

was to assess L. monocytogenes presence in RTEMP collected in twenty-five retail units of Lisbon metropolitan 

region, during 2011/2012. A total of one hundred RTEMP samples were analysed, including meat sandwichs, sliced 

ham, bacon and chourição, cooked turkey breast, pork galantine and chicken salad. These were collected from 

refrigerated storage expositor in the delicatessen department. Overall, sixty-one of the samples were for sale in the pre-

packed form, this meaning that there was no handling in the retail store of the food contained in the package. The rest 

of the samples (n=39) were sliced and packed by the delicatessen department service attendants. Samples were 

prepared according to ISO 6887-2:2003. Detection and counting of Listeria monocytogenes was performed according 

to ISO11290-1:1996 and ISO11290-2:1998. After detection, L. monocytogenes identification was confirmed by PCR, 

according to Simon et al. (1997). The majority of the samples seem to be already contaminated from industry since 

they were prepacked and suffered no handling at retail point. Overall, L. monocytogenes was isolated from thirteen 

samples, of which four exceeded the European Commission's food safety criteria limit of 100 CFU/g of L. 

monocytogenes within shelf-life. These samples were sliced and packed by order and the counting ranged from 2.7 to 

3.6 log cfu/g. Independently of the used packaging method, both pre-packed and packed by order samples had a 

frequency of 13% positive samples to L. monocytogenes presence.  
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477 Lisboa. 
 

Listeria monocytogenes é uma bactéria patogénica frequentemente associada a alimentos prontos a consumir (APAC) 

e ao ambiente de processamento alimentar. Apesar de ser uma causa pouco frequente de doença alimentar, L. 

monocytogenes está ligada a elevadas taxas de morbilidade e mortalidade. Os APAC à base de carne são 

frequentemente incriminados como veículos. A caracterização da virulência de L. monocytogenes é de extrema 

importância, pelo seu potencial de patogenicidade e consequentes efeitos na saúde humana. Os quatro serótipos de L. 

monocytogenes mais identificados em alimentos e pacientes humanos são 1/2a, 1/2b, 1/2c e 4b, estando o último 

relacionado com mais casos da doença. O objetivo deste estudo foi caracterizar geneticamente a virulência de isolados 

de L. monocytogenes provenientes de APAC à base de carne e de superfícies de preparação desses alimentos em 

unidades industriais. Sessenta e dois isolados de L. monocytogenes (30 de alimentos, 3 de superfícies limpas e 29 de 

superfícies em uso) cuja identificação foi confirmada por PCR (Simon et al., 1996) foram avaliados. A identificação 

do serogrupo foi efetuada por PCR multiplex (Kérouanton et al., 2010). Para a deteção dos genes inlA, inlB, inlC e inlJ 

foi usado um PCR multiplex de acordo com Liu et al. (2007) e para os genes de virulência plcA, hlyA, actA e iap 

utilizou-se o protocolo proposto por Rawool et al. (2007). Dezanove por cento dos isolados pertenciam ao serogrupo 

IIa; 26% ao serogrupo IIb; 8 % ao serogrupo IIc; 39 % ao serogrupo IVa e 8% pertenciam ao serogrupo IVb. A 

presença do serogrupo IVb é particularmente preocupante, uma vez que este é o mais frequentemente associado à 

listeriose humana. Relativamente aos genes de virulência, 60% dos isolados possuíam todos os genes testados, 

enquanto que os restantes isolados demonstraram variabilidade no perfil de virulência, mas pelo menos quatro dos 

genes estudados estiveram sempre presentes, nomeadamente inlJ, actA, hly e iap. 

 

 

[Virulence characterization of L. monocytogenes isolates from the RTE meat-based food industry]  

 

Listeria monocytogenes is commonly associated with food processing environments and ready-to-eat (RTE) foods. 

Although an infrequent cause of foodborne disease, it is linked to disproportionately high levels of morbidity and 

mortality. Among RTE foods, those of meat origin are frequently incriminated. Virulence characterization is of 

upmost importance, because of the notable diversity in the pathogenicity and consequent effects of L. monocytogenes 

in human health. The four main L. monocytogenes serotypes identified in food and human patients are 1/2a, 1/2b, 1/2c 

and 4b, being the last one related to more disease cases. The aim of this study was to genetically characterize L. 

monocytogenes isolates from RTE foods and from food-contact surfaces swabs collected in different Portuguese RTE 

meat-based food industries. Sixty-two L. monocytogenes isolates (30 from food products, 3 from clean surfaces and 29 

from in-use surfaces) confirmed by PCR (Simon et al., 1996) were assessed. Serogrouping was done by multiplex 

PCR assay, according to Kérouanton et al. (2010). For inlA, inlB, inlC and inlJ gene detection a multiplex PCR assay 

was done according to Liu et al. (2007), and for virulence associated-genes detection (plcA, hlyA, actA and iap) the 

protocol proposed by Rawool et al. (2007) was used. Nineteen percent of the isolates belonged to serogroup IIa; 26% 

belonged to serogroup IIb; 8% belonged to serogroup IIc; 39% belonged to serogroup IVa and 8% belonged to 

serogroup IVb. Above all, serogroup IVb presence is particularly disturbing, since this is the most frequently associated 

serotype with human listeriosis. Regarding virulence factors genes, 60% of the isolates had all of the tested virulence 

factors genes, while the other isolates varied in the virulence genes profile, but at least four of the studied genes were 

always present, including inlJ, actA, hly and iap genes.  
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Identificação de factores de risco na implementação de sistemas de segurança alimentar em 

unidades de restauração de pequena dimensão 

 

Inês Afonso, Carlos Brandão 

 
Laboratório de Microbiologia Alimentar, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril  
 

Objectivos: Avaliar e identificar os fatores de risco na implementação de sistemas de segurança alimentar em 

unidades de restauração de pequena dimensão, na zona centro de Portugal Continental. 

Metodologias: De modo a alcançar os objetivos propostos, analisou-se uma amostra por conveniência de 30 

estabelecimentos de restauração nas regiões da Grande Lisboa, Alentejo, Ribatejo, Oeste e Setúbal. Aplicou-se um 

questionário aos responsáveis dos estabelecimentos, de modo a percecionar e identificar causas de dificuldades, 

desinteresse e falhas nos procedimentos de implementação dos Sistemas de Segurança Alimentar (SSA). 

Posteriormente elaborou-se uma listagem de verificação de pré-requisitos, com base na observação direta, com o 

objetivo de inventariar as falhas e incumprimentos ocorridos com mais frequência por parte dos estabelecimentos. 

Resultados: O estudo obteve como resultados totais de conformidades, valores entre os 31% e 94% de cumprimento 

de pré-requisitos. As melhores taxas de verificaram-se nos estabelecimentos de Restauração Coletiva comparando 

com os de Restauração Simples, sendo que a razão que levou a maioria (63%) dos responsáveis dos 

estabelecimentos à implementação de um SSA, foi o seu carácter obrigatório. Constatou-se também, que as menores 

taxas médias de conformidades dizem respeito às disposições aplicáveis ao Sistema HACCP (50%) e aos requisitos 

referentes aos utensílios e equipamento (61%), enquanto as mais elevadas estão relacionadas com os requisitos 

gerais de funcionamento (72%) e as condições gerais das instalações (88%). No entanto verificam-se falhas na 

aplicação de boas práticas devidas, ao esquecimento dos funcionários (35%), falta de tempo para a sua correta 

aplicação (33%), desinteresse (10%), ou reduzida disponibilidade financeira (13%). 

 

 

[Identification of risk factors in implementing food safety systems in small catering units] 

 

Objective: This research work was aimed to assess and identify risk factos, in the implementation of food safety 

systems in units of small restaurants, in central Portugal. 

Methodologies: In order to achieve the proposed objectives, a convenience sample of 30 catering establishments in 

the District of Lisbon, Alentejo, Ribatejo, and Setúbal were analyzed. A questionnaire was applied to the 

establishments in order to perceive and identify causes of difficulties, lack of interest and failures in the procedures 

for implementation of Food Safety Systems (FSS). Later, a checklist of prerequisites was prepared, based on direct 

observation, with the aim of cataloguing the failures that occurred most frequently in the establishments. 

Results: The study had as total compliance results, values between 31% and 94% of compliance of pre-requisites. 

The best rates were found in “Collective Restauration Establishments” compared to the “Simple Restauration 

Establishments”, yet the reason why the majority (63%) of the establishments implemented FSS was this being 

mandatory. 

This study also concludes that the lowest average rates of compliance are related to the HACCP System (50%) and 

the requirements for tools and equipment (61%), while the highest are related to the general requirements for 

operation (72%) and the general condition of facilities (88%), however there are flaws in the implementation of 

good practice due to the employees negligence (35%), lack of time for its proper implementation (33%), disinterest 

(10%), or reduced availability of funds (13%). 
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Avaliação de fatores de risco a nível doméstico na Grande Lisboa 

 

Guerreiro P., Castel-Branco M. e Brandão C. 
 

Laboratório de Microbiologia Alimentar, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril  
 

Objectivos: Dada a importância epidemiológica, das toxinfeções alimentares a nivel doméstico, e no sentido de 

melhor compreender a realidade portuguesa, foi realizado um estudo que, avaliou fatores de risco associados à 

confeção doméstica de alimentos. Nomeadamente no que respeita ao cumprimento de pré-requisitos e da avaliação 

microbiológica de situações /pontos considerado de risco 

Metodologias: A amostra será composta por 30 domicílios, onde serão avaliados aspetos referentes ao cumprimento 

de pré requisitos, nomeadamente boas práticas de fabrico e de higiene, armazenamento dos alimentos, aspetos 

estruturais e equipamentos. Foi igualmente efetuada avaliação de conhecimentos em segurança alimentar pelos 

utilizadores. Foi realizada avaliação microbiológica de tábuas/superfícies de corte e de preparação de alimentos, 

frigoríficos e do ar no que, respeita aos seguintes parâmetros microbiológicos; Escherichia coli, enterobactérias, 

Enterococcus, mesófilos totais, Listeria monocytogenes, Fungos, Bacilus cereus e Pseudomonas spp. 

Resultados: Sendo um estudo ainda em progresso avaliaram-se até ao momento 18 dos 30 domicílios pretendidas. 

No total dos 18,33% demonstravam presença de Escherichia coli, das quais 22% em frigoríficos e as restante nas 

tabuas de cozinha. Na que respeita a Enterobacteriaceae, 61% das amostras evidenciavam a presença, destacando-se 

os frigorifico com 16%  de positivos. 

No que concerne a Enterococcus spp, 11% das amostras eram positivas, das quais 5,5% em tabuas e 5,5% no 

frigorifico. 

 

 

[Evaluation of risk factors at the household level in Lisbon District] 

 

Objectives: Given the epidemiological importance of food borne illness at household level, and to better understand 

the situation in Portugal, a study that evaluated risk factors associated with domestic food processing was done. 

Particularly with regard to the fulfillment of prerequisites at and microbiological evaluation of situations /risk points 

considered. 

Methodology: The sample will consist of 30 houses, in which will be assessed aspects related to the fulfillment of 

prerequisites, including good manufacturing and hygiene practices, food storage, structural aspects and equipment. 

Was also performed evaluation of food safety knowledge by users. Microbiological evaluation of cutting boards, 

surfaces, fridges and air, have been made regarding the following microbiological parameters; Escherichia coli, 

Enterobacteriaceae, Enterococcus, mesophilic, Listeria monocytogenes, fungi, Bacillus cereus and Pseudomonas 

spp. 

Results: Being a study still in progress were evaluated to date 18 of the 30 households required. 

In a total of 18, 33% showed the presence of Escherichia coli, of which 22% in fridges and the remainder in the 

kitchen. In the case of Enterobacteriaceae, 61% of the samples evidenced the presence, highlighting the fridge with 

16% positive. Concerning Enterococcus spp, 11% of samples were positive, of which 5.5% in cutting boards and 

5.5% in fridges 
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Avaliação de factores de risco na preparação de saladas em refeitórios públicos 

Coimbra N., Castel-Branco M., Brandão C. 
 

Laboratório de Microbiologia Alimentar, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

 
Objectivos: Alguns dos principais organismos da Administração Publica fornecem 365.870 refeições por ano em 26 

refeitórios, a beneficiários no ativo, aposentados e convidados, incluindo-se uma parte significativa de aposentados 

seniores. As saladas à base de vegetais crus, são produtos que do ponto de vista microbiológico apresentam um risco 

significativo, sendo por vezes negligenciada a sua preparação. O estudo incidiu sobre a eficácia das operações de lavagem 

e desinfecção das saladas nestes locais, no sentido de avaliar os fatores de risco inerentes a esta preparações culinárias. 

Metodologia: Entre Junho e Dezembro de 2013, em 26 refeitórios foram realizadas 78 colheitas, sendo que por 

estabelecimento foram recolhidas 3 unidades amostrais de alfaces; “in natura”, desinfetada e outra já preparada e 

refrigerada. Para a avaliação microbiológica foram utilizadas metodologias clássicas para: Contagens totais, 

Enterobactereacea, Escherichia coli e Enterococcus. 

Resultados: No total das setenta e oito amostras analisadas obtiveram-se os seguintes resultados: 

•Alfaces in natura:  

Contagens totais a 30ºC: 88% com contagens superiores 10
6
 ufc/g; 

Enterobactérias: 88% com contagens superiores a 10
4
 ufc/g; 

E. coli: 31% com contagens ≥ 10
2
 ufc/g; 

Enterococos: 88% com contagens superiores a 10
2
 ufc/g. 

•Alfaces lavadas e desinfectadas:  

Contagens totais a 30ºC: 35% com contagens superiores 10
6
 ufc/g; 

Enterobactérias: 38% com contagens superiores a 10
4
 ufc/g; 

E. coli: 4% com contagens ≥ 10
2
 ufc/g; 

Enterococos: 23% com contagens superiores a 10
2
 ufc/g. 

•Alfaces preparadas (prontas a consumir):  

Contagens totais a 30ºC: 31% com contagens superiores 10
6
 ufc/g; 

Enterobactérias: 46% com contagens superiores a 10
4
 ufc/g; 

E. coli: ausência 

Enterococos: 31% com contagens superiores a 10
2
 ufc/g. 

Observou-se ainda que nenhum dos estabelecimentos avaliados efetua um procedimento de lavagem e desinfecção de 

legumes correto, sendo as maiores falhas verificadas ao nível da concentração e tempo de ação do produto desinfecção 

utilizado. 

 

[Evaluation of risk factors in the preparation of salads in public canteens] 

Objectives: Some of the services of the Public Administration provide 365,870 meals a year in 26 cafeterias in assets to 

beneficiaries, retirees and guests, including a significant portion of senior retirees. The salads based on raw vegetables, 

which are products of the microbiological point of view present a significant risk, and sometimes neglected in their 

preparation. The study focused on the effectiveness of the operations of cleaning and disinfection of salads in these places, 

in order to assess the risk factors inherent in this culinary preparations. 

Methodology: Between June and December 2013, 26 canteens have been studi and 78 samples have been collected, For 

each canteen, 3 samples were collected, lettuce In Nature, lettuce after disinfection and lettuce after the preparation. Total 

counts, Enterobactereacea , Escherichia coli and Enterococcus have been evaluated by classical methodologies. 

Results: A total of seventy eight samples yielded the following results: 

• Lettuce in natura : 

Total counts at 30 ° C : 88 %  >10
6
 cfu / g ; 

Enterobacteria : 88% >10
4
 cfu / g ; 

E. coli : 31 % with counts ≥ 10
2
 cfu / g ; 

Enterococci : 88% > 10
2
 cfu / g . 

• Lettuce washed and disinfected: 

Total counts at 30 ° C : 35 % > 106 cfu / g ; 

Enterobacteria 38% > 10
4
 cfu / g ; 

E. coli : 4 % with counts ≥ 102 cfu / g ; 

Enterococci 23 % > 10
2
 cfu / g. 

• Lettuce prepared ( ready to eat ) : 

Total counts at 30 ° C : 31 % > 106 cfu / g ; 

Enterobacteria 46%>10
4
 cfu / g; 

E. coli : absence 

Enterococci 31 % > 10
2 
cfu / g . 

It was also observed that none of the reviews establishments performs a procedure for cleaning and disinfecting correct 

vegetables being the major flaws noted in the concentration and time of action of the disinfectant product used . 
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Avaliação da evolução da qualidade microbiológica em produtos vegetais IV Gama 

 

Morgado C., Brandão C. 
 

Laboratório de Microbiologia Alimentar, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 
 

Objectivos: As ocorrências registadas de doenças de origem alimentar evidenciam a importância epidemiológica dos 

produtos vegetais de IV Gama. Este estudo pretendeu avaliar, a evolução da qualidade microbiológica ao longo do 

período de utilização e comparativamente a aplicabilidade da microbiologia preditiva. 

Metodologia: A amostra, de 36 unidades amostrais, era composta por salada Iceberg, tomate laminado e manga 

laminada. Destas, 10 colheram-se após a produção (amostra inicial – AI) e as restantes findo o tempo de vida útil 

estimado pelo produtor (amostra final – AF). As AF eram acompanhadas por registador de temperatura e expedidas 

para o circuito de distribuição, ficando armazenadas em diferentes unidades de restauração. 

Acompanhou-se a evolução da qualidade microbiológica da produção ao fim do tempo de vida útil estimado, 

recorrendo-se a procedimentos laboratoriais de microbiologia para os seguintes parâmetros: contagens totais a 30ºC, 

coliformes totais, Escherichia coli, Enterococcus spp., Pseudomonas spp., Aeromonas hydrophyla, Bolores e 

Leveduras. Realizou-se uma análise matemática da evolução da qualidade microbiológica dos produtos em termos 

de teores de Pseudomas spp e Aeromonas hydrophyla, recorrendo-se a um modelo matemático de microbiologia 

preditiva. Para que o modelo construísse a curva de crescimento foram necessários os resultados microbiológicos 

obtidos para AI, os correspondentes valores de pH e aW e as temperaturas registadas em AF. 

Resultados: 95% das AI obtiveram resultados não satisfatórios (NS), sendo que as restantes correspondiam a 

amostras de tomate. AI de manga e salada Iceberg obtiveram resultados NS em todos os parâmetros, excepto em 

Bolores, enquanto o tomate só teve AI NS nas contagens de Enterococcus spp..  

Nas contagens totais, os valores compreendiam-se entre 2,34 e 8,76 log/g, com 55% das amostras NS. 40% das 

amostras NS nas contagens de coliformes totais, com valores entre 1,0 e 6,28 log/g. Nas contagens de Enterococcus 

spp. 33% das amostras foram NS. Nenhuma amostra foi NS em teores de Bolores, com resultados entre 1.0 e 

2.7log/g. Em termos de leveduras 10% das amostras NS, todas correspondentes a AF, com valores de 1.7 a 5.82 

log/g. 8% das amostras com teores de Pseudomonas spp. NS, relativas a AI de manga e salada Iceberg. 80% das 

amostras com teores NS de Aeromonas hydrophyla. 

Verificou-se relação entre os resultados obtidos em laboratório e os obtidos na curva de crescimento gerada pelo 

modelo de microbiologia preditiva, com uma maior adequação às saladas. 

 

[Evaluation of the microbiological quality evolution in ready-to-eat vegetables products] 

 

Objectives: Recorded data from occurrences of foodborne diseases show the epidemiological importance of ready to 

eat raw vegetables. This study was sought to evaluate the evolution of the microbiological quality throughout the 

period of use and compare with the applicability of predictive microbiology 

Methodology: A sample of 36 sampling units consisted by Iceberg salad, laminated tomato and laminated mango. 10 

of these were takien after production (inicial sample – IS) and the remaining at the end of it’s shelf life (final sample 

– FS). The FS carried a temperature recorder and dispatched to the distribution system, being stored in different 

restoration units. 

The microbiological quality evolution was followed from production to the end of it’s shelf life, resorting to 

laboratory procedures for the following: total counts at 30ºC, total coliforms, Escherichia coli, Enterococcus spp, 

Pseudomonas spp., Aeromonas hydrophyla, yeasts and molds. A mathematical analysis was performed for the 

microbiologicalquality evolution gor Pseudomonas spp. and Aeromonas hydrophyla, resorting to a mathematical 

model of predictive microbiology. For the model to construct the growth curve the data required were  the 

microbiological results for IS, the corresponding values of pH and aW and the recorded temperature os FS. 

Results: 95% of the IS had unsatisfactory results (US), being the remainiing 5% related to tomato samples. The 

mango and the Iceberg salad IS were all US for all parameters, excepto for molds, while the tomato had US IS only 

in Enterococcus spp. results. In total counts values were from 2.34 and 8.76log/g, with 55% US samples. 40% of the 

samples were US for total coliform, with results between 1.0 and 6.28log/g. 33% were US for Enterococcus spp.. 

No samples were US for molds. 10% were US for yeasts, all corresponding to FS, with values from 1.7 to 5.82log/g. 

8% had US results for Pseudomonas spp. all regarding to mango and Iceber salad IS. 80% were US for Aeromonas 

hydrophyla. There was a relation between the results from laboratory procedures and the growth curve obtained in 

the predictive microbiology model, with greater adaptation to salads. 
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Fatores de risco nos processos de higienização das mãos em restauração 

 

Abreu N., Castel-Branco M., Brandão C. 

 
Laboratório de Microbiologia Alimentar, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

 

Objectivos: No sentido de analisar os processos de higienização de mãos dos manipuladores de alimentos na 

restauração, efetuou-se uma pesquisa numa unidade de restauração hoteleira, na qual se realizou um estudo por 

observação presencial, para analisar o cumprimento de um conjunto de fatores de risco/pontos críticos no processo. 

Metodologias: Foi efetuado um estudo observacional que, incidiu numa cozinha de um estabelecimento hoteleiro. O 

estudo consistiu no acompanhamento dos 15 colaboradores (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino), que foram 

observados no período de preparação de refeições, durante 30 dias (1 colaborador por dia). Foram analisadas as 

seguintes variáveis: tempo de lavagem, produto de lavagem, secagem, local de lavagem, necessidade de lavagem, 

técnica de lavagem e tempo entre lavagens. 

Resultados: Os dados revelam que 20,5% das observações correspondem a uma necessidade de lavagem das mãos 

não efetuada, e em 71% das situações deveu-se a uma mudança de tarefas. 

Dos 79,5% de observações de lavagem, verificou-se haver necessidade de lavagem em 95,1%. Destas últimas, 

verificaram-se não conformidades em 66,7%, sendo as mais frequentes a não utilização do produto de lavagem 

(59%), a não utilização do local correto (28%) e a secagem incorreta das mãos (26%). 

 

 

[Risk factors in the process of hand hygiene in catering] 

 

In order to analyze the processes of hand washing of the food handlers, we performed a study in a hotel kitchen, in 

order to analyze the level of compliance and the risk factors / critical points in the process. 

Methodologies: An observational study focused on a kitchen of a hotel establishment was made. The study consisted 

in monitoring the 15 employees (8 males and 7 females) who were observed during the preparation of meals for 30 

days (1 day per employee). The following variables were analyzed; washing time, washing product, drying, washing 

place, the need for washing, washing technique, and time between washes. 

Results: The data revealed that in 20.5% of the cases there was a non-compliance in relation to the need of hand 

washing. The most frequent cause detected was the changing of tasks – 71%. 

Regarding the 79.5% of the washings observations, the need for washing was current in 95.1% of the cases. In these 

observations a level of non-compliance of 66.7% was detected. The most frequent causes of non-compliance were: 

the washing product (58%), the wrong location (28%) and the incorrect drying of the hands (26%). 
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Alimentação em refeitórios escolares factor de risco para a obesidade 
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Objectivo: O presente trabalho de investigação teve como objectivo averiguar a qualidade nutricional das refeições 

servidas ao almoço numa cantina escolar e compreender a contribuição da mesma para a obesidade 

Metodologia: Para alcançar os objectivos propostos realizou-se a recolha e análise de amostras de 34 refeições – 15 

pratos de carne, 16 pratos de peixe, 2 pratos em que os ovos constituíram a única proteína animal e 1 prato sem 

proteína animal. 

Elaborou-se uma ficha-guia onde foram registadas todas as informações relativas à refeição de cada dia e após 

recolha de informação in loco, os dados foram inseridos no programa de cálculo nutricional Nutrisoft. 

Resultados: Embora as refeições sejam bastante variadas, verificou-se que a distribuição dos macro nutrientes de 

uma refeição completa, não é a mais correcta, nomeadamente em relação à quantidade de lípidos (31,93 g) e 

proteínas (35,21 g). Foi notório que apenas os glícidos (106,61 Kcal) se encontram dentro dos valores do intervalo 

recomendado. 

Pôde concluir-se ainda que, em termos energéticos qualquer uma das refeições servidas excede o valor referência do 

VET considerado ao almoço para crianças e adolescentes em idades compreendidas entre os 10 e 15 anos, atingindo 

um valor médio de 856,03 Kcal. 

 

 

 

[Food at school canteens as an obesity risk factor] 

 

Objective: The goal of the present investigation work is to determine the nutrition quality of the meals served at 

lunch in a school’s canteen and trying to understand whether it promotes or not obesity. 

Methodolgies: To achieve the proposed objectives, samples of 34 meals were collected – 15 meat dishes, 16 fish 

dishes, 2 dishes in which the only animal protein was egg and 1 dish without any animal protein. 

An identification sheet was made to register all the information related to the daily meal and after the collection in 

loco of that information, a nutritional calculation program – Nutrisoft, was used to insert all the data. 

Results: Although the meals are very diverse, it was found that the macronutrients distribution of a complete meal is 

not the most correct, in particular the quantity of lipids (31.93 g) and proteins (35.21 g). It was concluded that only 

the quantity of carbohydrates (106.61 g) were between the recommended values. 

It can also be concluded that in terms of energy, each one of the meals exceeds the TEV considered for lunch for 

children between 10 and 15 years old, reaching 856.03 Kcal. 
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4 Laboratório de Patologia de Animais Aquáticos. Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA, I.P. Avenida de Brasília, 1449-006 Lisboa 

 

A presença de larvas L3 de Anisakis sp. em peixe capturado na Costa Portuguesa e a inexistência de sistemas de 

monitorização de parasitoses, levou-nos a questionar a presença deste parasita em polvo proveniente da nossa Costa, 

molusco bastante consumido em Portugal, e avaliar o risco para o consumidor. A presença de larvas L3 de 

anisaquídeos em produtos da pesca com valor comercial pode ter consequências económicas e tornar-se num 

problema de saúde pública através do risco de doença.  

Foram analisadas 140 amostras de polvo-vulgar (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) capturados no Atlântico Nordeste 

(FAO n.º 27) no período entre 11 de Novembro de 2011 e 28 de Novembro de 2012. A cavidade abdominal e os 

órgãos internos foram analisadas por inspecção visual e o tecido muscular foi analisado por inspecção visual e 

transiluminação, registando-se o local de infeção. Com o objectivo de estudar os hábitos de consumo de polvo foi 

realizado um inquérito abrangendo todos os distritos de Portugal e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 

tendo sido obtidas 1477 respostas completas.  

As amostras de polvo-vulgar analisadas apresentaram um peso médio de 1218,94 ± 333,08 g e um comprimento 

médio do manto de 158,92 ± 18,295 mm. Foram recolhidos nematodos, Anisakis sp., apenas 2 exemplares 

localizados no manto e nas gónadas (prevalência= 1,4%) e Cystidicola sp. (prevalência= 17,9%) e um céstodo, 

Trypanorhyncha sp. (prevalência 0,71%). Verificou-se que a maior parte dos inquiridos compram polvo congelado, 

que o polvo adquirido fresco é congelado durante um período superior a uma semana e que 98,6% dos inquiridos 

cozinham o polvo antes de ser consumido.  

Os resultados obtidos permitiram concluir que o polvo capturado nesta zona definida da costa portuguesa apresenta 

uma baixa taxa de infecção parasitária, o que aliado ao facto dos consumidores adoptarem medidas que inviabilizam 

os eventuais parasitas presentes no polvo, diminui o risco de infecção, o que se traduz em excelentes resultados na 

promoção do consumo deste produto da pesca e sugere o alargamento deste estudo a outras áreas de captura do 

polvo, na Costa Portuguesa.  

 

 

[Anisakis research in common octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) from the Portuguese coast 

and risk assessment to the consumers] 

 

The presence of L3 Anisakis sp. larvae in fish caught over the Portuguese coast and the absence of parasite 

monitoring and surveillance systems, led us to question the presence of this parasite in common octopus and risk 

assessment to the consumers. The presence of L3 larvae in fishery products with commercial value can have 

economic consequences and become a public health problem through the risk of disease.  

A total of 140 common octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) captured in the Northeast Atlantic (FAO n.º 27) in 

the period between 11 November 2011 and 28 November 2012 were sampled. The abdominal cavity and internal 

organs were analyzed by visual inspection and the muscle tissue was analyzed by visual inspection and candling by 

logging on to the site of infection. A survey was conducted covering all districts of Portugal and the Azores and 

Madeira islands aiming to study consumer habits of common octopus. A total of 1477 complete responses were 

obtained.  

Samples of common octopus analyzed had an average weight of 1218.94 ± 333.08 g and an average mantle length 

of 158.92 ± 18.295 mm. Nematoda were collected: Anisakis sp. located in the mantle and gonad (prevalence= 1.4%) 

and Cystidicola sp. (prevalence= 17.9%); and Cestoda: Trypanorhyncha sp. (prevalence= 0.71%). It was found that 

the consumers buy frozen common octopus and when obtained fresh, the common octopus is frozen for a period 

exceeding one week. Consumers (98.6%) cook the common octopus before consuming it.  

The results allowed us to conclude that the common octopus captured in this defined area of the Portuguese coast 

has a low infection rate and additionally, consumers adopt measures that prevent the risk of parasitic infection. This 

are excellent results to promote the consumption of common octopus caught in the Portuguese coast and suggests 

extending this study to other fishing grounds of common octopus over the Portuguese coast.  
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Introdução: Existe a perceção em Portugal que os surtos de toxinfeção alimentar se encontram subdetetados ou 

subnotificados. Efectivamente os dados reportados pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) 

relativos a Portugal são muito escassos não refletindo a realidade. A criação do Laboratório de Bromatologia e de 

Defesa Biológica do Exército (LBDB) permitiu o estudo desses eventos de forma sistemática, através de uma 

avaliação epidemiológica e laboratorial. 

Objectivos: No presente trabalho descreve-se a ocorrência de surtos de toxinfecção alimentar no Exército de 2006 a 

2013. 

Métodos: O LBDB efectuou uma avaliação epidemiológica e laboratorial sempre que ocorreram episódios de surtos 

de toxinfeção alimentar.  

Resultados: De 2006 a 2013 o LBDB acompanhou a ocorrência de doze surtos que originaram 494 doentes, dos 

quais 105 tiveram de receber tratamento hospitalar. Em cinco foi possível detectar um agente bacteriano no alimento 

suspeito (Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Salmonella spp e Escherichia coli enteropatogénica), noutros 

cinco eventos suspeitou-se de vírus entéricos por evidência epidemiológica e em dois conseguiu-se detectar 

norovirus em fezes de indivíduos doentes. 

 Conclusões: O desrespeito pelo binómio tempo/temperatura aquando da confeção de refeições esteve na origem de 

alguns surtos bem como o incumprimento das regras de higiene na manipulação de alimentos. Em dois eventos 

descritos o ciclo de transmissão dos agentes patogénicos parece ter ocorrido fora do sector alimentar. Apesar do 

universo deste estudo ser uma população relativamente pequena, os resultados obtidos estão em linha de conta com 

os dados Europeus relativamente à etiologia e causas dos surtos e corroboram a escassez de dados que são 

reportados à EFSA. O trabalho desenvolvido pelo LBDB permitiu ainda despistar a ocorrência de ações de 

contaminação intencional de alimentos, tendo um papel relevante de defesa alimentar. 

 

 

[Food-borne outbreaks in the Portuguese Army from 2006 to 2013] 

 

Background: In Portugal there is the perception that food borne outbreaks are poorly reported. The data presented by 

the European Food Safety Authority (EFSA) is scarce and by no means reflects the reality. Therefore the real impact 

of these events is largely unknown, as  well as the number of patients affected, the etiological agents or the 

underlying causes of food contamination. 

Objectives: In the present study we describe the food borne outbreaks in the Portuguese Army from 2006 to 2013. 

Methods: LBDB conducted epidemiological and laboratory investigation whenever a food-borne outbreak occurred. 

Results: Between 2006 and 2013 LBDB studied twelve events that caused 494 illnesses among military personnel, 

105 of whom had to receive hospital treatment. In five of the outbreaks we were able to identify a bacterial pathogen 

in the suspected food (Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Salmonella spp and enteropathogenic Escherichia 

coli), in five there was an epidemiological suspicion of viruses and in two we were able to identify noroviruses. 

Conclusion: The disregard of the time/temperature rule for perishable food and poor hygienic manipulation of food 

items are the primary causes of the outbreaks. In two events we ruled out the possibility of the transmission had 

occurred in the food sector. Our results are in line with the European data regarding the agents and causes of food 

borne outbreaks. We could also perceive the data reported by Portugal to EFSA does not mirror reality. The work 

developed by LBDB allowed ruling out intentional contamination of food, being an important agent in food defence. 
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Ferreira M.L. e Freitas A. 

 
INIAV Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária  

 

 

Substâncias anti-helmínticas, tais como os benzimidazóis e levamisol , são amplamente utilizados em animais 

produtores de alimentos, para o tratamento de infeção parasítica . A maioria dos benzimidazóis são extensivamente e 

rapidamente metabolizados em todas as espécies de mamíferos. Por esta razão, os resíduos de marcadores destes 

benzimidazóis são definidos como a soma do fármaco parental e dos seus metabolitos principais. Para efeitos de 

proteção dos consumidores a UE fixou limites máximos de resíduos (LMR) para alguns anti-helmínticos em 

produtos de origem animal. Metodologias analíticas específicas são necessárias para efetuar o controlo da presença 

de resíduos desses compostos nos alimentos de origem animal. Foi desenvolvido e validado um método de 

cromatografia líquida associada a dupla espectrometria de massa que permite a determinação simultânea de 

levamisol e dos benzimidazóis tais como o tiabendazol , oxfendazole , albendazol , fenbendazole , flubendazol , 

mebendazol , triclabendazol e seus principais metabolitos, no leite. Os resíduos de anti-helmínticos foram extraídos 

após a hidrólise ácida com acetonitrilo. A separação cromatográfica foi realizada em coluna de fase reversa, com um 

gradiente de eluição. Os analitos foram detetados por dupla espectrometria de massa com  ionização  por 

electrospray  em modo positivo e negativo. 

O método desenvolvido e validado é capaz de determinar a presença de 17 compostos de benzimidazóis e 

levamisole no leite de bovinos, ovinos e caprinos em um intervalo de concentração de 25 a 200 µg/kg para o 

albendazol e o tiabendazol e os seus metabolitos, e de 2,5 a 20 µg/kg para todas as outras substâncias por LC-

MS/MS. A extração da amostra otimizada foi considerada a melhor opção em termos de recuperação. O reduzido 

tempo de preparação permite que um grande número de amostras sejam analisadas num curto espaço de tempo. Este 

método analítico de monitorização de resíduos de anti-helmínticos será aplicado ao Plano Nacional de Pesquisa de 

Resíduos para controlo destas substâncias no leite cru de diferentes espécies animais. 

 

 

[Development and validation of a liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for 

quantifying anthelmintics in milk]  

 

Anthelmintic agents, such as benzimidazoles and levamisole, are widely used in food producing animals, to the 

treatment of parasitic infection. Most of the benzimidazoles are extensively and rapidly metabolised in all 

mammalian species. For this reason the marker residues of these benzimidazoles are defined as the sum of the parent 

drug and its major metabolites. For the purpose of consumer protection the EU has set maximum residue limits 

(MRL) for some anthelmintics drug in animal products. Specific analytical methodologies are requested to perform 

the necessary control of the presence of residues of these compounds in food from animal origin. A liquid 

chromatographic–tandem mass spectrometric multiresidue method for the simultaneous quantitative determination 

of levamisole and the benzimidazoles parents drugs as thiabendazole, oxfendazole, albendazole, fenbendazole, 

flubendazol, mebendazole , triclabendazole and its major metabolites in milk has been developed and validated. The 

anthelmintic residues were extracted after acidic hydrolysis with acetonitrile. The liquid chromatographic separation 

was performed on an alkyl reversed-phase bonded phase column with gradient elution. The analytes were detected 

by tandem quadrupole mass spectrometry with positive and negative electrospray ionization.  

The developed and validated method is able to determine the presence of 17 compounds from benzimidazoles and 

levamisole in milk of bovines, sheep and goat in a concentration range of 25 to 200 µg/kg for albendazole and 

thiabendazole and its metabolites, and of 2.5 to 20 µg/kg for all other substances by LC-MS/MS. The optimized 

sample extraction was considered to be the best option in terms of recovery. The reduced handling time allows a 

higher number of samples to be analyzed in one day. This analytical method will be applied in the Portugal 

monitoring programme for anthelmintic veterinary drugs in raw milk of different animal species. 
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De acordo com a Directiva 96/23/EC, os estados membros da EU devem estabelecer um plano de monitorização 

anual para o controlo da presença de resíduos de pesticidas em matrizes de origem animal, no qual devem incluir a 

pesquisa de pesticidas organoclorados em gordura peri-renal. Neste trabalho desenvolveu-se uma metodologia de 

extracção/purificação que veio substituir os procedimentos normalmente utilizados neste Laboratório. A amostra de 

gordura peri renal (1g) é fundida e a extracção dos resíduos de pesticidas é realizada utilizando uma solução de 

acetonitrilo saturada com n-hexano (3:1) com precipitação da gordura através da centrifugação a frio a 3000 r.p.m e 

a -9
0
C. Seguidamente, o extrato é purificado através de colunas SPE SEP-PACK Alumina N (6cc;1g) e injectado em 

um sistema de cromatografia gasosa acoplada a um detector de massa (GC-MS) em modo SIM. O procedimento de 

validação quer da triagem quer da confirmação foi baseado no Documento Sanco/12495/2011. Obtiveram-se 

resultados satisfatórios para 17 pesticidas organoclorados com coeficientes de variação inferiores a 20% e 

recuperações entre 70-120%. 

 

 

 

[Determination of the organochlorine pesticides in kidney fat matrix by gas chromatography 

coupled to mass spectrometry (GC-MS)] 

 

According to the 96/23/EC Directive, the European Community member states are required to establish a annual 

monitorization plan for several residues and pesticides in animal origin matrixes, of which the kidney fat 

organochorine pesticides are included. In this work an extraction/purification methodology was developed that 

replaced theanalytical methods normally used at this Laboratory. The kidney fat sample (1g) is melted and the 

extraction of the pesticide residues is performed using a n-hexane saturated acetonitrile solution (3:1) with fat 

precipitation by cold centrifugation at 3000 rpm and -9ºC. Afterwards, the extract is purified through SPE SEP-

PACK Alumina N (6cc;1g) columns and injected in a gas chromatography system coupled to a mass detector (GC-

MS) in SIM mode. The validation procedure either for the screening or for the confirmation was based on the 

Sanco/12495/2011 Document. Satisfactory data were obtained for 17 organochlorine pesticides with coefficients of 

variation below than 20% and recoveries between 70 and 120%. 
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Na produção intensiva de animais para consumo humano são utilizados medicamentos de uso veterinário quer na 

prevenção e tratamento de muitas doenças, quer como promotores de crescimento. A exposição dos animais a estes 

fármacos pode levar a que os produtos alimentares de origem animal possam conter resíduos daqueles compostos, 

nomeadamente substâncias antimicrobianas tais como as sulfonamidas. 

Neste trabalho, é demonstrada a aplicabilidade de um teste de Imunoensaio Quimioluminescente (Biochip Array 

Technology-Randox), que permite a deteção de resíduos de 12 sulfonamidas na matriz músculo. Trata-se de um 

Imunoensaio Quimioluminescente competitivo em que o analito compete com o conjugado para os locais de ligação. 

O sinal de luz gerado em cada região teste é detectado através do uso de tecnologia de imagem digital, sendo 

comparado com os sinais de luz que estão armazenados relativos a uma curva de calibração. 

O procedimento extrativo é rápido e simples, tornando esta metodologia eficaz para triagem de um grande volume 

de amostras. A amostra de músculo (1g) é extraída com uma solução tampão, centrifugada e retirada uma alíquota 

que se encontra pronta para ser analisada. 

O procedimento foi validado seguindo o documento “Guidelines for the validation of screening methods for residues 

of veterinary medicines”, tendo demonstrado, entre outras parâmetros, um CCβ de 50µg/kg com coeficientes de 

variação inferiores a 10 para as 12 sulfonamidas em estudo, evidenciando ser apropriado ao controlo de rotina de 

amostras oficiais de acordo com os critérios da EU. 

 

 

 

[Detection of sulfonamides residues in muscle sample of animal origin by Immunoassay (Randox 

Biochip)] 

 

On the intensive animal production for human consumption, veterinary drugs are used either at the prevention and 

treatment of many diseases, as well as growth promoters. Animals’ exposure to these drugs may result that animal-

origin foods might contain residues of these compounds, namely antimicrobial substances, such as sulfonamides.  

In this work, the applicability of a Chemiluminiscence Immunoassay test (Biochip Array Technology-Randox) is 

demonstrated, allowing the detection and identification of 12 sulfonamides residues in muscle. It is a competitive  

Chemiluminiscence Immunoassay in which the analyte competes with the conjugate for the bonds. The generated 

light signal on each test region is detected by using digital picture technology, and compared with the stored light 

signals related with a calibration curve. 

The extracting procedure is simple and quick, which makes this methodology effective for the screening of a large 

number of samples. The muscle sample (1 g) is extracted with a buffer solution, centrifuged, and an aliquot is 

removed which is, then, ready for application on the kit. 

The procedure was validated according the “Guidelines for the validation of screening methods for residues of 

veterinary medicines” from 20/01/2010 for a CCβ =50µg/kg with coefficients of variation below to 10 for all the 12 

sulfonamides under study, evidencing its appropriateness to the screening control of official samples according to 

the EU criteria. 
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O mel é o produto da apicultura mais conhecido e comercializado no mundo, que tem vindo a ser considerado como 

natural, saudável, sendo consumido pela maioria das pessoas, especialmente crianças e pessoas doentes, devido aos 

seus efeitos benéficos. 

Na Apicultura, o uso de antibióticos e de acaricidas sintéticos é uma prática corrente para o tratamento de doenças 

bacterianas e parasitárias das abelhas, e da qual pode resultar a presença de resíduos dessas substâncias no mel. 

Estes resíduos podem comprometer a qualidade do produto e a segurança alimentar, causando problemas comerciais 

e de saúde pública. 

Este trabalho teve como objetivo o rastreio, por cromatografia de camada fina, de acaricidas (cumafos, tau-

fluvalinato e flumetrina) e de antibióticos, pertencentes aos grupos das sulfamidas e das tetraciclinas, em amostras 

comerciais de mel provenientes de diferentes regiões de Portugal (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, 

Algarve e Região Autónoma dos Açores).  

Neste estudo foram utilizadas amostras (n=42) obtidas no mercado nacional e diretamente do produtor, das 

diferentes regiões de Portugal, durante o período de Outubro de 2010 a Junho de 2011. As amostras foram 

recolhidas de forma aleatória no que diz respeito quer ao estabelecimento de venda, quer ao lote de fabrico, quer ao 

produtor. Todas as amostras foram mantidas nas embalagens de origem à temperatura ambiente e protegidas da luz 

até processamento laboratorial. 

As metodologias analíticas utilizadas envolveram extracção em fase sólida (cartuchos C18 Sep Pak), seguida de 

análise por cromatografia de camada fina em cromotofolhas de sílica gel G F 254 nm, utilizando diferentes sistemas 

de eluição e reagentes de visualização para cada grupo químico. A detecção/identificação foi realizada com luz UV 

(254/366 nm) com posterior confirmação por pulverização das placas com diferentes reagentes específicos para as 

moléculas em estudo. 

O estudo desenvolvido, utilizando a Cromatografia de Camada fina como método de rastreio, permitiu concluir que 

7,4% e 2,3 % das amostras de mel provenientes das Regiões Centro e Alentejo, respectivamente, apresentaram-se 

suspeitas quanto à presença de antibióticos, especificamente o sulfatiozol. A presença deste tipo de substâncias no 

mel pode ocorrer devido ao seu uso ilegal ou ter origem em contaminações indirectas, pois as abelhas podem 

recolher estas substâncias no ambiente. 

Em nenhuma das amostras foi detectada a presença de tetraciclinas nem a presença de acaricidas sintéticos 

(cumafos, tau-fluvalinato e flumetrina).  

 

[Thin-Layer-Chromatography application as screening method for pharmacologically active 

substances residues of VMPs in honey] 

Honey is the best known product of beekeeping, marketed worldwide, that have been regarded as natural and 

healthy. Because of its beneficial effects it is consumed especially by children and sick people. 

The use of antibiotics and synthetic acaricides (as Veterinary Medicine Products- VMPs) in beekeeping is a 

common practice for the treatment of bees bacterial and parasitic diseases, which can result in the presence of 

residues in honey. These residues can compromise product quality and food safety, causing commercial problems 

and public health concerns. 

This study aimed to screening, by thin layer chromatography, acaricides (coumaphos, tau-fluvalinate and 

flumethrin) and antibiotics (sulfonamides and tetracyclines groups) in commercial samples of honey from different 

regions of Portugal (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e Região Autónoma dos Açores). 

In this study samples (n = 42) obtained from national market and from the producer, of different regions of Portugal, 

during the period October 2010 to June 2011, were used. Samples were randomly collected with respect to either the 

sales outlet or the batch or the producer. All samples were kept in the original containers at room temperature and 

protected from light until laboratory processing. 

Analytical methodologies developed include solid phase extraction (C18 Sep Pak cartridges), follow by Thin – 

Layer - Chromatography analysis with plates sílica gel G F 254 nm, using different elution systems and visualization 

reagents for each chemical group. Detection/identification was done by UV light (254 nm/366 nm) and confirmation 

with specific reagents for the molecules study. 

The study developed, using thin layer chromatography as a screening method, concluded that 7.4% and 2.3% of 

honey samples from the Centro and Alentejo regions, respectively, were  suspect to the presence of antibiotics, 

specifically sulfatiozol. The presence of such substances in honey may be due to its illegal use or be caused by 

indirect contamination because bees can collect these substances in the environment. 

None of the samples detected the presence of tetracycline or the presence of synthetic acaricides (coumaphos, tau-

fluvalinate and flumethrin). 
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Tendências das vendas de agentes antimicrobianos em Portugal 2010-2012 
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A vigilância do uso de antimicrobianos em medicina veterinária e da resistência aos antimicrobianos em bactérias 

zoonóticas, comensais e patogénicas de origem animal são duas das actividades essenciais que compõem uma 

política consistente de gestão de risco associado à resistência aos antimicrobianos. 

Em 2011 foi implementado plano coordenado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária em colaboração com 

a sector farmacêutico português com objectivo principal determinar quais as substâncias ativas mais vendidas, 

dentro do grupo farmacoterapêutico dos antimicrobianos, através de uma análise sistemática do volume de 

medicamentos veterinários antimicrobianos disponibilizados no mercado nacional.  

Os resultados de vendas de antimicrobianos utilizados em medicina veterinária por classe, mostra que as 

tetraciclinas , polimixinas, penicilina e macrolidos representam aproximadamente 80% do total vendido em 2010, 

62% em 2011 e 73% em 2013. As tetraciclinas sozinhas representaram cerca de 43% das vendas totais em 2010, 

27% em 2011 e 36% em 2012, as penicilinas de 20%, 16% e 17%, as polimixinas 8%, 5% e 11% e 8% e macrólidos 

8%, 14% e 9%, respetivamente. Foram disponibilizados em 2010 179,874 toneladas de substâncias ativas 

antimicrobianas para animais, 2011 162,563 toneladas e em 2012 157,045 toneladas. A importância quantitativa da 

utilização das moléculas deve ser relativizada para a dosagem real do medicamento na qual estão contidos. No 

entanto, fazendo uma estimativa da utilização pela biomassa animal calculada para cada ano em estudo obtiveram-se 

os seguintes resultados: 2010 166mg de substância ativa antimicrobiana por peso estimado de animal no momento 

do tratamento e abate (PCU), 2011 de 119,9 mg/PCU e em 2012 de 159,772 mg/PCU (dados provisórios). 

Os investigadores e os avaliadores de risco examinam regular e sistematicamente os fatores que podem levar à 

presença de bactérias resistentes aos antimicrobianos em alimentos e animais e fornecem pareceres científicos 

relevantes para a tomada de decisão sobre planos estratégicos para o controlo das resistências. Os factores são 

múltiplos e muitos deles ainda desconhecidos, e não necessariamente relacionados com a disponibilidade de agentes 

antimicrobianos para o tratamento de doenças 

Será interessante verificar assim que os dados estiverem disponíveis, se substâncias ativas mais disponibilizadas são 

as encontradas nas bactérias isoladas de espécies de animais com resistências antimicrobianas emergentes. Se esse 

paralelismo não for encontrado, será interessante procurar outros fatores como os ambientais, a resistência cruzada 

entre os medicamentos e a má prática sobre a utilização de antimicrobianos. 

 

[Trends in the sales of veterinary antimicrobial agents Portugal 2010-2012] 

 

Antimicrobial resistance in zoonotic, commensal and pathogenic bacteria of animal origin and the surveillance of 

antimicrobial used in veterinary medicine are two key activities that make up a consistent policy for managing risk 

associated with antimicrobial resistance.  

The review of Portuguese surveillance data on the sale and use of veterinary antibiotics and on antimicrobial 

resistance in bacteria of non-human origin, began in 2009, was a challenge for all of the involved teams of Direção-

Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).  

The Portuguese monitoring of sales of antimicrobial agents used in veterinary medicine is coordinated by the DGAV 

in collaboration with the Portuguese veterinary medicine industry on a voluntary basis. This surveillance program 

has been funded by the Portuguese Ministry of Agriculture in 2011, reporting since 2010. 

The results of sales of antimicrobials used in veterinary medicine by class, shows that tetracyclines, polymyxines, 

penicillin and macrolides represent approximately 80% of the total amount sold in 2010, 62% in 2011 and 73% in 

2013. Tetracyclines alone represent around 43% of the overall sales in 2010, 27% in 2011 and 36% in 2012, while 

penicillin around 20%, 16% and 17% respectively, polymyxines 8%, 5% and 11% and macrolides 8%, 14% and 9%.  

In 2010 179.874 tonnes of antimicrobial active substances were, 2011 162.563 tonnes and 2012 157.045 tonnes.  

The quantitative importance of the use of the molecules should be relativized to the real dosage of the medicine in 

which they are contained. Nevertheless, using the value of the population correction unit (PCU), i.e. the estimated 

weight at treatment of livestock and of slaughter animals it was obtained the following data: 2010 166 mg /PCU, 

2011 119.9 mg/PCU e and 2012 159.772 mg/PCU (provisional data). 

The researchers and risk assessors regularly and systematically examine the factors that can lead to the presence of 

antimicrobial resistant bacteria in food and animals and providing scientific advice relevant to decision making. The 

factors are multiple and many of them still unknown, and not necessarily related to the availability of antimicrobials 

for the treatment of diseases 

It will, however, interesting to ascertain as soon as data are available if the active substances more available are 

those found in emerging antimicrobial resistance of bacteria isolated from animal species. If this parallelism is not 

found, it would be interesting to search for environmental factors, cross-resistance between drugs and bad practice 

on the use these molecules. 
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Os lacticínios estão entre os alimentos mais consumidos no mundo. Embora na produção leiteira mundial a quota de 

leite de ovelha e de cabra seja muito pequena, cumprem um papel significativo em muitos países. Assim, o uso de 

leite de vaca na produção de queijos que sejam comercializados como apenas produzidos a partir de leite de cabras 

ou ovelhas é um tipo simples e rentável de prática fraudulenta. A substituição de leite de ovelha ou de cabra por leite 

de vaca pode resultar do uso descuidado de fermentos produzidos a partir de leite de vaca, de um preço muito mais 

baixo do leite de vaca, do facto da produção de leite ser muito menor no caso das ovelhas e cabras e, finalmente, 

mas não menos importante, o leite de vaca estar disponível durante todo o ano em quantidades suficientes.  

Foi analisada a autenticidade de trinta marcas de queijos continentais portugueses comercializados com rótulo de 

Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP) e com indicação de produção 

exclusiva a partir de leite de ovelha e/ou cabra, através de uma prova de imunodifusão (Test CV II ®, LIBIOS, 

França), que detecta a presença de um mínimo de 1% de leite de vaca. Resumidamente, após extracção da amostra 

de queijo com clorofórmio, o extracto foi depositado nos poços de uma camada de agar contendo um anti-soro 

específico de leite de vaca. À medida que a amostra sofre difusão, os componentes do leite de vaca, reconhecidos 

pelo anti-soro, formam precipitados, cujo diâmetro se apresenta proporcional à quantidade de leite de vaca presente 

na amostra de queijo em análise. 

A validação dos resultados foi efectuada através da utilização de quatro amostras controlo, tal como recomendado 

pelas instruções do kit. Nas trinta amostras de queijo analisadas, não se observou qualquer reactividade com o soro 

anti-bovino, não tendo sido detectada a presença de precipitado nas amostras em análise.  

Estes resultados indicam que não houve adulteração em nenhuma das amostras analisadas, confirmando assim a 

respectiva autenticidade e comprovando o respeito pela legislação europeia aplicável. Em conclusão, as 

características da técnica de imunodifusão, designadamente a facilidade de execução, rapidez e exactidão, tornam-na 

ideal para a análise de rotina em caso de suspeita de adulterações em queijos.  

 

 

[Authenticity testing of PDO and PGI small ruminant cheese by an immuno-diffusion assay] 

 

Dairy products are among the most consumed foods in the world. Although the share of ewes’ and goats’ milk in 

world dairy production is very small, they are still play a significant role in many countries. Thus the use of cow’s 

milk in the production of cheeses that have been declared as only from goats or sheep is a simple and profitable type 

of fraudulent practice. The substitution of cows’ milk for ewes’ and goats’ milk can be results from 1) the careless 

use of starter cultures made from cows’ milk, 2) the much lower price of cows’ milk, 3) the much lower milk yield 

of ewes and goats and finally, but not the least, 4) cows’ milk is available throughout the year in sufficient 

quantities.  

Thirty PDO (protected designation of origin) and PGI (protected geographical indication) marketed brands of 

Portuguese mainland origin cheeses from goats and sheep were checked for any adulteration with milk from cow to 

guarantee authenticity, through a commercial immune-diffusion test (CV Test II®, LIBIOS, France), that detects 

down to 1% of cows’ milk. Briefly, after extraction of the cheese sample with chloroform, the extract was deposited 

in pits made in a layer of agar containing a specific antiserum to cow’s milk. As diffusion occurs, the constituents of 

cow milk recognized by the antiserum were precipitated being the diameter of this precipitate proportional to the 

amount of cow milk present in the sample of cheese.  

Validation of the results was achieved through the use of four sample control, in accordance with the enclosed 

instructions. No fraudulent labelling was observed in any of the thirty analysed samples, as neither showed reactivity 

with the anti-bovine protein. The results thus confirm the authenticity of all the analysed samples and confirm 

compliance with European Commission legislation. The easy, fast and reliable features of the immunodiffusion 

technique make it ideal in routine screening of cheese adulterations. 

 
Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro facultado pela Escola Universitária Vasco da Gama. 
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O objetivo deste trabalho foi o de prever o início da deterioração de salmão armazenado a 3 °C, sob diferentes 

condições de embalagem. 

Espécimes de salmão fresco foram obtidos a partir de um mercado local e transportados diretamente para o 

laboratório. Foram cortados filetes em duplicado e embalados individualmente em três diferentes condições: em 

aerobiose (A) e em dois tipos de atmosfera modificada (AML e AM) com e sem sumo de limão (SL), 

respetivamente. Após o acondicionamento, as amostras foram armazenadas a 3 °C e periodicamente analisadas 

quanto a parâmetros microbiológicos, físico-químicos e avaliação sensorial de frescura, a intervalos de tempo 

regulares. Uma amostra foi imediatamente analisada no tempo 0. 

A vida útil do salmão (Salmo salar) foi estimada em função da embalagem e tempo de armazenamento, usando a 

equação de Gompertz e modelo Baranyi . 

Os resultados mostraram que a utilização de AM e AML nas amostras de salmão permitiram retardar a 

multiplicação microbiana, aumentando assim a sua vida útil. Este aumento foi superior quando utilizado o sumo de 

limão combinado com o armazenamento em AM. 

Através da avaliação global de frescura, o ponto de rejeição sensorial foi definido nos seguintes tempos (em horas): 

144 ( A , 3 ° C); 216 ( AM, 3 °C) e 312 (AML, 3 °C). 

 

 

 

[Shelf-life of salmon stored under modified atmospheres]  

 

The aim of this work was to predict the onset of spoilage of fresh salmon fillets stored at 3 °C, under different 

conditions of packaging. 

Fresh salmon specimens were obtained from a local market and transported directly to the laboratory. Fillets were 

cut in duplicate and individually packed in three different conditions: in air (AP) and in two modified atmosphere 

(AML and AM) with and without lemon juice (LJ), respectively. After packaging, the samples were stored at 3 °C 

and were periodically analyzed for microbiological, chemical-physical analysis and sensory assessment of freshness 

at regular intervals. One sample was immediately analyzed, corresponding to t0. 

The shelf-life of salmon (Salmo salar) was estimated as a function of packaging and storage time, using Gompertz 

equation and Baranyi model.  

The results showed that MAP and MAPL of fillets retard the growth of microorganisms thereby increasing the shelf-

life of the salmon. This extension of shelf-life was higher when Lemon juice was combined with MAP storage. 

Through the overall assessment of freshness the point of sensory rejection was defined on the following hours: 144 

(AP, 3 °C); 216 (MAP, 3 °C) and 312 (MAPL, 3 °C). 
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O caviar autêntico é um produto habitualmente considerado como uma “iguaria de luxo” devido à exorbitância do 

seu preço de venda e à crescente escassez da oferta. Por isso, têm surgido diversas iniciativas tecnológicas no 

sentido de tornar possível disponibilizar produtos similares para o mercado, democratizando a acessibilidade. Entre 

as diversas alternativas, surgiu uma, nos últimos anos, que utiliza como matéria-prima os ovos de Helix aspersa 

maxima e que, comercialmente, tem sido designado por “caviar-pérola”. À semelhança do que acontece com os 

caviares beluga ou sevruga, também no caso do “caviar-pérola” constata-se uma exiguidade extrema de produção 

científica capaz de permitir a obtenção de um produto com características técnicas e comerciais compatíveis com o 

funcionamento do mercado. O objetivo deste trabalho foi precisamente dar início ao processo de obtenção de 

resultados de base técnica e científica sobre o assunto. Para isso, procedeu-se à determinação da composição 

centesimal dos ovos do referido helicídeo, foram efetuados ensaios de produção e desenvolvimento do produto sem 

recorrer à pasteurização e procurou-se determinar as caraterísticas de estabilidade físico-químicas, microbiológicas e 

de segurança sanitária do produto desenhado. No que concerne à composição centesimal dos ovos de Helix sp., 

verificou-se que 84,5% eram água, 6,7% de hidratos de carbono, 3,7% de  proteínas. apenas 0,1 %, de lípidos e 5% 

cinzas totais (especialmente cálcio). O produto foi desenvolvido após lavagem dos ovos adicionando um solução de 

NaCl a 5% e um conservante (sorbato de potássio (E202). Foram constituídos dois lotes de produto e um terceiro 

sem o conservante usando como testemunha. O produto foi analisado ao longo de um período de tempo que findou 

no momento em que o desvio organolético se tornou evidente. Foram efectuadas contagens de microrganismos 

aeróbios totais, tendo-se atingido valores superiores a 10
7
 ufc/g a partir da 3ª semana após fabrico. Quanto à 

presença de bactérias com relevância sanitária e indicadores de higiene, não se detectou Clostridium perfringens, E. 

coli, Salmonella spp. Listeria monocytogenes Staphylococous aureus, nem fungos em qualquer etapa do processo. 

No que respeita à caracterização físico-química, pH inicial do produto era de 8,40. A evolução da cor analisada 

através do sistema CEl L*a*b*s constatou um acelerada evolução par tons rosados progressivamente mais intensos. 

O produto desenvolvido não se revelou estável para além de duas semanas pelo que a formulação utilizada não é 

susceptível de permitir a produção de um produto comercialmente aceitável.   

  

 

["Snail caviar": product development and safety]  

 

Authentic caviar is a product commonly regarded as a "luxurious delicacy" due to its exorbitant selling price and the 

decreasing supply. Therefore, there have been several technological initiatives to create the possible to provide 

similar products in the market, democratizing accessibility. Among the various alternatives, emerged one, in recent 

years, using as raw eggs of Helix aspersa maxima, receiving the commercial designation of  "pearl caviar”. Like in 

Beluga or Sevruga caviars, also in the case of "pearl caviar" there are un extreme shortage of scientific production 

allowing to achieve a product with technical and commercial characteristics compatible with the market 

expectations. The objective of this study was to initiate the process for obtaining results of technical and scientific 

background concerning the subject. For this, we proceeded to determine the chemical composition of Helicideae 

eggs, production trials and product development were made without recourse to pasteurization and sought to 

determine physico-chemical, microbial stability and safety characteristics of the drawn product. Regarding the 

chemical composition of the Helix spp. Eggs, it was found that 84.5 % was water, 6.7% carbohydrate, 3.7 % 

proteins, only 0.1 % lipid and 5% total ashes (especially calcium). The product was developed after washing eggs 

and adding a solution of  5% NaCl and a preservative (potassium sorbate (E202). Two batches of product and a third 

party without preservative were made to be used as blank testimonial. The product was analyzed over a time period 

which finished by the time when the organoleptic deviation became evident. Total counts of aerobic microorganisms 

were made, having reached values higher than 10
7
 cfu / g from the 3

rd
 week after manufacturing. Regarding the 

presence of bacteria with health significance and hygiene indicators, Clostridium perfringens, E. coli, Salmonella 

spp., Listeria monocytogenes, Staphylococous aureus or fungi, were not found at any stage of the process. 

Regarding physicochemical characterization, initial pH of the product was 8.40. Evolution of color analyzed using 

the CEl L* a* b* system, an accelerated evolution pair pinkness progressively more intense. The developed product 

has not proved stable for more than two weeks and so, the used formula is not likely to allow producing a 

commercially acceptable product. 
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Introdução: Vários fungos estão associados à invasão do milho e da aveia durante os períodos da pré e pós-colheita 

sendo os géneros Fusarium, Penicillium e Aspergillus referidos como relevantes na génese de micotoxinas. O milho 

é um dos ingrediente mais importantes na produção de alimentos para animais. A contaminação desses materiais 

com bolores e a subsequente biossíntese de micotoxinas é frequentemente sinalizado. Em condições ecológicas 

específicas, pode ocorrer o desenvolvimento de fungos que degradam aquelas matérias primas, levando a perdas de 

nutrientes, alterações organolépticas, e eventuais efeitos deletérios sobre a saúde dos animais, afetando o seu 

crescimento e a sua produtividade.  

Objetivos: Considerando estes riscos, é fundamental para garantir um controlo adequado da micobiota associada à 

decomposição de matérias primas usadas no fabrico de rações e das próprias rações. 

Metodologia: Com este objectivo, 82 amostras de alimentos (milho, 37; aveia, 45 ) e 209 amostras de ração (aves, 

50; suínos, 114; bovinos, 45) , foram analisadas em Portugal em 2010 e 2011. Utilizaram-se procedimentos 

convencionais para quantificar e identificar a contaminação por fungos. 

Resultados: Detectaram-se fungos em todas as amostras. A média de contaminação encontrada em amostras de 

milho foi de 3,9 log10 ufc/g, variando entre 2,6 log10 ufc/g e 6,1 log10 ufc/g. Nas amostras de milho, os bolores 

encontrados com mais frequência pertenciam aos géneros Fusarium spp. (86,5 %) (4,5 log10 ufc/g), Penicillium 

spp. (67,6 %) (4,3 log10 ufc/g) e Aspergillus flavus (62,2 %)  (4,0 log10 ufc/g) (máximo de 5,3 log10 ufc/g). Em 

amostras de aveia, os géneros mais frequentes foram A. glaucus (84,4%). A. flavus estava presente em 71,4 % das 

amostras. Os níveis mais elevados de contaminações pertenceram a A. glaucus  com 5,4 log10 ufc /g. O nível 

máximo de A. flavus encontrado em amostras de aveia foi de 4,8 log10 ufc/g. A. ochraceus foi encontrado em 71,1 

% das amostras de aveia com um nível máximo de 4,7 log10 ufc/g. 

Conclusão: Quase todas as amostras de alimentos revelaram contaminação por fungos (97,6%). Os níveis gerais 

variaram entre 1,9 log10 ufc/g e 5,7 log10 ufc/g. Os bolores mais frequentes foram Aspergillus spp. (91,2 %), 

Penicillium spp. (58,8 %) e Fusarium (58,3 %). A média dos níveis de contaminações por fungos foi de 4,0 log10 

ufc/g, sendo em geral, mais elevada na alimentação para suínos. Estes resultados confirmam a necessidade de se 

realizarem avaliações às matérias primas e aos alimentos compostos para animais sendo ferramentas essenciais na 

avaliação da sua qualidade. 

 

[Fungal spoilage in feedstuffs and feed, a two years survey (Portugal, 2010-2011)] 

Introduction: Several fungi are associated with maize and oats invasion during pre and post harvest periods, on 

which the genus Fusarium, Penicillium and Aspergillus are referred as relevant for mycotoxins genesis. Maize is 

one of the most important feedstuff in feed production. The contamination of these materials with moulds and 

subsequent mycotoxins biosynthesis is frequently signalled. In specific ecological conditions, spoiling fungi may 

develop, leading to nutrient losses, organoleptic changes, and eventual deleterious effects on animal healthy, 

affecting animal growth and its productivity.  

Objectives: Under the perspective of those risks, it is crucial to assure an adequate control of the spoiling feed 

mycobiota. 

Methodology: With this propose, 82 samples of feedstuffs (maize, 37; oats, 45) and 209 samples of mixed feed 

(poultry, 50; swine, 114; bovine, 45) were surveyed in Portugal during 2010 and 2011. A convention mycological 

procedure was used to quantify and identify fungi contaminations. 

Results: Fungi were detected in all samples. The average of contamination found in maize samples was 3.9 log10 

cfu/g, ranging from a minimum of 2.6 log10 cfu/g to 6.1 log10 cfu/g. The most frequent moulds genus found in corn 

were Fusarium spp. (86.5%) (4.5 log10 cfu/g), Penicillium spp. (67.6%) (4.3 log10 cfu/g) and A. flavus (62.2%) (4.0 

log10 cfu/g) (maximum 5.3 log10 cfu/g). In oats samples, A. glaucus were the most frequent genus found (84.4%). A. 

flavus were present in 71.4% of the samples. The higher levels of contaminations belonged to A. glaucus, 5.4 log10 

cfu/g; The maximum level of A. flavus found in oats samples were 4.8 log10 cfu/g. A. ochraceus was found in 71.1% 

of oats samples with a maximum level of 4.7 log10 cfu/g.   

Conclusion: Almost all feed samples revealed fungi contaminations (97.6%). General levels ranged from 1.9 log10 

ufc/g and e 5.7 log10 ufc/g. Most frequent moulds were Aspergillus spp. (91.2%), Penicillium spp. (58,8%) and 

Fusarium (58.3%). The average of the fungi levels contaminations was 4.0-log10 cfu/g, being, in general, higher in 

swine’s feed. These results confirm the need of feed surveying, as a tool to assess feed quality.   
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A segurança alimentar é uma das áreas mais importantes de saúde pública em todo o mundo. A alimentação animal 

influencia não só a saúde e bem-estar animal como a segurança alimentar do consumidor. A higiene e segurança 

sanitária dos alimentos para animais produzidos, transformados, processados, comercializados e/ou distribuídos 

deve ter em atenção o controlo analítico dos mesmos. Este controlo foca-se na determinação de: 

i. Constituintes analíticos;  

ii. Teor em aditivos (incluindo a categoria dos aditivos nutritivos, o grupo funcional dos oligoelementos, a 

categoria dos zootécnicos e os grupos funcionais dos coccidiostáticos e histomonostáticos); 

iii. Contaminação microbiológica mediante a pesquisa da presença de agentes patogénicos; 

iv. Incorporação de proteínas animais transformadas (PATs); 

v. Antibióticos e promotores de crescimento ilegais;  

vi. Substâncias indesejáveis (micotoxinas, metais pesados, dioxinas e outros);  

vii. Utilização/comercialização de alimentos para animais geneticamente modificados. 

Para fazer face a estas exigências, e com base em critérios de avaliação devidamente estabelecidos, existem 

controlos oficiais determinados e coordenados por organismos centrais europeus, tendo em conta o espaço 

económico em que Portugal se encontra inserido. A autoridade competente estabelece os laboratórios habilitados 

(avaliados e acreditados em conformidade com a ISO 17025) a efetuar a análise das amostras recolhidas para os 

controlos oficiais (Regulamento (CE) nº882/2004).  

De acordo com o D.L. nº 151/2005, o INIAV, IP, é o laboratório designado para o controlo oficial da alimentação 

animal, assegurando as atividades de cinco Laboratórios Nacionais de Referência (LNR) para: 

i. Alimentação Animal 

ii. Proteínas Animais transformadas 

iii. Aditivos em Alimentação Animal e Consorcio de Laboratórios Nacionais de Referência 

iv. Metais Pesados na Alimentação Animal 

v. Micotoxinas na Alimentação Animal 

As suas atividades são coordenadas pelos vários Laboratórios Europeus de Referência, os quais organizam 

periodicamente ações de formação, inspeções assim como testes comparativos. Esta unidade orgânica é ainda 

Laboratório Oficial para o controlo da alimentação animal. As metodologias analíticas utilizadas são absorção 

atómica, cromatografia líquida, análise direta por decomposição térmica, ELISA, microscopia ótica, PCR e outras 

de acordo com o estipulado em normas e legislação.  

  

[Animal feed in Portugal: presentation of the National Reference Laboratory] 

Food safety is one of the most important areas of public health worldwide. Feeding stuff influences both health and animal 

welfare and food safety for the consumer. Hygiene and safety of food and feed products produced, processed, marketed 

and / or distributed should concern the analytical control of them. This control focuses on the determination of: 

viii. Analytical constituents;  

ix. Content of additives ( including the nutritional additives category, the trace elements functional group, the 

livestock category and the coccidiostats and histomonostatic functional groups); 

x.  Microbiological contamination by detection of pathogens; 

xi. Incorporation of processed animal proteins (PATs); 

xii. Antibiotics and illegal growth promoters;  

xiii. Undesirable substances (mycotoxins, heavy metals, dioxins and others);  

xiv. Commercialization of genetically modified feed. 

To meet these requirements, taking into account the economic space in which Portugal is inserted and based on evaluation 

criteria properly established, there are certain official controls coordinated by European Commission. The competent 

authority establishes the licensed laboratories (assessed and accredited according to ISO 17025) to perform the samples 

analysis collected for official controls (Regulation (EC) No 882/2004). According to D.L. no 151/2005, INIAV, IP is the 

designated laboratory for the official control of feed, ensuring the activities of five National Reference Laboratories 

(NRL): 

vi. Animal feeding stuff 

vii. Animal proteins 

viii. Additives in Animal Nutrition and Consortium of National Reference Laboratories 

ix. Heavy Metals in Feed  

x. Mycotoxins in Feed 

Their activities are coordinated by several European Reference Laboratories, which regularly organize training proficiency 

tests as well as inspections. This organic unit is also the Official Laboratory for feed control. The analytical methodologies 

used are atomic absorption, liquid chromatography, direct analysis by thermal decomposition, ELISA, optical microscope, 

PCR and others in accordance with international standards and legislation.  
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A Tapada Nacional de Mafra (TNM) apresenta três espécies de ungulados, o veado ibérico (Cervus elaphus hispanus), o 

gamo (Cervus dama) e o javali (Sus scrofa). O objectivo deste estudo foi  estudar a prevalência dos parasitas nestes 

hospedeiros. O estudo foi dividido em duas vertentes, sendo a primeira a colheita mensal de fezes em populações de 

ungulados (uma de veado (V), sete de gamo (G) e três de javali (J)) e a segunda a necrópsia de animais caçados. O estudo 

foi efectuado entre Setembro de 2011 e Outubro de 2012. Foram usandas técnicas de coprologia qualitativa e quantitativa, 

técnica de Baerman, esfregaço fecal e a técnica de McMaster modificada para Fasciola hepatica. As necrópsias foram 

efectuadas para pesquisa de endoparasitas e ectoparasitas. 

Os estrongilídeos gastrointestinais (EGI) foram detectados em mais de 70% das amostras de cervídeos e em 100% das 

amostras de javalis. Nos cervídeos, os nemátodes gastrintestinais revelaram um nível de ovos por grama (OPG) quase 

sempre constante (0-50 OPG) sem picos aparentes, salvo raras excepções. As três populações de javali demonstraram 

níveis variáveis de OPG (min. 100 – máx. 20200 OPG). A sedimentação natural foi positiva para ovos de F. hepatica em 

todas as populações. No McMaster modificado para F. hepatica, a média da população de veados foi 2,125 OPG. Nos 

gamos as médias de OPG foram inferiores a 20 OPG. Nas populações de javali os OPG médios foram superiores a 65 

OPG. Relativamente a Cryptosporidium spp., a população V1 e G3 obteve uma prevalência de 10%, mas no total de todas 

as populações foi de apenas 2,74% de positivos. Nas L3 obtidas das coproculturas, foram observados os géneros 

Ostertagia e Oesophagostomum no gamo e Hyostrongylus e Oesophagostomum no javali. No Baerman foram 

identificadas larvas L1 de Dictyocaulus spp., Muellerius e Protostongylus em cervídeos e ovos com larvas de 

Metastrongylus em javalis. Também foram encontrados ovos de Trichuris sp., Capillaria sp. e Physocephalus sexalatus. 

Em animais caçados, foram identificados nemátodes pulmonares (NP) das espécies Metastrongylus salmi, M. 

pudendotectus e M. elongatus, assinalados em 55,6% dos javalis. A nível hepático, 76,5% dos gamos apresentaram adultos 

de F. hepatica enquanto nos javalis, a prevalência foi de 55,5%. No abomaso dos gamos foram observados parasitas das 

espécies Spiculopteragia asymetrica e S. matheovossani. A nível intestinal foram recuperados parasitas de 

Oesophagostomum venulosum e O. radiatum nos gamos e Trichuris spp. no veado. No estômago do javali foram 

observados parasitas de Ascarops strongylina. A nível externo foram recuperados ectoparasitas da espécie Ixodes ricinus 

nos gamos (88% de animais positivos) e das espécies Hyalomma lusitanicum e Rhipicephalus sanguineus nos javalis (78% 

de animais positivos). Os EGI e F. hepatica demonstraram ser os parasitas mais importantes em todas as populações de 

ungulados, com prevalências médias globais de cerca de 85% e 66%, embora os NP também tenham alguma expressão 

nos javalis. Ao nível dos ectoparasitas é de destacar a elevada prevalência dos ixodídeos, cerca de 80 e 90% nos gamos e 

javalis, respectivamente. Estes resultados e os parasitas assinalados, demonstram a sua importância em Saúde Animal e 

Saúde Pública e a necessidade de monitorização regular de populações de animais silvestres.   

[Parasitism of wild ungulates at the National Tapada of Mafra] 

The Tapada Nacional de Mafra ( TNM ) has three ungulates species, the Iberian red deer (Cervus elaphus hispanus), 

fallow deer (Cervus dama) and wild boar (Sus scrofa). The goal of this study was to identify the parasites and their 

prevalence in these hosts. The study had two parts, being the first the monthly faecal collection in populations (one of red 

deer (V), seven of fallow deer (G) and three of wild boars (J)) and the second the necropsy of hunted animals. The study 

was carried out between September 2011 and October 2012. Faeces were processed using qualitative and quantitative 

faecal  tests, Baerman technique, fecal smear and modified McMaster for Fasciola hepatica . The necropsies were 

performed to search for endo and ectoparasites . 

 The eggs of gastrointestinal strongyles were detected in over 70% of the deer samples and 100% of wild boar samples. In 

fallow deer populations, the level of eggs per gram (EPG) of gastrointestinal nematodes (GIN) was almost constant (0-50 

EPG) without apparent peaks with rare exceptions. The three populations of wild boar had very oscillating levels of EPG 

(min. 100 - max 20200 EPG). The natural sedimentation was positive for F. hepatica eggs in all populations. In the 

modified McMaster technique, the average red deer population EPG was 2,125 EPG. In fallow deer populations, the mean 

was below 20 EPG. In wild boar populations the EPG mean were higher than 65. For Cryptosporidium spp., V1 and G3 

population prevalence was 10%, but the total of all populations was 2,74 %. In faecal cultures, the L3 belonged to genera 

Ostertagia and Oesophagostomum for fallow deer and Hyostrongylus and Oesophagostomum for wild boars. In Baerman, 

L1 larvae of Dictyocaulus spp., Muellerius and Protostongylus were identified in cervids and Metastrongylus eggs in wild 

boars. Trichuris sp., Capillaria sp. and Physocephalus sexalatus eggs were also found. In hunted animals, the pulmonary 

nematodes (PN) were Metastrongylus  salmi , M. pudendotectus and M. elongatus, reported in 55.6% of wild boars . In the 

liver, 76.5% of fallow deer had adults of F. hepatica, while in the wild boar, the prevalence was 55.5%. In fallow deer, 

Spiculopteragia assymetrica and S. matheovossani species were found in abomasum. In the intestine, Oesophagostomum 

venulosum and O. radiatum in fallow deer and Trichuris spp. in red deer. In the wild boar Ascarops strongylina were 

collected from the stomach As external parasites were identified Ixodes ricinus in fallow deer (88% of positive animals) 

and Hyalomma lusitanicum and Rhipicephalus sanguineus in wild boar (78% of positive animals). The GIN and F. 

hepatica were the most important parasites in all ungulates, average prevalence of about 85% and 66%, respectively, 

although PN also have some expression in wild boar. Concerning ectoparasites, the high prevalence of ticks is highlighted, 

about 80 and 90% in wild boar and fallow deer, respectively. These results and the reported parasites, demonstrate their 

importance in Animal and Public Health and the need for regular monitoring of wildlife populations. 
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O sacarrabos (Herpestes ichneumon) é um carnívoro silvestre, da família Herpestidae, diurno, pouco gregário e cuja 

distribuição se limita exclusivamente à Península Ibérica e a parte do norte de África. Poucos são os estudos 

efetuados neste mangusto, principalmente no que diz respeito à sua fauna parasitológica. Foi então realizado um 

estudo no âmbito dos parasitas gastrointestinais deste carnívoro, de forma a clarificar o papel que este tem na 

transmissão de certas parasitoses, tanto como hospedeiro definitivo ou como hospedeiro reservatório. 

Adicionalmente, foram pesquisados os parasitas de outros carnívoros silvestres coabitantes (raposa, texugo e 

fuinha), também comuns na Península Ibérica. 

Foram extraídas amostras fecais de 358 intestinos congelados de vários carnívoros silvestres, recolhidos através de 

um Projeto centralizado na Universidade de Aveiro: sacarrabos (n = 345), raposa (n = 9), texugo (n = 3) e fuinha (n 

= 1) oriundos de vários pontos de Portugal, na sua maioria na zona sul. Estas foram analisadas usando métodos 

coprológicos de flutuação, sedimentação, McMaster e esfregaço fecal com coloração de Ziehl-Neelsen. 

Foi isolada Giardia sp. de uma amostra de sacarrabos (1/345) e também da única amostra de fuinha (1/1), sendo este 

o primeiro relato deste protozoário no mangusto ibérico. Foi igualmente verificado, numa amostra de sacarrabos 

(1/345), um nemátode da superfamília Metastrongyloidea, cujo género não foi possível identificar. Toxocara canis, 

Toxascaris leonina, Uncinaria sp. e Passalurus sp. foram isolados em quatro raposas (4/9). 

Quanto ao principal carnívoro em estudo, o sacarrabos, verificou-se que a prevalência de parasitas é bastante baixa 

neste carnívoro (0,6%). Causas comportamentais, alimentares e geográficas foram apontadas para justificar esta 

prevalência, não descartando, contudo, o modo de armazenamento das amostras pré-processamento (congelação). 

Mais uma vez, foi verificada a importância parasitária e zoonótica que as raposas representam tanto a nível silvático 

como doméstico, assim como a importância do sacarrabos e da fuinha como potenciais hospedeiros reservatórios e 

perpetuadores, a nível animal e humano, de Giardia sp.. Futuros estudos parasitológicos, com amostras frescas, 

poderão confirmar este tipo de prevalência, assim como estudos que incidam sobre a base vegetal da dieta e as 

características fisiológicas deste carnívoro. 

 

[Study of gastrointestinal parasites in the Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon) and other co-

inhabitant wild carnivores, with relevance in Portugal] 

 

The Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon) is a wild carnivore, from the Herpestidae family, diurnal, with few 

gregarious habits, and whose geographical distribution is limited to the Iberian Peninsula and part of North Africa. 

Research on this mongoose is scarce, especially the one concern its parasites. A parasitological study was conducted 

on the gastrointestinal parasites of this carnivore, to clarify its role on the transmission of some parasitic diseases, as 

a definitive host or a reservoir host. Moreover, other wild carnivores (red fox, eurasian badger and stone marten), 

common in the Iberian Peninsula, were also studied. 

Fecal samples were collected from 358 frozen intestines of various wild carnivores, collected through a Project 

centralized at the Aveiro University: Egyptian mongoose (n = 345), red fox (n = 9), eurasian badger (n = 3) and 

stone marten (n = 1) coming from several spots in Portugal, mainly from the south. The samples were analyzed by 

flotation, sedimentation and McMaster procedures and fecal smears stained by Ziehl-Neelsen technique. 

Giardia sp. was isolated from a single sample of Egyptian mongoose (1/345) and also from the only sample of stone 

marten (1/1), being the first report of this protozoan in the mongoose. Another sample of Egyptian mongoose 

demonstrated the presence of a nematode, from the superfamily Metastrongyloidea, but the genus could not be 

identified. Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria sp. and Passalurus sp. were isolated from four red foxes 

(4/9). 

Concerning the main carnivore in this study, a low parasitological prevalence (0,6%) was verified. Behavioral, 

dietary and geographical causes were indicated to justify this prevalence, without ruling out the storage method used 

for the samples (freezing) prior to their treatment. Once again, the parasitological and zoonotic importance of red 

foxes on both sylvatic and domestic levels was confirmed. The same was established for the Egyptian mongoose and 

the stone marten regarding the protozoan Giardia sp.. Future parasitological studies with fresh samples may be 

needed to confirm this kind of prevalence, as well as, studies addressing the plant-based part of the diet and the 

physiology of this carnivore. 
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A adiaspiromicose é uma doença causada por inalação de fungos saprófitas do género Chrysosporium e que tem a 

particularidade de não evidenciar multiplicação nem disseminação nos hospedeiros. No âmbito de um estudo 

largado, em curso no INIAV desde 2010, que visa a avaliação sanitária de carnívoros silvestres de Portugal 

Continental provenientes de atropelamento ou de acções de correcção de densidades de predadores, identificou-se a 

presença de adiospiromicose em sacarrabos (Herpestes ichneumon), uma espécie terrestre da família Herpestidae.  

A avaliação anatomopatológica de 143 animais (n=24, 2010; n=119, 2011), não evidenciou lesões macroscópicas, 

no entanto, observaram-se lesões microscópicas características em pulmão (n=8),  linfonodo (n=1), ou pulmão e 

linfonodo (n=2) de 11 animais (n=3, 2010; n=8, 2011). As lesões de adiospiromicose identificadas eram 

histologicamente caracterizadas por formações arredondadas (adiaconídios), em número variável, de parede espessa, 

laminada, maioritariamente vazias ou apresentando um conteúdo granuloso basófilo; a reacção celular era também 

variável, mas geralmente discreta; havia por vezes fibrose envolvente. A coloração pelo PAS e pelo método de 

Grocott confirmou a presença destes fungos.  

Não foram encontradas evidências de adiospiromicose nas outras espécies de carnívoros analisadas. 

 

 

[Adiospyromycosis in mediterranean populations of Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon)] 

 

Adiaspiromycosis is a non-disseminative fungal infection caused by inhalation of spores of the saprophytic soil 

fungus Chrysosporium. As adiaconidia do not multiply, the disease is usually self-limited. In the scope of an 

underway study carried out by INIAV, which aims to assess the health status of wild carnivores in Portugal, 

obtained from road-kills or corrective actions of predator densities, we identified adiospyromycosis in Egyptian 

mongoose (Herpestes ichneumon), a terrestrial species of  the Herpestidae family. 

The pathologic evaluation of 143 animals (n = 24, 2010; n = 119, 2011) did not evidence macroscopic lesions, 

however characteristic microscopic lesions were observed in the lung (n = 8), lymph node (n = 1), or in both lung 

and lymph node (n = 2) of 11 animals (n = 3, 2010; n = 8, 2011). Microscopically, lesions were characterized by 

large spherules (adiaconidia) with laminar thick walls surrounding empty centers or showing a basophilic granular 

content, varying in number; cell reaction was also variable, but generally mild, and sometimes there was 

surrounding fibrosis. PAS and Grocott stains confirmed the presence of etiological fungi. 

 No evidence of adiospyromycosis was found in the other carnivore species surveyed. 
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A caracterização da comunidade microbiana dos mamíferos é essencial para compreender como o ecossistema 

intestinal molda a evolução e a diversificação das espécies hospedeiras, bem como a adaptação a diferentes nichos 

ecológicos. No entanto, a diversidade, abundância e as espécies dominantes da microflora intestinal de muitos 

carnívoros permanecem indefinidas. Esse é o caso do sacarrabos (Herpestes ichneumon), um mesocarnivoro em 

expansão que, na Europa, está restrito à Península Ibérica. 

Neste estudo, foi investigada a comunidade de bactérias cultiváveis presente nas fezes de 53 sacarrabos amostrados 

em Portugal Continental. A tolerância a 28 agentes antimicrobianos ou promotores de crescimento utilizados na 

prática veterinária foi também investigada. 

Os principais grupos de bactérias isoladas, maioritariamente do filo Firmicutes (89%), pertencem às ordens 

Clostridiales, Enterobacteriales e Lactobacillales. O género Clostridium  era comum a 41 animais  (77,4%). Foram 

identificadas estirpes de enterococos,  Salmonella spp. e Pseudomonas putida com elevada tolerância aos compostos 

testados, sugerindo seleção da resistência pela exposição direta ou indireta à influência antrópica. Não se 

identificaram sinais de doença entre os sacarrabos analisados, mas o risco de excreção intermitente de bactérias 

tolerantes a antimicrobianos e/ou potencialmente patogénicas pode representar um risco para espécies simpátricas 

expostas e ameaçadas. 

Os resultados deste estudo reforçam a necessidade de se avaliar o microbioma para compreender a ecologia de 

mamíferos e a utilidade do sacarrabos,  amplamente distribuído e abundante, para atuar como espécie sentinela da 

saúde do ecossistema mediterrânico.  

 

 

[Antimicrobial-tolerant commensal bacteria in Mediterranean populations of Egyptian mongoose] 

 
The characterization of the microbial community of mammalians is important to understand how the intestinal 

ecosystem shapes the development and diversification of host species and the underlying adaptation to different 

ecological niches and land uses. However, microbial diversity, abundance and dominant species of the intestinal 

microflora of many carnivores remain indefinite. Such is the case of Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon), a 

mesocarnivore in expansion that, in Europe, is restricted to the Iberian Peninsula.  

In this study, we investigated the cultivable bacterial community present in faeces of 53 Egyptian mongoose 

individuals sampled across mainland Portugal. We also examined bacterial tolerance to 28 antimicrobials used in 

veterinary practice. Firmicutes were predominant (89%), while Clostridiales, Enterobacteriales, and Lactobacillales 

were the major cultivable bacterial groups, with 41 animals (77.4%) harbouring Clostridium species. Antimicrobial 

tolerant Enterococcal, Salmonella spp. and Pseudomonas putida were isolated, suggesting resistance selection by 

direct or indirect exposure to anthropogenic influence. Signs of disease among mongooses were not apparent, but 

the risk of intermittent shedding of potentially pathogenic and/or antimicrobial tolerant bacteria into the ecosystem 

may present a risk to exposed threatened sympatric species. 

Results from this study reinforce the need to evaluate the microbiome as a mean to understand the ecology of 

mammalian species and the utility of widely distributed mongoose to act as sentinels of Mediterranean ecosystem 

health. Awareness of circulating bacteria and sanitary condition of sympatric species in priority conservation areas 

for menaced species may also help to manage successful intervention actions. 
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A mixomatose e a doença hemorrágica do coelho são doenças virais altamente infecciosas cujo controlo depende da 

vacinação dos animais e da aplicação de medidas de biossegurança com ênfase no uso de redes mosquiteiras. 

Embora eficazes na produção cunícola intensiva, estas medidas não podem ser aplicadas na fauna selvagem. Na 

Península Ibérica, o equilíbrio e a dinâmica de populações de coelho-bravo foi perturbado drasticamente no passado 

devido a surtos causados por estes vírus. Atualmente uma nova variante do vírus da doença hemorrágica do coelho 

(RHDV) está em expansão na Europa Ocidental, incluindo Portugal. Este novo vírus, designado RHDV2, está 

provavelmente relacionado com a redução que se tem observado nas populações de coelho-bravo em muitas áreas de 

Portugal desde o início de 2013. O conhecimento das prevalências destes agentes patogénicos, a sua variação ao 

longo do tempo e distribuição geográfica no território nacional é de suma importância para prever variações 

drásticas nas populações de coelho e antecipar o impacto nos seus predadores. Uma vez que a disseminação destes 

vírus é facilitada por vetores mecânicos, a monitorização paralela destes agentes nas populações selvagens e 

domésticas é necessária para uma melhor compreensão das comunidades vírus-hospedeiro a nível de ecossistema. 

Este aspeto é particularmente relevante em áreas onde a produção tradicional de coelho decorre na proximidade de 

populações de coelhos selvagens. 

Aqui apresentamos um rastreio retrospetivo sobre o vírus mixoma (MYXV) e o RHDV em coelhos selvagens e 

domésticos suspeitos de doença ou encontrados mortos entre 2005 e 2013, em Portugal. Os tecidos submetidos a 

exame virológico durante este período de 9 anos foram analisados de acordo com o pedido do veterinário. Os 

cadáveres recebidos foram examinados de acordo com a suspeita levantada durante a necrópsia. A distribuição 

geográfica dos dois vírus no território nacional e as percentagens de positividade encontradas durante este período 

mostrou que o MYXV e o RHDV circulam em todo o território nacional, incluindo o arquipélago dos Açores e a 

Ilha da Madeira e contribuem indubitavelmente para as taxas de mortalidade observadas, tanto nos coelhos 

domésticos como nos coelhos selvagens. 

 

 

[Retrospective analysis of the impact of myxoma virus and rabbit hemorrhagic disease virus 

infections on death of European rabbits in Portugal (2005-2013)] 

 

Myxomatosis and rabbit hemorrhagic disease are highly infectious viral diseases which control relies on vaccination 

and biosecurity measures with emphasis on the use of mosquito nets. Although effective in commercial breeding of 

rabbits for meat and fur industry and, in less extension, in traditional livestock, these measures cannot be applied in 

the wild. In the Iberian Peninsula, the equilibrium and dynamics of wild rabbit populations was drastically impacted 

in the past by outbreaks of these viruses. A new variant of rabbit hemorrhagic disease virus (RHDV) is presently 

spreading in Western Europe, including Portugal. This new virus, designated RHDV2 is probably related with the 

reduction in the size of wild rabbit populations observed in Portugal since the beginning of 2013. The knowledge of 

how these pathogens affect their hosts, its prevalence over time and geographical distribution is of paramount 

importance to predict drastic reductions in rabbit populations, and to anticipate the impact on its predators. As spill 

over between domesticated and wild rabbits is facilitated by mechanical vectors, particularly between traditional 

farming and wild rabbits, combined monitoring of pathogens in wild and domestic populations is required for a 

better understanding of host-pathogen communities at an ecosystem level. 

Here we present a retrospective survey for myxoma virus (MYXV) and RHDV in wild and domestic rabbits that 

died of illness or were found dead between 2005 and 2013 in Portugal. Rabbit tissues submitted to viral examination 

during this 9-year period were analysed according to the veterinarian suspicion or request. Cadavers were examined 

accordingly to the suspicion raised during necropsy. The geographic distribution of the two viruses among the 

territory of Portugal and the percentages of positivity found during this period showed that MYXV and rabbit 

RHDV are spread all national territory including Azores archipelago and Madeira Island accounting indubitably for 

the mortality rates observed either in wild as in domestic rabbits. 
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A Metrite Contagiosa Equina (MCE) é uma infeção venérea dos equinos altamente contagiosa e de relevante 

preocupação internacional, causada por Taylorella equigenitalis. O ciclo da infeção é extremamente difícil de 

controlar e erradicar: Os garanhões infetados são portadores assintomáticos, transmitindo a infeção por contacto 

sexual ou através de procedimentos de maneio reprodutivo; A infeção aguda nas éguas pode provocar infertilidade, 

raramente aborto e, mesmo com recuperação clínica, as éguas podem também tornar-se portadoras assintomáticas, 

bem como os poldros infetados ao nascer.  

A MCE é notificável em muitos países (não em Portugal), sendo uma doença de declaração obrigatória à OIE (OIE-

Office International des Epizooties-Organização Mundial de Saúde Animal).  

Portugal tem uma longa tradição de criação e exportação de cavalos. O controlo da MCE é essencial para os 

programas de criação, bem como para a manutenção do estatuto de exportação de cavalos do país.  

O isolamento da T. equigenitalis é o único método prescrito pela OIE quer para o comércio internacional, quer para o 

teste de animais após o tratamento, pois deteta apenas organismos viáveis.  

Contudo, a natureza fastidiosa da T. equigenitalis dificulta o seu isolamento e um sistema de controlo da qualidade 

deve ser aprovado antes de um laboratório ter permissão para fazer testes oficiais desta pesquisa. O INIAV (Benfica) 

é o único laboratório no país equipado com um método para o isolamento de T. equigenitalis de qualidade aprovada 

pelo Laboratório de Referência da OIE para MCE. 

A presente comunicação tem o objetivo de dar a conhecer a pesquisa de MEC no INIAV, bem como assinalar o 

primeiro surto detetado em Portugal e dados subsequentes.   

A T. equigenitalis foi isolada pela primeira vez em Portugal (por T. Rocha) em 2008, a partir de um garanhão 

recentemente importado. Foram depois obtidos isolados a partir de 2 fêmeas da mesma quinta. Na sequência deste 

surto, a autoridade veterinária Portuguesa (DGV) determinou a testagem de todos os equinos dessa quinta, tendo 

sido detetados mais 4 positivos. Todos os animais positivos foram tratados e de seguida testados repetidamente no 

INIAV, dando resultados negativos.  

Desde estes primeiros casos até o fim de 2013, mais de 1500 testes laboratoriais para a pesquisa (isolamento) de 

MCE foram feitos no INIAV-Benfica, com resultados negativos. Os dados disponíveis sugerem que o surto acima 

referido terá sido um acontecimento isolado, contudo um rastreio mais alargado seria importante para melhor avaliar 

a presença de infeções por T. equigenitalis em Portugal.   

 

[Contagious Equine Metritis in Portugal: Laboratory diagnosis, first positive cases and subsequent 

data]  

Contagious Equine Metritis (CEM) is a highly contagious venereal infection of equines of major international concern, 

caused by Taylorella equigenitalis. Its cycle of infection is extremely difficult to control and eradicate: Infected stallions 

are asymptomatic carriers for months or years, if not treated, transmitting the disease by sexual contact or trough 

reproduction procedures. In mares, the acute infection can result in infertility, clinical recovery can occur, but the mares 

can also become asymptomatic carriers, as well as their foals infected at foaling.  

CEM is notifiable by law in many countries, although not in Portugal, and it is an O.I.E. (OIE-Office International des 

Epizooties- World Organization of Animal Health) equine disease of mandatory notification.  

Portugal has a long tradition of horse breeding and exportation. The control of CEM is essential for breeding programs and 

the maintenance of the country’s horse export status.  

The isolation of T. equigenitalis is the only OIE prescribed test for international trade and the only method recommended 

for testing animals after treatment, since it detects viable organisms only.  

However, the fastidious nature of T. equigenitalis makes it difficult to isolate and a quality control system should be 

approved before a laboratory is permitted to undertake official testing for CEM. The INIAV-Benfica is the only laboratory 

in the country equipped with an OIE Reference Laboratory for CEM quality approved method for the isolation of T. 

equigenitalis. 

This communication aims to disclose the testing for CEM in the INIAV in the latest years, to note the first outbreak of T. 

equigenitalis in Portugal and subsequent data.  

For many years, Portugal was considered free from CEM.  However, in 2008, T. equigenitalis was isolated for the first 

time (by T. Rocha), from a recently imported stallion. Isolates were further obtained from 2 mares of the same farm. 

Following this first outbreak, the veterinary authority in Portugal (DGV) determined mandatory testing of all equines from 

that farm, resulting in the isolation of T. equigenitalis from 4 other equines. All positive animals were treated and 

subsequently repeatedly tested at the INIAV, yielding negative results. Since these first cases until the end of 2013, more 

than 1500 laboratory tests for CEM were undertaken at the INIAV-Benfica, yielding negative results. The available data 

suggest that the observed outbreak was an isolated event, however a wider survey would be needed to further evaluate the 

presence of T. equigenitalis infections in Portugal.    
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Os herpesvírus do tipo 2 e 5 dos equinos (EHV-2 e EHV-5) são gamma-herpesvirus de crescimento lento, 

associados a células, que infetam cavalos em todo o mundo. Apesar de seu papel como agentes patogénicos ser 

ainda incerto, alguns autores relataram a sua associação a doença do trato respiratório superior, linfadenopatia em 

poldros, imunossupressão, mal-estar geral e a uma redução da performance. Recentemente, o EHV-2 foi associado a 

dermatite granulomatosa e o EHV-5 a fibrose pulmonar. Os dois tipos de vírus causam infeções persistentes com 

eliminação continuada e infeções latentes com eliminação intermitente de vírus. No nosso laboratório não existia 

registo, até à data deste estudo, de deteção EHV-2 ou EHV-5. 

Neste estudo relatamos a deteção de EHV-2 e EHV-5 em cavalos aparentemente saudáveis (n=52) e com sintomas 

neurológicos (n = 11). Os vírus foram inicialmente identificados por um PCR generalista para todos os herpesvírus, 

dirigido para a o gene da DNA polimerase viral. Os produtos amplificados foram purificados a partir de géis de 

agarose e sequenciados. As sequências nucleotídicas obtidas foram comparadas com as sequências disponíveis na 

base de dados do Genebank com recurso ao programa BLAST, e submetidas a análise filogenética. A pesquisa dos 

vírus responsáveis pela rinopneumonia dos equinos (EHV-1 e EHV-4) resultou negativa em todos os animais 

analisados (n=63). 

A prevalência de EHV-2 e EHV-5 em células mononucleadas do sangue periférico (PBMCs) dos animais saudáveis 

foi respetivamente de 15% e 40%. Nos animais com sinais de doença neurológica a prevalência de EHV-2 e EHV-5 

atingiu 55% e 9%, respetivamente. O isolamento de EHV-2 foi conseguido com por cocultura de PBMCs com 

células de linha RK13. Foi detetado efeito citopático (CPE) na segunda passagem de cultura de células, consistindo 

na vacuolização das células, aparecimento de focos de células redondas e formação de sincícios. O isolamento de 

EHV-2 foi confirmado por amplificação de regiões discriminatórias do genoma e sequenciação. Apesar das infeções 

por EHV-2 e EHV-5 em cavalos serem consideradas comuns, este é o primeiro relato do isolamento de EHV-2 e de 

deteção de EHV-5 em Portugal. 

 

 

[Identification of equine herpesvirus 2 and 5 in horses in Portugal] 

 

Equine herpesvirus 2 and 5 (EHV-2 and EHV-5) is a slowly growing, cell-associated gammaherpesviruses that 

infect horses worldwide. Although its role as pathogens is uncertain, some authors have reported its association with 

upper respiratory tract disease, lymphadenopathy in young horses, immunosuppression, general malaise and poor 

performance. More recently EHV-2 was also associated with granulomatous dermatitis and EHV-5 with pulmonary 

fibrosis. Both viruses cause persistent infections with sustained shedding and latent infections with intermittent 

shedding. 

In the diagnostic routine of our laboratory no records about EHV-2 or EHV-5 was available. Herein we report the 

detection of EHV-2 and EHV-5 in apparently healthy horses (n=52) and in horses with neurological symptoms 

(n=11). The viruses were initially identified by using a herpesvirus consensus primer PCR method targeting the viral 

DNA polymerase. The amplicons were gel purified and sequenced. The nucleotide sequences obtained were 

compared to the BLAST database and phylogenetic analyzed. All animals (n=63) tested negative for equine 

rhinopneumonitis (EHV-1 and EHV-4) by PCR. 

In healthy horses the prevalence of EHV-2 and EHV-5 DNA in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) was 

respectively 15% and 40%., while in animals showing neurological disease the prevalence of EHV-2 and EHV-5 

reached 55% and 9%, respectively. Virus isolation was only achieved with EHV-2 by co-cultivation of the PBMCs 

with RK13 cells. The cytopathic effect (CPE) was detected on the second cell culture passage and consisted of 

extensive cell vacuolation, foci of rounded cells, and syncytium formation. The isolated virus was confirmed as 

EHV-2 by type-specific PCR assays and sequencing.  

Although EHV-2 and EHV-5 infections of horses are common, to the authors’ knowledge, this is the first report of 

the isolation of EHV-2 and detection of EHV-5 in Portugal. 
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A mortalidade massiva de peixe indicia um problema ambiental e se tiver natureza tóxica, a sua importância em 

saúde pública prende-se com a perda de proteína, contaminação da água, acumulação de resíduos no músculo dos 

peixes e perigo ambiental. O objectivo deste trabalho foi descrever os sinais clínicos e comportamentais dos peixes e 

associá-los aos contaminantes identificados em três casos de mortalidade massiva de peixe no meio natural.  

As situações ocorreram na Lagoa da Vela/Coimbra com a mortalidade progressiva e lenta de 10 toneladas de carpas; 

na Ribeira de Oeiras/Beja onde morreram 60kg de barbos e bogas de forma abrupta e contínua até à neutralização da 

substância tóxica e o 3º caso de mortalidade de enguias e peixe-rei ocorreu na Quinta do Lago/Faro. Em cada caso 

obteve-se para exame anátomo-patológico, 11 carpas; 8 bogas e 2 barbos; 5 enguias e 64 peixes-rei, 

respectivamente. Na Lagoa da Vela recolheram-se amostras de sedimentos para determinação qualitativa de 

compostos orgânicos, por cromatografia gasosa acoplada a Espectrometria de Massa. Procedeu-se também à análise 

química das águas.  

As carpas em pré-desova estavam enfraquecidas, não reagiam a estímulos e concentravam-se num ponto de entrada 

de água na Lagoa. Os exemplares apresentavam congestão da região abdominal e do lobo inferior da barbatana 

caudal. As brânquias apresentavam focos múltiplos de necrose, bilaterais, infectados por fungos. Nos esfregaços a 

fresco observou-se telangiectasia branquial. Nos sedimentos detectou-se a presença de Triacetim, com presumível 

origem em escorrências das explorações agrícolas envolventes. A superfície externa dos barbos e das bogas estava 

envolvida por muco de cor branca. Nas brânquias observou-se hipersecreção de muco, congestão e necrose 

branquial. O pH ácido da água resultou de um derrame industrial de ácido sulfúrico. Apenas as enguias da Quinta do 

Lago apresentavam petéquias na região abdominal e congestão das barbatanas. Nas brânquias observou-se 

congestão, hiperplasia e necrose branquial. As lesões foram associadas ao derrame acidental de soda cáustica usada 

na desinfecção das piscinas que envolvem o Lago.  

Os casos de mortalidade de peixe descritos foram associados a descargas agrícola, industrial e municipal, 

respectivamente. Embora em cada caso fosse possível identificar indícios da sua natureza tóxica, os sinais clínicos 

são comuns a causas distintas, pelo que o acesso a toda a informação e a recolha adequada de amostras são 

fundamentais para o diagnóstico, implementação de medidas adequadas e prevenção de situações futuras.   

 

[Clinical signs and behavioural responses associated with toxicosis in wild fish]  

 

Fish kills indicates an environmental problem and if the cause are toxic substances, public concern usually extends 

beyond the losses of protein because of potential human hazard related to the possibility of the water supply 

contamination, harmful residues in fish flesh and environmental hazard. The aim of this paper was to describe the 

clinical and behavioral signs of fish and associate them to contaminants identified in three cases of mass mortality of 

fish in the natural environment. 

Situations occurred in Lagoa da Vela / Coimbra with progressive, slow death of 10 tons of carp, in Ribeira de Oeiras 

/ Beja where 60kg of barbs and barbells died abruptly and continuously until the toxic substance was neutralized and 

the 3rd case of eel and sand smelt mortality occurred in Quinta do Lago / Faro. A total of 11 carp; 8 barbs and 2 

barbells; 5 eels and 64 sand smelt, respectively were obtained for pathological examination. Sediment samples were 

collected in Lagoa da Vela for qualitative determination of organic compounds by Mass Spectrometry coupled to 

Gas Chromatography. Chemical analysis of water was done. The carp were in pre-spawning, seem weakened, not 

reacting to stimulus and lying in a concentrated point of entry of water into the pond. The specimens showed 

congestion of the abdominal area and the lower lobe of the caudal fin. In gills, multiple foci of necrosis, bilateral and 

infected by fungi were observed. The gills showed congestion and telangiectasia were observed in the gill 

capillaries. Sediments detected the presence of Triacetim with presumed origin in runoff from surrounding farms. 

The bogues and barbells showed the skin and fins surrounded by white mucus. In the gill, mucus hypersecretion, 

congestion and gill necrosis was observed. The acid pH of the water resulted from industrial sulfuric acid spill.  

Only eels from Quinta do Lago had petechial hemorrhages in the abdominal wall and congested fins. The gills 

showed congestion, hyperplasia and necrosis of gill filaments. The lesions were associated with accidental spillage 

of caustic soda used for the disinfection of swimming pools that surround the lake. 

The mortalities of fish were described associated with agricultural, industrial and municipal discharges, respectively. 

Although in each case it was possible to identify evidence of its toxic nature, the clinical signs are common to 

different causes, so access to all appropriate information and samples are essential for the diagnosis, implement 

appropriate measures and avoid future losses.   
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A embolia gasosa tem sido estudada em mergulhadores e cetáceos.

1,2
 Consiste na formação de bolhas de gás (constituídas 

maioritariamentepor azoto) no interior do sistema circulatório que podem conduzir a lesões nos diferentes tecidos e 

paragem cardiovascular.
2,3

 O diagnóstico em animais marinhos é baseado, na maioria das vezes, na necrópsia e na 

observação das lesões associadas ao embolismo nos vasos sanguíneos e parênquima de órgãos vitais. Em humanos, o 

diagnóstico por imagem é uma ferramenta importante no diagnóstico não-invasivo da presença de bolhas de gás na 

circulação sistémica.
2,4,5 

Observámos que o mesmo fenómeno ocorre em tartarugas marinhas provenientes de pesca 

acidental (bycatch). Este processo pode ser o resultado de alterações nos mecanismos naturais que impedem as trocas de 

gases e a sua difusão durante o mergulho. 

O presente estudo visa comentar a eficácia de três categorias de diagnóstico por imagem (Radiografia Digital Simples, 

Ecografia e Tomografia Axial Computorizada) na detecção de diferentes estadios de embolia gasosa em espécimes 

procedentes de bycatch ao largo da Comunidade Valenciana (Bacia Espanhola do Mediterrênaeo). As técnicas descritas 

foram realizadas nas tartarugas marinhas após a sua entrada no Centro de Recuperação de Animais Marinhos do 

Oceanográfic de Valência (Arca del Mar). Desde 2011 até à actualidade, 33 animais apresentavam sinais de embolia 

gasosa, variando desde estadio leve, moderado a grave. Em animais mortos, foi realizada a necrópsia, histopatologia e 

análise de gases. 

No diagnóstico da embolia gasosa, é importante avaliar o custo, facilidade de execução e disponibilidade das técnicas. A 

ecografia renal constitui o exame mais rentável e eficaz, e a sua mobilidade e fácil utilização em barco tornam-na uma boa 

escolha para diagnóstico em campo. A Tomografia Axial Computorizada é o método mais específico, permitindo a 

observação do SNC e quantificação de gás intravascular no paciente para discriminação da gravidade do caso, embora o 

seu custo, tempo necessário e risco associado à anestesia de animais débeis constituam uma grande limitação à utilização 

rotineira neste tipo de situações. A radiografia simples, especialmente utilizando projecções latero-laterais, também é um 

bom método semiquantitativo de diagnóstico de fácil acesso, permitindo o diagnóstico em animais que apresentam 

estadios leves e a categorização em diferentes estadios de gravidade. 

[Use of radiography, ultrasound and Computerized Tomography in the diagnosis of gas embolism 

in specimens of Loggerhead Turtle (Caretta caretta) from incidental capture (bycatch)] 

Gas embolism has been studied on scuba divers and cetaceans.
1,2 

Corresponds to the formation of gas bubbles (mostly 

nitrogen) within the circulatory system that may lead to different tissue damage and cardiovascular failure.
2,3

 The 

diagnosis in marine mammals is mostly based on necropsy and histopathology findings through  observation of lesions 

associated with embolism in blood vessels and parenchyma of vital organs. In humans, diagnostic imaging is an important 

tool for non-invasive diagnosis of the presence of gas bubbles in the systemic circulation.
2,4,5

 We have observed the same 

phenomenon  in marine turtles coming from incidental capture (bycatch). This process may be due to a disruption on the 

natural mechanisms that prevent gas exchange and diffusion during diving.
 

This study aims to comment the effectiveness of three different diagnostic imaging categories (Simple Digital 

Radiography, Ultrasound and Computerized Tomography) to detect different stages of gas embolism in bycatched 

specimensfrom the Valencian Community (Spanish Mediterranean Basin). The techniques were held on the sea turtles, 

after their admission to Oceanográfic’s Marine Animals’ Rehabilitation Center (Arca del Mar) Since 2011 until the 

present,  33 animals showed signs of gas embolism, variable between mild, moderate and severe stage. The necropsy, 

histopathology and gas analysis were performed in dead animals. 

When diagnosing gas embolism, it’s important to consider the cost, practicity and availability of the techniques. Renal 

ultrasound is probably the best cost effective exam and its mobility and easy use on a boat make it a good choice for field 

diagnosis. Computerized Tomography it’s the most specific exam, allowing to explore CNS and quantify the intravascular 

gas inside the patient for better discriminate the severity of the case, but its cost, time consumed and risk for required 

anaesthesia in already compromised animals are a major limitation for routinely diagnostic usage. Simple Radiography, 

specially using latero-lateral projections, is also a good diagnostic semiquantitative exam of easy access, even allowing for 

the detection of individuals with a mild stage of the disease, and the categorization in the different status of severity. 
 

1Lemaitre, F. et al. (2009): Decompression sickness in breath-hold divers: A review, Journal of Sports Sciences, 27:14, 1519-1534 

2Fernández, A. et al. (2005): ‘‘Gas and Fat Embolic Syndrome’’ Involving a Mass Stranding of Beaked Whales (Family Ziphiidae) Exposed to 

Anthropogenic Sonar Signals, Vet Pathol, 42:446–457 
3Cox, T.M. et al. (2006): Understanding the impacts of anthropogenic sound on beaked whales, J. Cetacean Res. Manage. 7(3):177–187 
4Dennison, S. et al. (2011): Bubbles in live-stranded dolphins, Proc. R. Soc. B published online 12 October 2011 
5Dennison, S. et al. (2012): The use of Diagnostic Imaging for Identifying Abnormal Gas Accumulations in Cetaceans and Pinnipeds,  Front 
Physiol. 2012; 3: 181 
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O desenvolvimento embrionário da galinha doméstica (Gallus gallus) completa-se em 20 a 21 dias. Tal rapidez no 

desenvolvimento origina vários momentos em que aumenta a probabilidade de ocorrência de malformações 

espontâneas, algumas das quais com impacto exclusivamente estético (se bem que consideradas inaceitáveis no 

âmbito da produção industrial, em que a consistência na aparência do “produto” final é altamente desejável), outras 

completamente incompatíveis com a vida. 

A probabilidade de desenvolvimento de malformações poderá ser influenciada pela manipulação do ambiente de 

incubação. Sendo o embrião de ave tão dependente das condições ambientais da incubadora – como a temperatura, 

humidade relativa (HR) e ventilação – para o seu correto desenvolvimento e sobrevivência, considerou-se 

importante caracterizar as malformações encontradas no âmbito de estudos de manipulação do ambiente de 

incubação. 

Dois mil, trezentos e trinta ovos specific pathogen-free foram divididos em dez grupos. Um grupo foi incubado 

como controlo (temperatura – 37,8ºC; HR - 50-55% durante os primeiros 18 dias de incubação e 60-65% durante os 

restantes 3 dias de incubação). Os nove grupos restantes foram submetidos a: A) elevação contínua da temperatura 

(38,9ºC) e HR padrão (50-55%); B) redução contínua da temperatura (36,7ºC) e HR padrão; C) aumento temporário 

da temperatura (38,9ºC, durante 3 horas) nos momentos mais críticos da incubação (dias 3 e 18); D) redução 

temporária da temperatura (36,7ºC, durante 3 horas) nos momentos mais críticos da incubação; E) elevação contínua 

da HR (60-65%) com temperatura de incubação padrão; F) redução contínua da HR (40-45%) com temperatura de 

incubação padrão; G) aumento temporário da HR (60-65%, durante 3 horas) nos momentos mais críticos da 

incubação; H) redução temporária da HR (40-45%, durante 3 horas) nos momentos mais críticos da incubação; I) 

ausência de ventilação/elevação da concentração de CO2 durante incubação padrão. Foi realizada a abertura de ovos 

a intervalos regulares (de 2 em 2 dias) e todas as malformações observadas foram documentadas e caracterizadas. 

De um modo geral, as manipulações da temperatura de incubação produziram alterações mais significativas no 

número e tipo de malformações encontradas do que as manipulações da humidade ambiental ou da concentração de 

dióxido de carbono, incluindo-se entre estas, malformações da parede abdominal, crânio, olhos e membros. 

 

[Characterization of malformations observed in chicken embryos after manipulation of 

environmental incubation conditions] 

 

Embryonic development in the domestic chicken (Gallus gallus) takes between 20 and 21 days to be complete. Such 

fast development gives rise to many opportunities for spontaneous malformations to occur, some with only aesthetic 

impact (but deemed to cause rejection in an industrial production setting, in which consistency of the final “product” 

is desirable), some completely incompatible with survival. 

The probability of developing malformations may be increased by manipulating environmental incubation 

conditions. Since the avian embryo is so dependent on environmental conditions of incubation – temperature, 

relative humidity (RH) and ventilation – for its proper development and survival, it was thought important to 

characterize malformations originated during incubation in the course of environment manipulation trials. 

Two thousand, three-hundred and thirty specific pathogen-free eggs were divided into ten groups. One group was 

incubated as control (temperature - 37.8ºC; RH - 50-55% for the first 18 days of incubation and 60-65% for the last 

3 days of incubation). The remaining nine groups were challenged with: A) constant high temperature (38.9ºC) and 

standard RH (50-55%); B) constant low temperature (36.7ºC) and standard RH; C) pinpoint rises in temperature 

(38.9ºC, for 3 hours) at critical stages (days 3 and 18) during standard incubation; D) pinpoint drops in temperature 

at critical stages (36.7ºC, for 3 hours) during standard incubation; E) high constant RH (60-65%) with standard 

incubation temperature; F) low constant RH (40-45%) with standard incubation temperature; G) pinpoint rises in 

RH (60-65%, for 3 hours) at critical stages during standard incubation; H) pinpoint drops in RH (40-45%, for 3 

hours) at critical stages during standard incubation; I) absence of ventilation/high CO2 concentration during 

standard incubation. Sequential break-outs were performed at 2-day intervals and all malformations found were 

catalogued and characterized. 

Overall, manipulations in environmental temperature during incubation produced more frequent and varied 

malformations than manipulations of humidity or carbon dioxide concentration, which encompassed the abdominal 

wall, skull, eyes and limbs. 
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O desempenho produtivo de frangos de carne, alimentados com dietas à base de cevada e suplementadas com beta-

glucanases, em parte ou durante todo o ciclo de produção, foram avaliados em dois ensaios experimentais. Num 

estudo preliminar, 160 pintos do dia Ross 308 foram divididos em 5 grupos. Os animais foram alimentados com 

uma dieta à base de cevada suplementada com uma mistura enzimática comercial, durante toda a duração do ensaio 

(28 dias) ou durantes os primeiros 7, 14 ou 21 dias de experiência, enquanto os frangos do quinto grupo não foram 

suplementados com enzimas exógenas. No segundo ensaio experimental, 600 pintos do dia Ross 308 foram 

divididos em 4 tratamentos e alimentados durante um período alargado de crescimento de 35 dias com dietas à base 

de cevada. Neste ensaio, os animais foram alimentados com uma dieta à base de cevada não suplementada com 

enzimas exógenas ou suplementada com uma mistura enzimática microbial nos primeiros 11, 23 dias ou durante os 

35 dias do ensaio. Os dados do estudo preliminar sugeriram que, ao 14º dia os frangos alimentados com dietas 

suplementadas ao longo de todo o período de crescimento ou só nos primeiros 14 ou 21 dias, apresentaram idênticos 

pesos corporais (P<0,05), no entanto, no fim do período experimental, estas diferenças não foram tão evidentes 

quando comparados com aves não suplementadas. No segundo ensaio experimental, os frangos suplementados com 

beta-glucanases superaram as aves não suplementadas até aos 35 dias. Diferenças significativas no peso corporal aos 

11 dias, sugerem que a resposta à suplementação enzimática ocorre durante os estágios iniciais do crescimento dos 

frangos. Além disso, animais suplementados durante os primeiros 11 ou 23 dias do ensaio foram idênticos (P>0,05) 

aos animais suplementados durante todo o ensaio. Todos estes dados sugerem que, em dietas à base de cevada, as 

enzimas exógenas atuam primariamente nos primeiros períodos do crescimento dos frangos e que a suplementação 

pode ser restrita aos primeiros 11 dias do ciclo produtivo sem afetar negativamente a performance dos animais. 

 

[The effect of a temporal restriction of enzyme supplementation in the nutritive value of barley-

based diets for broilers] 

The performance of broilers fed on beta-glucanase supplemented barley-based diets, in part or during the entire 

production cycle was evaluated in two experiments. In a preliminary study, 160 1-day-old Ross 308 chicks were 

divided into 5 groups. Animals were fed on a barley-based diet supplemented with a commercial enzyme mixture 

for the entire duration of the trial (28 days) or during the first 7, 14 or 21 days of the experiment, while birds of the 

fifth group were not supplemented with exogenous enzymes. In a second experiment, 600 1-day-old Ross 308 

chicks were divided into 4 treatments and fed during an extended growing period of 35 days on a barley-based diet. 

In this experiment, animals were fed a barley-based diet not supplemented with exogenous enzymes or it was 

supplemented with a microbial enzyme mixture for the first 11, 23 days or the entire 35 days of the trial.  Data from 

the preliminary trial suggested that at day 14 broilers fed on supplemented diets throughout the entire growing 

period or the initial 14 or 21 days of the experiment displayed identical body weights (P < 0.05),  although at the end 

of the experimental period these differences were no longer apparent even when compared with non-supplemented 

birds. In the second experiment, beta-glucanase supplemented broilers outperformed non-supplemented birds at day 

35. Significant differences in body weight emerged at day 11, suggesting that the response to enzyme 

supplementation occurs primarily during the initial stages of broiler growth. In addition, animals supplemented 

during the first 11 or 23 days of the experiment was identical (P>0.05) to the animals supplemented during the entire 

trial. Together the data suggest that in barley-based diets exogenous enzymes act primarily in the earliest periods of 

broilers growing period and that enzyme supplementation may be restricted to the first 11 days of the production 

cycle without affecting negatively animal performance.  
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Desenvolvimento de testes DIVA utilizando neuraminidases truncadas do vírus da gripe aviária  
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A gripe aviária é uma doença altamente contagiosa das aves causada por vírus pertencentes ao género Influenza da 

família Orthomyxoviridae. Os vírus da gripe aviária são agentes patogénicos de grande importância tanto para a 

saúde humana como para a saúde animal. Como tal, são necessárias medidas que visem o controlo da infeção por 

estes vírus. A vacinação tem sido utilizada para o controlo da infeção, mas a imunização com vacinas inativadas 

homólogas interfere com a monitorização serológica, uma vez que os animais vacinados não podem ser 

serologicamente distinguidos dos animais naturalmente infetados. Uma das estratégias utilizadas para ultrapassar 

este obstáculo é a da neuraminidase (NA) heteróloga, baseada no facto de apenas a hemaglutinina (HA) ser 

suficiente para conferir proteção. Assim, as vacinas devem ser desenvolvidas contendo o mesmo subtipo HA da 

estirpe de campo, mas uma NA heteróloga que poderá ser identificada em testes serológicos dirigidos para esta 

proteína. A presença ou ausência de anticorpos para um determinado subtipo permite determinar se o animal se 

encontra infetado ou vacinado.  

Este trabalho descreve o desenvolvimento de testes ELISA DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated 

Animals) baseados em proteínas NA recombinantes truncadas. Num trabalho anterior foram desenvolvidos, com 

resultados promissores, teste ELISA DIVA baseados em NA recombinantes, observando-se contudo reações 

cruzadas entre os diferentes subtipos de NA. Com a utilização de proteínas truncadas contendo o epitopo 

imunogénico, pretendeu-se eliminar essas reações cruzadas, aumentando a especificidade do teste. Além disso, 

sendo uma proteína menor, o reconhecimento pelos anticorpos é facilitado, o que faz aumentar também a 

sensibilidade do método.  

Numa primeira fase, os fragmentos genómicos contendo a região codificante do epitopo da NA dos subtipos N2 e 

N6 foram amplificados e clonados num vetor de expressão procariótico para a expressão de proteínas truncadas em 

E. coli. O teste ELISA desenvolvido baseia-se em placas revestidas com as proteínas truncadas expressas, que são 

incubadas com o soro a testar. A adição de um anticorpo secundário anti-espécie permite detetar a ligação dos 

anticorpos do soro ao antigénio. Para cada um dos subtipos N2 e N6 foram testados alguns soros positivos e 

negativos para avaliar a sensibilidade e especificidade do método. Os resultados obtidos foram analisados 

estatisticamente. 

Com este trabalho pretendeu-se contribuir para o controlo e irradicação do vírus da gripe aviária em aves domésticas 

e exóticas de cativeiro. 

 

[Development of DIVA tests using truncated neuraminidases of avian influenza virus] 

 

Avian influenza is a highly contagious disease of birds caused by influenza viruses belonging to the genus Influenza 

of the Orthomyxoviridae family. The avian influenza viruses are pathogens of great importance to both human 

health and animal health. Therefore, measures aimed at the control of the infection by these viruses are necessary. 

Vaccination has been widely used for the control of the infection but immunization with homologous inactivated 

vaccines interferes with the serological monitoring, since vaccinated animals cannot be distinguished serologically 

from naturally infected birds. One strategy to overcome this obstacle is the heterologous neuraminidase (NA), based 

on the fact that only the hemagglutinin (HA) is sufficient to confer protection. Thus, vaccination should be carried 

containing the same HA subtype of the strain field but a heterologous NA that can be identified in serological tests 

directed for this protein. The presence or absence of antibodies to a particular subtype can determine whether the 

animal is infected or vaccinated. 

This work describes the development of ELISA DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) tests 

based on truncated recombinant NA proteins. In a previous work we developed, with promising results, an ELISA 

DIVA test based on recombinant NA, noting however cross-reactions between the different NA subtypes. With the 

use of truncated proteins containing the immunogenic epitope, we intended to eliminate these cross-reactions, 

increasing the specificity of the test. Furthermore, as a smaller protein, recognition by antibodies is facilitated which 

also increases the sensitivity of the method. 

Initially, genomic fragments containing the coding region of the NA epitope of subtypes N2 and N6 were amplified 

and cloned into a prokaryotic expression vector for expressing truncated proteins in E. coli. The ELISA test 

developed is based on plates coated with the expressed truncated proteins, which are incubated with the serum to 

test. The addition of a secondary anti-species antibody allows to detect the binding of serum antibodies to the 

antigen. For each subtype N2 and N6 some positive and negative sera were tested to evaluate the sensitivity and 

specificity of the test. The results were statistically analyzed. 

This work intends to contribute to the control and eradication of avian influenza in domestic poultry and captive 

exotic viruses.  
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tumoral initiation and progression in the Apcmin/+ mouse model]  

Badenes M., Trindade A., Pissarra H., Liu R., Krasperonov V., Gill P.S. e Duarte A.  

44 

Envolvimento dos recetores Scara5 no metabolismo do ferro e nos processos de retinopatia [The role of scara5 receptors in 

retinal iron metabolism and during retinopathy]  

Mendes-Jorge L., Valença A., Ramos D., López-Luppo M., Catita J., Rico Pires V.M., Nacher V., Navarro M., Carretero A., 

Rodriguez-Baeza A. e Ruberte J.  

45 

Sox2 e Oct-4 no endométrio da égua: Marcadores dos nichos de células somáticas estaminais? [Sox2 and Oct-4 in the mare 

endometrium: Markers of somatic stem cells niche?]  

Pereira C., Rebordão M.R., Galvão A., Mateus L., Ferreira-Dias G.  

46 
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Descobrindo as respostas moleculares aos antibióticos [Grasping the molecular responses to antibiotics]  

Guinote I.B., Costa G., Silva A.R., Cordeiro C., Freire P. 

47 

Aderência in vitro de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC a células do epitélio alveolar de pulmão de bovino [In vitro 

adherence of Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC to bovine lung alveolar epithelial cells]   

Correia I., Almeida I., Couto C., Amaro A., Dedieu L., Ferronha M.H.  

48 

Aplicações moleculares no diagnóstico da tuberculose bovina: deteção de Mycobacterium bovis por hibridação in situ e PCR 

em tempo real em seções histológicas [Molecular approaches for the diagnosis of bovine tuberculosis: detection of 

Mycobacterium bovis by fluorescence in situ hybridization and real time PCR in histological sections]  

Amaro A., Pereira C., Costa P., Ferreira A., Mendonça P., Carvalho P., Monteiro M., Gomes J., Inácio I.,  

Ferronha M.H.  

49 

Eimeria arloingi: Isolamento de estirpe portuguesa e ensaios de cultura in vitro [Eimeria arloingi: Isolation of portuguese 

strain and in vitro culture trials]  

Silva L.M.R., Vila-Viçosa M.J.M., Cortes H.C.E., Hermosilla C., Taubert A.  

50 

Caracterização da ORF P1192R do vírus da peste suína africana  [Characterization of ORF P1192R from African swine fever 

virus] 

Coelho J., Martins C., Ferreira F., Leitão A.  

51 

Papel da topoisomerase II do vírus da peste suína africana (VPSA) durante a infeção [Role of African swine fever virus 

(ASFV) topoisomerase II during viral infection]  

Freitas F.B., Leitão A., Martins C., Ferreira F.  

52 

Deteção e atividade transcricional do BPV2 em bexigas normais e em bexigas de bovinos afetados por Hematúria Enzoótica 

[Detection and transcriptional activity of BPV2 in normal bladders and in bladders of bovine with Enzootic Hematuria]  

Cota J.B., Peleteiro M.C., Tavares L. e Duarte A.   

53 

Alterações epigenéticas induzidas pelo Vírus da Peste Suína Africana [African swine fever virus alters the host cell epigenetic 

status]  

Simões M., Martins C., Ferreira F.   

54 

Efeitos antivirais dos inibidores das HDAC no vírus da peste suína africana [Antiviral effects of HDAC inhibitors in ASFV 

infection]  

Frouco G., Martins C., Ferreira F.   
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56 

Plano de Controlo e Erradicação da Doença de Ausjeszky  - Ponto de situação [Situation of the Control and Eradication Plan 

for the Ausjeszky’s Disease] Margarida Bairrão  

56 

Workshop - Estrategias e Implementación de Planos de Erradicacion 

Enric Marco 
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60 

Maneio reprodutivo de pequenos ruminantes no Alentejo [Reproductive management of small ruminants in Alentejo, 

Portugal]  

Ricardo Romão  

60 

Flock-Reprod: novos protocolos de IA para cabras [Flock-Reprod: new AI protocols in goats]   

Cavaco-Gonçalves S., Barbas J.P., Baptista M.C., Pereira F., França, G., Mascarenhas R.D.  

61 

Utilização de dois protocolos de IA em cabras durante a época de anestro [Comparison of two AI protocols in goats during the 

non-breeding season]  

Barbas J.P., Baptista M.C., Pereira F., Lima R., França G., Mascarenhas R.D., Cavaco-Gonçalves S.  

62 

Características e cronologia do parto induzido com cloprostenol ou d-cloprostenol em associação a carbetocina em cabras 

Saanen [Features and chronology of parturition in induced labour using cloprostenol or d-cloprostenol associated with 

carbetocin in saanen goats]  

Rodrigues C.F.C.  

63 

Developing a welfare assessment protocol for sheep [Desenvolvimento de um protocolo de avaliação de bem-estar para 

ovinos] 

Cathy M. Dwyer, Susan E. Richmond, Francoise Wemelsfelder, Ina Beltran, Roberto Ruiz  

64 

Seleção dos indicadores mais apropriados para a avaliação do bem-estar de cabras de leite em regime intensivo [Selecting the 

most appropriate welfare indicators to be included in an assessment protocol for dairy goats]  

Vieira A., Battini M., Mattiello S., Silwell G.  

65 

As caudas gordas das ovelhas Damara: avaliação da influência da perda de peso no teor mineral [The fat-tail of Damara sheep: 

an assessment of mineral content as influenced by weight loss]  

Lérias J.R., Kilminster T., Scanlon T., Milton J., Oldham C., Greeff J.C., Martins L.L., Mourato M.P., Almeida A.M.  

66 
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Será que os ovinos de cauda gorda da raça Damara têm um metabolismo lipídico particular que leva a uma elevada 

concentração de ácidos gordos ramificados nos tecidos? [Does the Fat Tailed Damara ovine breed have a distinct lipid 

metabolism leading to a high concentration of branched chain fatty acids in tissues?]  

Alves S.P., Bessa R.J.B., Quaresma M.A.G., Kilminster T., Scanlon T., Oldham C., Milton J., Greeff J., Almeida A.M.  
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Que futuro para a produção de leite em Portugal? [What future for dairy in Portugal?]  

Fernando Cardoso  

68 

Perspetivas de evolução para a alimentação de bovinos para produção de carne [Perspectives of evolution for the beef cattle 

feeding]  

Rui Fortunato  

69 

Efeitos do crescimento compensatório nas caracteríticas da carcaça e na tenrura de oito músculos de novilhos da raça  

Alentejana [Repercussion of growth path on carcass characteristics and tenderness of eight major muscles in Alentejana young 

bulls]  

Simões J.A., Costa P., Costa A.S.H., Lemos J.P.C., Navas D., Hocquette J.F., Calkins C.R. e Bessa R.J.B.   

70 

Campilobacteriose em bovinos de carne no Alentejo – avaliação preliminar [Campylobacteriosis in beef cattle in Alentejo – 

preliminary assessment]  

Madalena Pinto Coelho, Maria Eduarda Potes e Maria Cristina Queiroga  

71 

Rastreio de anticorpos anti-Ostertagia ostertagi em tanques de leite em quatro ilhas Açorianas [Screening of Ostertagia 

ostertagi antibodies in bulk tank milk from four Azorean islands]  

Silva D., Matos M., Waap H., Bexiga R., Madeira de Carvalho L.  

72 

Caracterização genética e fenotípica do primeiro caso de EEB-H em Portugal [First report of H-type BSE in Portugal: 

phenotype and prnp characterization]  

Orge L., Guedes Machado C., Carvalho R., Silva J., Almeida P., Tavares P., Ochoa C., Lima C. e Ramalho L.  
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Animais de companhia 
74 

A implementação do programa de displasia de cotovelo em Portugal [Portugal Screening program for elbow dysplasia]  

Rui Onça 

74 

O despiste de doenças oculares hereditárias nas raças mais representadas em Portugal [The screening of inherited eye diseases 

in most represented breeds in Portugal]  

Diogo Magno  

75 

A influência da localização da hérnia de disco, o grau de lesão medular e a rapidez na realização da intervenção cirúrgica na 

recuperação de canídeos com discopatia [The influence of the onset of clinical signs, herniated disc location, spinal cord injury 

grade and time to surgical intervention in the recovery of dogs with disc disease]  

Mendes E., Costa A., Azevedo P., Silveira F., Boal S., Carreira L.M.  

76 

Avaliação morfométrica dos músculos da coxa de canídeos displásicos em regime pré e pós-cirúrgico [Morphometric 

evaluation of thigh muscles in pre and post-surgical period in dysplasic dogs]  

Ribeiro A., Carreira L.M.  

77 

Cirurgia de mínima invasão: vantagens do uso da técnica de laparoscopia na castração de Canis familiaris [Minimally invasion 

surgery: advantages of using the laparoscopy technique in Canis familiaris castration]  

Costa B., Vaudano C.G., Carreira L.M.  

78 

Comparação da eficácia de três protocolos analgésicos no pericirúrgico de ovariohisterectomia eletiva felina [Comparison of 

the effectiveness of three analgesic protocols in feline ovariohisterectomy perioperative pain]  

Terreiro de Sousa S., Marques Bom R., Azevedo P., Vicente G., Telo da Gama L., São Braz B.  

79 

Reações adversas em algumas raças de cães e sua relação com a mutação MDR1 [Adverse reactions in some dog breeds and 

its relation with MDR1 mutation]  

São Braz B., Bento R., Pineu X. e Buronfosse-Roque F. 

80 

Pesquisa de microrganismos nos aerossóis libertados durante o procedimento de destartarização dentária em canídeos [Do 

antibiotics decrease the risk of contamination of aerossols relased during dental scaling in dogs?]  

Isabel Dias, Cristina Vilela, Ana Catarina Murta, Esmeralda Delgado  

81 

Estudo serológico de herpesvírus canino tipo 1 (CHV-1) em canis da região de Lisboa e Vale do Tejo [Serologic study of 

canine herpesvirus tipe 1 (CHV-1) in breeding kennels of Lisboa e Vale do Tejo region]  

Costa M., Mateus L., Duarte A., Tavares L., Fabrica P. 

82 

Prevalência da infeccção por Leishmania infantum na população canina da região de Cascais [Prevalence of Leishmania 

infantum infection in the canine population of Cascais]  

Fernandes M., Cristóvão J., Campino L., Maia C. 
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Desenvolvimento de anticorpos recombinantes para diagnóstico e tratamento linfoma canino - resultados preliminares de 

ELISA celular [Development of engineered recombinant antibodies for diagnosis and treatment of naturally occurring canine 

lymphoma – Cell-Based ELISA preliminary results]  

Dias J., Gil S., Carrapiço B., Rütgen B., Duarte A., Vicente G., Aires da Silva F. e Tavares L. 
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Segurança e tecnologia dos alimentos 
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Pesquisa de parasitas e estratégias de gestão de produtos da pesca parasitados [Parasite research and strategies for management 

in parasite fishery products]  

Ramos P.  

85 

Surto de gastroenterite por norovírus num exercício militar do Exército Português [Norovirus gastroenteritis outbreak in a 

military exercise of the Portuguese Army]  

Lopes João A., Costa I., Oleastro M., Nascimento M.S.J.  

86 

Uma só saúde: linfadenite por MAC em suínos de abate - um desafio em termos de diagnóstico, epidemiologia e saúde pública  

[One Health: MAC lymphadenitis in slaughtered swine – a diagnostic, epidemiological and public health challenge] 

Gonçalves A., Enguião  B., Ferro C., Amorim I., Canadas A., Rema A., Gärtner F., Santos Silva A., Correia da Costa J.M., 

Gomes Neves E.  

87 

Determinação simultânea de 41 antibióticos em leite, carne ou peixe [Simultaneous determination of 41 antibiotics in milk, 

meat or fish] Freitas A., Barbosa J., Ramos F.  

88 

Comparação do perfil lipídico e de algumas características físico-químicas da carne de vitelão da raça Holstein-Frísia 

produzidos em Portugal, Espanha e Holanda [Comparison of the lipid profile and some physicochemical characteristics of beef 

from Holstein-Friesian breed raised in Portugal, Spain and Netherlands]  

José Fraga, Luís Correia, José Pedro C. Lemos, Ana Cristina Monteiro, Susana Alves, Rui Bessa, Mário Quaresma  

89 

Rendimento de carcaça, rendimento por categorias de talho e qualidade nutricional da carne de vitelão de raça Cachena criada 

em modo de produção biológico [Carcass yield, commercial beef cut category yields and nutritional quality of Cachena beef, 

reared according organic standards]  

Luís Correia, José Fraga, Susana Alves, José Pedro C. Lemos, Rui Bessa, Mário Quaresma  
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A higiene nas indústrias produtoras de alimentos prontos-a-consumir à base de carne influencia a presença de Listeria 

monocytogenes? [Does hygiene in the ready-to-eat meat-based food producing industry influences L. monocytogenes 

presence?]  

Henriques A.R., Barreto A.S., Fraqueza M.J.  

91 

Influência do tipo de restaurante na avaliação microbiológica de Sashimi no norte de Portugal [Type restaurant influence in 

microbiological evaluation of Sashimi in northern Portugal]  

Miguéis S., Moura T., Santos C., Saraiva C. e Esteves A.  

92 

A importância da utilização de procedimentos analíticos normalizados na comercialização de alimentos para animais [The 

importance of using standard analytical procedures in feed marketing]  

Monteiro A.C.G., Cruz C., Moreira O.C., Antão I., Felgueiras M.I.  
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Avaliação da resposta fisiológica e comportamental de lobos selvagens à captura para estudos científicos [Evaluation of the 

physiological and behavioral response of free-ranging wolves to trapping for scientific purposes]  

Nuno Santos, Helena Rio Maior, Mónia Nakamura, Sara Roque, Ricardo Brandão, Francisco Petrucci-Fonseca, Francisco 

Álvares 

94 

Caracterização hematológica e bioquímica sérica em carnívoros silvestres capturados no sudeste de Portugal [Characterization 

of hematologic and serum chemistry values from wild carnivores captured in Southeastern Portugal]  

Martins I., Maio E., Bravo I., Monterroso P., Jesus S., Madeira de Carvalho M., Santos N.  

95 

Novas evidências da circulação do complexo Mycobacterium tuberculosis em carnívoros silvestres de Portugal Continental   

[New evidences on the circulation of Mycobacterium tuberculosis complex in wild carnivores from mainland Portugal] 

Costa P., Monteiro M., Mendonça P., Carvalho P., Neves M., Albuquerque T., Botelho A., Inácio J., Basto M.P., Rosalino 

L.M., Bandeira V., Fonseca C., Cunha M.V.   

96 

Prevalência de endoparasitas em raposa (Vulpes vulpes) e gato-bravo (Felis silvestris) em duas áreas protegidas no Norte de 

Portugal [Prevalence of endoparasites in red fox (Vulpes vulpes) and wildcat (Felis silvestris) from two protected areas in 

Northern Portugal]  

Filipe Martinho, Diana Castro  

97 

Análise genética de estirpes da doença hemorrágica dos coelhos obtidas entre 2006 e 2013 [Genetic analysis of rabbit 

hemorrhagic disease strains collected between 2006 and 2013]  

Duarte M., Henriques A.M., Barros S.C., Fagulha T., Ramos F., Luís T., Fevereiro M.  
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Avaliação epidemiológica da Tuberculose Bovina por M. bovis em veados e javalis na Região Centro de Portugal, entre 2011 

e 2013 [Epidemiological evaluation of bovine tuberculosis caused by M. bovis in wild boar and red deer in the Central Region 

of Portugal, between 2011 and 2013]  

Madeira S., Ribeiro R., Caetano P., Pina Fonseca A., Manteigas A., Caiola L., Boinas F.  

99 

Impacto da caça furtiva no tamanho da população de elefantes (Loxodonta africana) em Moçambique [The impact of 

pouching in the size of elephant (Loxodonta africana) population in Mozambique]  

Carlos Lopes Pereira1 e Cornélio Ntumi  
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101 

Modelo biomecânico equino 3D de corpo inteiro: breve descrição e exemplo de aplicação [3D fullbody equine biomechanical 

model: brief description and application example]  

Pequito M., Roupa I., Gomes-Costa M., Prazeres J., Abrantes J. 

101 

Caracterização de Centros de Pressão do Puro Sangue Lusitano com recurso a duas placas de pressão [Characterisation of 

centres of pressure of the Lusitanian Horse using two pressure plates]  

Pequito M., Gomes-Costa M., Prazeres J., Bragança M., Roupa I., Fonseca R.G., Abrantes J.  

102 

Propriedades do osso cortical em equinos: avaliação in vivo e ex vivo [Equine cortical bone properties: an in vivo and ex vivo 

study]   

Fradinho M.J., Vale A.C., Bernardes N., Caldeira R.M., Vaz  M.F. e Ferreira-Dias G.  

103 

Redes Extracelulares de Neutrófilos (NETs): um mecanismo de defesa alternativo e/ou complementar nas endometrites das 

éguas? [Neutrophil extracellular traps (NETs): an alternative and/or complementary mechanism for mares to fight 

endometritis?]  

Rebordão M.R., Carneiro C., Alexandre-Pires G., Serrão P.M., Pereira C., Galvão A., Leitão A., Vilela C., Ferreira-Dias G.  

104 

A utilização de garanhões como reprodutores afecta o tipo de bactérias isoladas da genitália externa [The use of stallions for 

breeding and/or semen collection affects type of bacteria isolated from the external genitalia]  

Guimarães T., Miranda C., Pinto M., Silva E., Damásio L., Costa A.L., Correia M.J., Duarte J.C., Lopes G., Thompson G., 

Rocha A.  

105 

O projeto STOP (Simples Teste de Ovos Parasitários) e a evolução do controlo antiparasitário em equídeos em Portugal desde 

2012 [Project “Rastreio Stop” (Simple Test Of Parasite eggs) and the evolution of antiparasite control in horses in Portugal 

since 2012]  

Lopes A.S., Melo-Franco B., Nunes T., Fabrica P., São Braz B., Madeira de Carvalho L.M.  

106 

Epidemiologia do parasitismo gastrintestinal em éguas e poldros Puro Sangue Lusitano em regime de maneio extensivo no 

Ribatejo e no Baixo Alentejo (Portugal) [Epidemiology of the gastrointestinal parasitism in Pure Bred Lusitano mares and 

foals raised in extensive system in Ribatejo and Baixo Alentejo (Portugal)]  

Melo-Franco B., Botelho M., Francisco P., Fernandes R., Gomes L., Alho AM., Madeira de Carvalho L.M.  

107 

Atresia coli em poldro: diagnóstico de caso [Atresia coli in a foal: Diagnosis of a case report]  

Fonseca R., Huben R., Salciccia A., Busoni V.  
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Animais aquáticos 
109 

Produção de bivalves em maternidade: patologia e melhoramento [Hatchery production of bivalves: pathology and genetic 

improvement]  

Frederico Batista e Francisco Ruano  

109 

Estirpes proteolíticas de origem marinha: potencial para a produção de enzimas com interesse biotecnológico [Marine 

proteolytic strains: potential for enzyme production with biotechnological interest]  

Pedro S., Pires C., Vieira H., Godinho I., Teixeira B., Batista I. e Nunes M.L.  

110 

A produção da ostra portuguesa (Crassostrea angulata) em Portugal, linhas estratégicas para o seu desenvolvimento e 

sustentabilidade [The production of the Portuguese oyster (Crassostrea angulata ) in Portugal, strategic guidelines for its 

development and sustainability]  

Ruano F. 

111 

Fanecas do Atlântico Nordeste da costa Portuguesa infectadas com Diclidophora luscae. Estudos epidemiológico, morfológico 

e ultra estrutural – Dados recentes [Diclidophora luscae infecting Pouting from the Northeast Atlantic of the Portuguese coast. 

Epidemiological, morphological and ultrastructural studies – An update]  

Ramos P., Grade A., Sousa A., Barbosa A., Alexandre-Pires G.  

112 

A aquacultura e o consumo de pescado em Portugal [Aquaculture and Portuguese fish consumption]  

Ana Cassamo, Magda Aguiar Fontes, Roberto Romero, Fernando Afonso 
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Isolados de Escherichia coli multirresistentes em explorações avícolas portuguesas: um risco para a saúde pública? [Multidrug 

resistant Escherichia coli isolates from Portuguese poultry farms: a risk for public health?]  

Mendonça N., Figueiredo R., Card R., Anjum M., Henriques A., Melo R., Da Silva G.J.  

114 

Classificação de reovírus aviários isolados de galinhas com proventriculite e síndrome de má adsorção [Classification of avian 

reoviruses isolated from chickens with proventriculitis and malabsorption syndrome]  

Fevereiro M., Fagulha T., Monteiro M., Carvalho P., Mendonça P., Batista R., Henriques A.M., Barros S.C., Ramos  F., 

Duarte M.D., Luís T.  

115 

Desenvolvimento de uma ELISA de bloqueio para o diagnóstico serológico da gripe aviária [Development of a blocking 

ELISA for the serological diagnosis of avian influenza] 

Henriques A.M., Fagulha T., Duarte M.D., Ramos F., Barros S.C., Luís T., Fevereiro M. 

116 

Integridade intestinal em aves [Intestinal integrity in poultry]  

José João Sousa Nunes  
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P1. Estudo da partilha de clones bacterianos entre animais de companhia, coabitantes humanos e superfícies domésticas   

[Spread of multidrug-resistant bacterial strains between humans, pets, and household environment] 

Meireles D.M., Martins L.R., Bessa L.J., Mendes Â.J., Cunha S.A., Matos A., da Costa P.M.  

119 

P2. Utilização da vacina RB51 em associação com medidas sanitárias para o controlo e erradicação da brucelose bovina em 

zona de minifúndio [Use of RB51 vaccination in association with sanitary measures for the control and eradication of bovine 

brucellosis in a smallholding area]  

Figueiras A.P., Ribeiro R., Fonseca A.P., Boinas F.  

120 

P3. Brucella suis biovar 2: Marcadores moleculares com aplicação no diagnóstico [Brucella suis biovar 2: molecular markers 

with potential diagnostic application]  

Ferreira A.C., Dias R., Corrêa de Sá M.I., Tenreiro R. 

121 

P4. Besnoitiose bovina na região Centro de Portugal [Bovine besnoitiosis in the region Centre of Portugal]  

Meireles J., Waap H., Lourenço T., Vaz Y., Peleteiro M.C., Cortes H.C.E., Leitão A.  

122 

P5. Infecções por Eimeria em caprinos: excreção de oocistos em animais em periparto e cabritos [Caprine Eimeria infections: 

oocyst excretion in peri-parturient animals and goat kids]  

Silva L.M.R., Vila-Viçosa M.J.M., Nunes T., Taubert A., Hermosilla C., Cortes H.C.E.  

123 

P6. Novo método de diagnóstico para identificação de Babesia ovis em amostras de sangue de pequenos ruminantes e carraças  

[Novel Nested-PCR method for Babesia ovis identification on Blood and tick samples from small ruminants] 

Horta S., Barreto M.C., Oliva A. 

124 

P7. Língua Azul e atividade de C. imicola na região centro de Portugal [Bluetongue occurrence and activity of C. imicola in 

the center of Portugal]  

Ribeiro R., Nunes T., Fonseca I.P., Wilson A.J., Amador R., Quintans S., Batista F., Madeira S., Lucientes L., Boinas F.  

125 

P8. Nova reintrodução do vírus da língua azul do serótipo 4 (BTV-4) em Portugal, 2013 [New reintroduction of Bluetongue 

virus from serotype 4 (BTV-4) in Portugal in 2013]  

Barros SC., Luís T., Ramos F., Fagulha T., Duarte M., Henriques M., Fevereiro M.  

126 

P9. Análise bayesiana dos adenovírus baseada na região U exon [U exon is a discriminatory tool for bayesian analysis of 

adenoviruses] 

Henriques A.M., Fevereiro M., FagulhaT., Ramos F., Barros S.C., Luís T., Duarte M.D.  

127 

P10. Estimativa e caracterização da população de cães e gatos na Ilha do Maio, Cabo Verde: integração entre dados de um 

recenseamento e imagens de detecção remota [Estimation and characterization of the dog and cat population on Maio Island, 

Cape Verde: an integration of household survey data and remote sensing imagery]  

Antunes A.C., Ducheyne E., Bryssinckx W., Vieira S., Malta M., Vaz Y., Nunes T., Mintiens K.  

128 

P11. Parasitas intestinais em gatos da cidade de Lisboa [Intestinal parasites in stray cat populations in Lisbon, Portugal ]  128 

Waap H., Gomes J., Nunes T. 

129 

P12. Avaliação do efeito de um probiótico na performance zootécnica e microbiota entérica em coelhos (Oryctolagus 

cuniculus) de produção [Evaluation of a probiotic effect in the zootechnical performance and enteric microflora in production 

rabbits (Oryctolagus cuniculus)] 

Cunha S.A., Mendes Â.J., Rego D., Meireles D.M., Carvalho A., Costa P.M.  

130 

P13. Vigilância molecular de agentes infecciosos raros em ixodídeos [Molecular survey of rare infectious agents in ticks] 

Santos-Silva M.M., Antunes S., Domingues N., Domingos A., Santos A.S.  

131 

P14. Infestações de carraças (Acari:Ixodidae) em populações de bovinos na bacia do Rio Geba, Guiné-Bissau [Tick 

(Acari:Ixodidae) infestations among cattle populations at Geba´s River basin, Guiné-Bissau]  

Sara Tudela Zúquete, Yolanda Vaz, Fernanda Rosa, Ludovina Neto-Padre, Bernardo Cassamá, Alexandre Leitão 

132 
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P15. Técnica de PCR em tempo real na identificação de DNA de ruminantes em rações de animais, em Portugal [Real-time 

PCR method for identification of ruminants DNA in animal feeds, in Portugal]  

Neusa Reis, Miguel Santos  

133 

P16. Susceptibilidade antimicrobiana de estirpes de Salmonella enterica isoladas de animais de produção, alimentação animal 

e produtos alimentares de origem animal, em Portugal – Caracterização molecular dos isolados com susceptibilidade 

reduzida/resistência às cefalosporinas de 3ºgeração e cefamicinas [Antimicrobial susceptibility of Salmonella enterica isolated 

from food-producing animals, animal feed and food products of animal origin, in Portugal - Genetic analysis of isolates with 

reduced susceptibility/resistance to third generation cephalosporins and cephamycins]  

Lurdes Clemente, Vera Manageiro, Daniela Jones-Dias, Eugénia Ferreira, Ivone Correia, Patricia Themudo, Teresa  

Albuquerque and Manuela Caniça 

134 

P17. Criminalização dos maus tratos a animais – A perspectiva da Medicina Veterinária Forense [Criminalization of animal 

abuse - The perspective of Forensic Veterinary Medicine]  

Moreira A.  

135 

P18. Classificação molecular de tumores mamários felinos: importância clínica [Molecular classification of feline mammary 

tumors: clinic importance]  

Silva T., Soares M.J., Correia J., Ferreira F.  

136 

P19. Avaliação de citoqueratinas basais (Ck 5/6) em tumores mamários felinos [Evaluation of basal cytokeratins (Ck 5/6) in 

feline mammary tumors]  

Soares M., Lalanda R., Carvalho S., Correia J., Ferreira F. 

137 

P20. Tromboembolismo pulmonar por Dirofilariose num cão [Pulmonary thromboembolism by Heartworm in a dog]   

Lima C.,  Ochôa C., Fernandes A., Orge L.  

138 

P21. Um caso de necrose pancreática aguda no cão  [Acute pancreatic necrosis in a dog- a case report]  

Ochôa C., Lima C., Orge L.  

139 

P22. Um caso de hérnia diafragmática peritoneopericárdica num cão Serra da Estrela [Peritoneopericardial diaphragmatic 

hernia in a “Serra da Estrela” dog - a case report]  

Ochôa C., Lima C., Orge L., Lobo M.  

140 

P23. Expressão de p63 e de caderina-E no carcinoma de células escamosas oral no cão: resultados preliminares [p63 and E-

cadherin expression in canine oral squamous cell carcinoma: preliminary results]  

Mestrinho L.A., Pissarra H., Faísca P.B., Bragança M., Peleteiro M.C., Niza M.M.R.E.  

141 

P24. Capilariose em coelhos [Capilariosis in rabbits]  

Lima C., Ochôa C., Orge L. 

142 

P25. Efeitos dos trihalometanos no fígado num modelo de murganho [Effects of trihalomethanes on liver: a mouse model] 

Faustino-Rocha A.I., Rodrigues D., Dinis C., Vala H., Pires M.J., Colaço A., Oliveira P.A.  

143 

P26. Estudo anatomopatológico de ovinos provenientes de uma antiga zona mineira de urânio [Histopathological evaluation of 

sheep from deactivated uranium mines]  

Esteves F., Carvalho F.P., Oliveira J.M., Malta M., Melo M.E., Vala H.  

144 

P27. OvinOralOma: base de dados de proteómica oral de Ovis aries [OvinOralOme: Ovis aries oral proteome database] 

Esteves E., Rosa N., Correia M.J., Vala H., Barros M. 

145 

P28. CanisTecOma: base de dados de proteómica de Canis lupus familiaris [CanisTecOme: Canis lupus familiaris proteome 

database]  

Fernandes M., Rosa N., Correia M.J., Vala H., Barros M.  

146 

P29. Aplicações da impressão 3D em Medicina Veterinária [Applications of 3D printings in Veterinary Medicine]  

Bordelo J., Viegas C., Requicha  J. 

147 

P30. Características do ciclo éstrico de burras da raça Asinina de Miranda em época reprodutiva [Characterization of the 

estrous cycle in Asinina de Miranda jennies during the reproductive season]  

Quaresma M., Payan-Carreira R. 

148 

P31. Transcrição de genes codificantes para enzimas das vias de síntese das prostaglandinas e da progesterona em embriões in 

vitro de bovino é afetada pelo idade das dadoras e pelo estadio de desenvolvimento embrionário [Transcription of genes 

coding for enzymes of the prostaglandins and progesterone synthesis pathways in bovine in vitro-produced embryos is affected 

by donor age and embryonic stage of development] 

Torres A., Batista M., Diniz P., Silva E., Mateus L. e Lopes-da-Costa L.  

149 

P32. Deteção de Campylobacter fetus venerealis, o agente da Campilobacteriose Genital Bovina, em Portugal [Detection of 

Campylobacter fetus venerealis, the causative agent of Bovine Genital Campylobacteriosis, in Portugal]  

Duarte A., Sousa R., Matos M. , Tavares L., Lopes da Costa L.  

150 

P33. Estudo descritivo sobre o desenvolvimento da anatomia fetal em caprinos [Descriptive study on the development of fetal 

anatomy in goats]  

Vanderlei S., Mesquita E., Albuquerque P., Amorim M., Correia J.  

151 

  



 249 

P34. OVIFERTEZN – Novo método de sincronização aumenta a taxa de fertilidade em ovinos [OVIFERTEZN – A new 

synchronization method increases fertility rate in ewes]  

Horta A.E.M., Barbas J.P., Marques C.C., Baptista M.C., Mascarenhas R.D., Martins D.O., Vasques M.I., Pereira R.M., 

Cavaco-Gonçalves S.  

152 

P35. Caracterização da população de células de reação inflamatória em úteros de cadela com piómetra  [Characterization of the 

inflammatory cell populations in canine pyometra uteri] 

Carvalho S., Pissarra H., Henrique S., Mateus L., Silva E.  

153 

P36. Avaliação da variação de fase das fimbrias tipo 1 em isolados de Escherichia coli de piómetra de cadela [Analysis of the 

phase variation of type 1 fimbrial genes in canine pyometra Escherichia coli isolates]  

Diniz P., Mateus L., Henrique S., Lopes-da-Costa L., Silva E.  

154 

P37. Quisto de Gartner sintomático em cadela esterilizada [Symptomatic Gartner cyst in a sterilized bitch]  

Alves L., Rodrigues S.B., Faísca P. 

155 

P38. Construção dos repertórios de genes que codificam os receptores de gosto amargo em ruminantes [Deciphering bitter 

taste perception in ruminants: building up bitter taste receptor genes repertoires ]  

Ferreira A.M., Marques A.T., Bhide M., Cubrik-Curik V., Hollung K5, Knight C., Raundrup K., Sales Baptista E., Araújo S.S., 

Almeida A.M. 

156 

P39. Cinética da bioidrogenação ruminal in vitro: Resultados preliminares [In vitro kinetic of rumen biohydrogenation using 

batch incubation system: Preliminary results]  

Costa M., Cabo A., Guerreiro O., Panhanha-Serrão A., Alves S.P., Bessa R.J.B.  

157 

P40. Biofilme e resistência a fluoroquinolonas em Escherichia coli responsável por infecções do trato urinário de canídeos 

[Biofilm and fluoroquinolone resistance of canine Escherichia coli uropathogenic isolates]  

Oliveira M., Dias F.R., Couto N., Seixas R., Mottola C., Belas A., Pomba C.  

158 

P41. Classificação filogenética e patotípica de estirpes patogénicas e comensais de Escherichia coli isoladas numa unidade 

experimental aviária e de aquacultura [Phylogenetic and pathotypic classification of pathogenic and commensals strains of 

Escherichia coli isolated from an avian and aquaculture experimental unit]  

Inês A., Teixeira A., Dias C., Saavedra M.J.  

159 

P42. Identificação filogenética e caracterização fenotípica e genotípica da resistência antimicrobiana em Aeromonas isoladas 

de animais selvagens [Phylogenetic identification, phenotypic and genotypic characterization of antimicrobial resistance in 

faecal Aeromonas from wild animals] 

Dias C., Ribeiro E., Martinez-Murcia A., Fontes M.C., Saavedra M. J.  

160 

P43. Estirpes de infeção e colonização de Staphylococcus pseudintermedius meticilina-resistente e susceptível apresentam o 

mesmo genótipo de virulência, alelos agr e capacidade de formação de biofilme [Methicillin-susceptible and -resistant 

Staphylococcus pseudintermedius strains from carriage and infection share the same virulence genotype, agr alleles and 

biofilm-forming ability]   

Natacha Couto, Adriana Belas, Rui Seixas, Manuela Oliveira, Constança Pomba  

161 

P44. Determinantes de virulência e formação de biofilmes em Salmonella enterica serovar Typhimurium resistentes a 

antibióticos isoladas de animais de produção e produtos processados [Virulence determinants and biofilm formation of 

antimicrobial resistant Salmonella enterica serovar Typhimurium isolated from food producing animals]  

Figueiredo R., Martins M., Henriques A., Card R., Sereno R., Mendonça N., Anjum M., da Silva G.J.  

162 

P45. Deteção e identificação de micobactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis usando PCR em tempo real e sondas 

com alvos nas regiões genómicas 16S rDNA, IS6110 e Regiões de Diferença (RDs) [Enhanced detection and identification of 

tuberculous mycobacteria using 16S rDNA, IS6110 and Regions of Difference-targeted dual-labelled hydrolysis probes]  

João Inácio, Ana Amaro, Ana S. Ferreira, Teresa Albuquerque, Mónica V. Cunha, Isabel Couto, Ana Botelho, Miguel 

Viveiros e Pedro Costa 

163 

P46. A invasão de Toxoplasma gondii é afetada pela poliglutamilação dos microtúbulos da célula hospedeira [Toxoplasma 

gondii invasion is affected by polyglutamylation of the host cell microtubules]  

Francisco S., Tavares A., Leitão A., Soares H. e Nolasco S.  

164 

P47. Deteção de Theileria annulata em bovinos: avaliação de um ensaio baseado na amplificação isotérmica do gene Tams1 

(Tams1-LAMP) [Detection of Theileria annulata in cattle: field trial of a Tams1-targeted isothermal DNA amplification 

(Tams1-LAMP) assay] 

Gomes J., Amaro A., Fonseca I., Santos-Gomes G., Inácio J.   

165 

P48. Resposta imunitária anti-tumoral desencadeada por um antigénio expresso em fusão com a lipoproteína OprI 

[Antitumoral immune response elicited by an OprI-antigen fusion lipoprotein]  

Basto A.P., Badenes M., Almeida S.C., Duarte A., Martins C., Santos D.M., Leitão A.  

166 

P49. Nova matriz de engenharia de tecidos para a regeneração periodontal baseada num material biodegradável combinado 

com células estaminais derivadas de tecido adiposo canino [New tissue-engineered matrix for periodontal regeneration based 

on a biodegradable material combined with canine adipose-derived stem cells]  

Requicha J.F., Leonor I.B., Muñoz F., Reis R.L., Gomes M.E., Viegas C.A.  

167 

P50. Produção de suínos na Ilha do Maio, Cabo Verde: sistemas de criação e saúde animal [Swine production on Maio Island, 

Cape Verde: rearing systems and animal health]  

Antunes A.C., Vieira S., Malta M., Nunes T., Vaz Y.  

168 



 250 

P51. A combinação da suplementação de arginina e leucina em dietas com proteína reduzida em suínos melhora a qualidade 

da carne [The combination of arginine and leucine supplementation of reduced crude protein diets in pigs increases meat 

eating quality]   

Madeira M.S., Alfaia C.M., Costa P., Lopes P.A., Lemos J.P.C., Bessa R.J.B, Prates J.A.M.  

169 

P52. Ocorrência de zearalenona em ingredientes e alimentos compostos em suinicultura [Occurrence of zearalenone in raw 

materials and feed destined to swine] 

Tarquini A.M., Duarte S.C., Almeida A.M., Silva T., Santos C., Botelho N., Silva J.A.F., Falcão A.C., Pena A., Lino C.M., 

Rocha H. 

170 

P53. Fatores de virulência em Aeromonas hydrophila causadora de septicémia em leitões [Virulence factors of piglets 

septicemia causing Aeromonas hydrophila]  

Saavedra M. J., Dias C., Amaral A.S.P., Branco S.M., Queiroga M.C.  

171 

P54. Estudo da susceptibilidade de Brucella suis a antimicrobianos [A study of antimicrobial susceptibility of Brucella suis  

isolates]  

Simões A.S., Clemente L., Ferreira A.C., Alves M., Corrêa Sá M.I.  

172 

P55. Avaliação de parâmetros bioquímicos e endócrinos seleccionados nas cabras das raças Majorera e Palmera das Ilhas 

Canárias sujeitas a perda de peso [An assessment of selected biochemical and endocrine parameters of Majorera and Palmera 

goats from the Canary Islands subjected to weight loss] 

Lérias J.R., Peña R., Hernández-Castellano L.E., Araújo S.S., Castro N., Argüello A., Capote J., Saco Y., Bassols A., Almeida 

A.M. 

173 

P56. O proteoma mitocondrial da glândula mamária em caprinos (Capra hircus) investigado por electroforese bi-dimensional 

de proteínas (2DE) e electroforese nativa (BN-PAGE) [The goat (Capra hircus) mammary gland mitochondrial proteome 

investigated by Two-dimensional gel electrophoresis and Blue-Native PAGE]  

Cugno G., Ferlizza E., Carneiro M., Almeida A.M., Campos A.  

174 

P57. Efeito da subnutrição no proteoma mitocondrial em caprinos de raça Majorera e Palmera – uma ferramenta para o estudo 

da adaptação à subnutrição, lactação e produção leiteira [Mitochondrial proteome changes in Palmera and Majorera goat 

(Capra hircus) breeds under food restriction – a useful approach to understand the mechanisms underlying the adaptation to 

weight loss, lactation and milk production in goats]  

Cugno G., Hernandez-Castellano L.E., Castro N., Arguello A., Capote J., Campos A., Almeida A.M.  

175 

P58. Estudo do perfil metabólico do tecido secretor da glândula mamária de cabra, por RMN: Optimização de metodologias 

[Metabolomic profiling of the goat mammary gland secretory tissue using NMR: a methodological optimization]  

Palma M., Matzapetakis M., Almeida A.M.  

176 

P59. Inclusão de esteva (Cistus ladanifer L.) em combinação com óleo vegetal na dieta de borregos Merino Branco: Efeitos no 

desempenho produtivo, composição da carcaça e qualidade da carne [Dietary inclusion of Cistus ladanifer L. combined with 

vegetable oil supplementation: Effects on growth performance, carcass composition and meat quality of Merino Branco 

lambs]  

Francisco A.E., Alves S.P., Portugal P.V., Jerónimo E., Afonso F., Costa P., Bessa R.J.B., Santos-Silva J.M.B.  

177 

P60. Inclusão de esteva (Cistus ladanifer L.) em combinação com óleo vegetal na dieta de borregos Merino Branco: Efeitos na 

composição em ácidos gordos e no valor nutricional da gordura intramuscular [Dietary inclusion of Cistus ladanifer L. 

combined with vegetable oil supplementation: effects on fatty acid composition and nutritional value of intramuscular fat of 

Merino Branco lambs] 

Francisco A.E., Alves S.P., Portugal P.V., Jerónimo E., Costa P., Santos-Silva J.M.B., Bessa R.J.B. 

178 

P61. Potencial do Cistus ladanifer L. (Esteva) para alimentação de ruminantes – Efeito da estação do ano e idade da planta na 

composição química, digestibilidade in vitro e atividade antioxidante [Potential of Cistus ladanifer L. shrub for ruminant diets 

– Effect of season and plant age on chemical composition, in vitro digestibility and antioxidant activity]  

Guerreiro O., Jerónimo E., Guerra A.R., Ramos P., Moreira O.C., Dentinho M.T.P., Bessa R.J.B., Duarte M.F. 

179 

P62. Efeito da restrição alimentar sobre o perfil de ácidos gordos em músculo em diferentes raças de ovinos produzidos na 

Austrália [The effect of feed restriction on muscle fatty acid profile in different sheep breeds produced in Australia]  

van Harten S., Kilminster T., Scanlon T., Oldham C., Greeff J., Almeida A.M.  

180 

P63. Efeito do nível e da sua degradabilidade ruminal do amido, em dietas suplementadas com óleo, na composição em ácidos 

gordos da carne de borrego [Effect of the starch level and rumen degradability of lipid supplemented diets on lamb meat fatty 

acid composition]  

Oliveira M.A., Alves S.P., Santos-Silva J., Bessa R.J.B.  

181 

P64. Visão geral das infecções por Chlamydia spp. em ruminantes em Portugal [Snapshot of Chlamydia infections in Portugal]  

Maria Barahona, Ana Resendes, Carlos Pinto e Ana Botelho  

182 

P65. Estudo preliminar sobre a ação antimicrobiana de óleos essenciais sobre agentes etiológicos de mastite em ovelhas 

[Preliminary study of antimicrobial action of essential oils on etiological agents of mastitis in sheep]  

Pinto Coelho M., Martins M.R., Potes M.E. e Queiroga M.C.  

183 

P66. Teste in vitro da atividade ovicida de Pinus elliottii sobre Haemonchus contortus [Anthelmintic activity of Pinus ellioti 

against Haemonchus contortus in in vitro tests]  

Katiki L.M., Rodrigues C.F.C., Veríssimo C.J., Freire Neto A.O.L.  

184 

  



 251 

P67. Atividade ovicida in vitro de Terebentina sobre parasita gastrintestinal de ovinos Haemonchus contortus [In vitro ovicidal 

activity of Turpentine on ovine gastrointestinal parasite Haemonchus contortus]  

Katiki L.M.,  Rodrigues C.F.C., Veríssimo C.J., Freire Neto A.O.L  

185 

P68. Estudo preliminar sobre as alterações morfológicas observadas nos órgãos sensoriais de insetos da espécie Culicoides 

imicola (Diptera: Ceratopogonidae) expostos a inseticidas piretróides  [Preliminary study about morphological modifications 

observed in sensorial organs of Culicoides imicola biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) exposed to pyrethroid 

insecticides]  

Ramilo D.W., Venail R., Alexandre-Pires G., Nunes T., Pereira da Fonseca I.  

186 

P69. O crescimento compensatório influencia o perfil de ácidos gordos na carne de bovino? [Does growth path influence beef 

fatty acid composition?] 

Costa A.S.H., Costa P., Alves S.P., Alfaia C.P.M., Simões J.A., Hocquette J.F., Calkins C. e Bessa R.J.B.  

187 

P70. Previsão da gordura intramuscular e perfil de ácidos gordos da carne de bovino por análise de regressão múltipla usando 

os ácidos gordos dos glóbulos vermelhos [Multiple regression analysis for prediction of beef intramuscular fat and its fatty acid 

composition from red blood cell fatty acids] 

Cabo A., Silva M.S.P., Costa A.S.H, Alves S.P., Alfaia C.M.M., Lopes P.A., Santos-Silva J., Prates J.A.M.,  

Bessa R.J.B. 

188 

P71. Potencial uso veterinário do Barbatimão em projetos de desenvolvimento local [Veterinary potential use of Barbatimão in 

local development projects] 

Santiago C.M., Rodrigues C.F.C.,  Hansted A.L.S.  

189 

P72. Estudo da expressão do gene da Gustducin para compreender a sinalização do gosto em búfalos, bovinos, cabras e 

ovelhas [Gustducin gene expression in sheep, goats and water buffalo to unravel taste signaling] 

Marques A.T., Ferreira A.M., Araújo S.S., Restelli L., Lecchi C., Almeida A.M., Ceciliani F.  

190 

P73. Ostertagiose clínica em bovinos de raça brava na região de Alcácer do Sal [Clinic Ostertagiosis in bovine from Brava 

breed in Alcácer do Sal] 

Branco S., Mariano I., Ludovina P., Bettencourt E. 

191 

P74. Definição de características comportamentais para a selecção de Toiros Bravos para espectáculos tauromáquicos 

populares nos Açores (Tourada à Corda) e delineamento de Escala de Avaliação [Traits definitions for the selection of lidia 

cattle to the typical Azorean street bullfighting (Tourada à Corda) applied to Animal Evaluation]  

Correia P., Baron E., Cortés O.,  Moreira da Silva F. 

192 

P75. Técnica cirúrgica incisional com bisturi versus laser de CO2: Estudo preliminar comparativo do processo de cicatrização 

[Scalpel versus CO2 laser incisional surgical technique: a preliminary and comparative study on the healing process]  

Rocha M., Vaudano C.G., Carreira L.M.  

193 

P76. O uso de anestesia intra-ligamentar e de técnicas de dentisteria operatória no controlo da dor em Cavia porcellus por 

lesão classe v de black no dente 31 [The use of intra-ligament anesthesia and operative dentistry techniques for pain controlin 

Cavia porcellus with black class v injury in tooth 31] 

Carreira L.M., Costa A., Mendes E., Mira F., Azevedo P.  

194 

P77. Micobiota com potencial alergológico detetado na pele de animais de companhia [Mycobiota with allergenicity potential 

detected in the skin of pets]  

Lança A. e Bernardo F. 

195 

P78. Estudo preliminar sobre o valor do cálcio ionizado como indicador do prognóstico na pancreatite em gatos [Preliminary 

study about the ionized calcium as a value indicator of prognosis in cats in pancreatitis]  

Dias C., Carreira L.M. 

196 

P79. Histometria dos fascículos extratemporais do nervo facial de cão [Histometry of the extratemporals fascicles of the dog’s 

facial nerve] 

Vanderlei S., Amorim M., Santos C., Amorim Junior A., Silva Junior V., Correia J., Brito L.  

197 

P80. Causas e características das uveítes em cães [Causes and Characteristics of uveitis in dogs] 

Cardoso M.M., Magno D., Queiroga M.C. 

198 

P81. Caracterização das complicações na osteossíntese de ossos longos de cão por um período de 4 anos [Characterization of 

dog long bones osteosynthesis complications in a 4 years period] 

Paulino L., Azevedo P., Carreira L.M. 

199 

P82. Infeção disseminada por Mycobacterium tuberculosis (estirpe Beijing) num cão: implicações para a saúde pública 

[Disseminated Mycobacterium tuberculosis (Beijing strain) infection in a pet dog: implications for public health]  

Ana Canto, João Perdigão, Nuno Leal, Teresa Albuquerque,  Rita Macedo, Isabel Portugal, Mónica Cunha e Ana Botelho  

200 

P83. Infeção de um cachorro Yorkshire Terrier por Adenovirus canino de tipo 1 [Canine Adenovirus type 1 infection in a 

Yorkshire Terrier puppy] 

Duarte M., Henriques A.M., Lima C., Ochoa C., Mendes F3, Monteiro M., Ramos F., Luís T., Neves R., Fevereiro M. 

201 

P84. Distribuição geográfica e caracterização das variantes de Parvovírus Canino em circulação na população canina, em 

Portugal [Geographic distribution and characterization of variants of canine Parvovirus in circulation in the canine population 

in Portugal]  

Miranda C., Parrish C.R., Thompson G. 

202 



 252 

P85. Vigilância das infeções causadas por Leishmania infantum no efetivo cinotécnico da Guarda Nacional Republicana 

[Surveillance of Leishmania infantum infection in military dogs from Guarda Nacional Republicana]  

Rocha H., Gomes J., Cortes S., Campino L., Alves J., Cunha M.V.  

203 

P86. Estudo do tempo de sobrevivência de gatas com carcinoma mamário, submetidas a tratamento adjuvante com 

doxorrubicina: análise retrospetiva de 14 casos [Evaluation of the survival time of cats with mammary carcinoma undergoing 

adjuvant treatment with doxorubicin: retrospective analysis of 14 cases]  

Nunes D., Vicente G., Soares M., Nunes T. e Correia J. 

204 

P87. Qualidade higio-sanitária do Omavele produzido na Huila – Angola [Hygiene quality evaluation of Omavele produced in 

Huila – Angola] 

Camarada D., Morais J., Lopes B.G., Veloso M.G. 

205 

P88. Poderão os enterococos de frangos de regime intensivo e extensivo constituir um risco para a segurança alimentar? [Do 

enterococci from intensive and extensive farming broilers constitute a risk for food safety?]  

Semedo-Lemsaddek T., Ribeiro T., Fernandes A., Barroco C., Mottola C., Seixas R., Tavares L., Bernardo F., Oliveira M.  

206 

P89. Formação de biofilmes por Campylobacter jejuni e Campylobacter coli em superfícies abióticas: elucidação dos 

determinantes ambientais associados à persistência na cadeia alimentar [Biofilm formation by Campylobacter jejuni and 

Campylobacter coli in abiotic surfaces: elucidation of environmental determinants associated to persistence in the food chain]   

Carreira A.C., Cunha M.V.  

207 

P90. Frequência de Listeria monocytogenes em alimentos prontos-a-consumir à base de carne em estabelecimentos retalhistas 

da região metropolitana de Lisboa [L. monocytogenes frequency in ready-to-eat meat-based foods at the point of sale in Lisbon 

metropolitan region] 

Henriques A.R., Barreto A.S., Fraqueza M.J. 

208 

P91. Caracterização genética da virulência de Listeria monocytogenes isolada na indústria dos alimentos prontos-a-consumir 

de origem cárnea [Virulence characterization of L. monocytogenes isolates from the RTE meat-based food industry]  

Henriques A.R., Barreto A.S., Fraqueza M.J. 

209 

P92. Identificação de factores de risco na implementação de sistemas de segurança alimentar em unidades de restauração de 

pequena dimensão [Identification of risk factors in implementing food safety systems in small catering units]  

Inês Afonso, Carlos Brandão 

210 

P93. Avaliação de fatores de risco a nível doméstico na Grande Lisboa [Evaluation of risk factors at the household level in 

Lisbon District] 

Guerreiro P., Castel-Branco M. e Brandão C. 

211 

P94. Avaliação de factores de risco na preparação de saladas em refeitórios públicos [Evaluation of risk factors in the 

preparation of salads in public canteens] 

Coimbra N., Castel-Branco M., Brandão C. 

212 

P95. Avaliação da evolução da qualidade microbiológica em produtos vegetais IV Gama [Evaluation of the microbiological 

quality evolution in ready-to-eat vegetables products] 

Morgado C., Brandão C. 

213 

P96. Fatores de risco nos processos de higienização das mãos em restauração [Risk factors in the process of hand hygiene in 

catering] 

Abreu N., Castel-Branco M., Brandão C. 

214 

P97. Alimentação em refeitórios escolares factor de risco para a obesidade [Food at school canteens as an obesity risk factor]  

Neves F.C., Viegas C. e Brandão C.  

215 

P98. Pesquisa de Anisakis em Polvo-vulgar (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) da costa Portuguesa e análise de risco dos 

consumidores [Anisakis research in common octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) from the Portuguese coast and risk 

assessment to the consumers]  

Ferreira I., Barbosa A., Mendes S., Ramos P.  

216 

P99. Surtos de toxinfeção alimentar no Exército de 2006 a 2013 [Food-borne outbreaks in the Portuguese Army from 2006 to 

2013] 

António Lopes João, Inês Gomes  

217 

P100. Desenvolvimento e validação de um método de cromatografia líquida associado a dupla espectrometria de massa para 

determinação de anti-helmínticos em leite [Development and validation of a liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry method for quantifying anthelmintics in milk] 

Ferreira M.L. e Freitas A.  

218 

P101. Determinação de pesticidas organoclorados em gordura peri renal por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria 

de massa (GC-MS) [Determination of the organochlorine pesticides in kidney fat matrix by gas chromatography coupled to 

mass spectrometry (GC-MS)]  

Sílvia Cruz Barros, Augusto Reis Teixeira, Filomena Gomes Santos, Jorge Barbosa  

219 

P102. Deteção de resíduos de sulfonamidas em amostras de músculo de origem animal por Imunoensaio (Randox Biochip) 

[Detection of sulfonamides residues in muscle sample of animal origin by Immunoassay (Randox Biochip)]  

Sílvia Cruz Barros, Ana Pinto Vila Pouca, Salete Ferreira Vila Pouca, Elsa Dias Santos, Luís Sá, Jorge Barbosa  

220 

  



 253 

P103. Aplicação da Cromatografia de Camada Fina como método de rastreio de medicamentos veterinários em amostras de 

mel  [Thin-Layer-Chromatography application as screening method for pharmacologically active substances residues of 

VMPs in honey]  

Belas A., Carrapiço B., Vaz Y., São Braz B. 

221 

P104. Tendências das vendas de agentes antimicrobianos em Portugal 2010-2012 [Trends in the sales of veterinary 

antimicrobial agents Portugal 2010-2012]  

Flores Ribeiro T.M., Rydin J., Almeida I., Azevedo Mendes M.L., Ponte M.H., Villa de Brito M.T.  

222 

P105. Análise de adulteração de queijos DOP e IGP de pequenos ruminantes por imunodifusão [Authenticity testing of PDO 

and PGI small ruminant cheese by an immuno-diffusion assay] 

Duarte S.C., Almeida A.M., Santos C., Falcão A.C., Pena A., Lino C.M., Rocha H.  

223 

P106. Vida útil de salmão armazenado em atmosferas modificadas  [Shelf-life of salmon stored under modified atmospheres] 

Helena Vasconcelos, Cristina Saraiva, José M.M.M. de Almeida  

224 

P107. "Caviar-pérola": desenvolvimento e respectiva segurança ["Snail caviar": product development and safety]  

Almeida G.N., Quaresma M., Lança A. e Bernardo F. 

225 

P108. Decomposição de matérias primas e alimentos compostos para animais por fungos - uma avaliação de dois anos 

(Portugal, 2010-2011) [Fungal spoilage in feedstuffs and feed, a two years survey (Portugal, 2010-2011)]  

Almeida I., Guerra M.M. e Bernardo F. 

226 

P109. Alimentação animal em Portugal: apresentação do Laboratório Nacional de Referência [Animal feed in Portugal: 

presentation of the National Reference Laboratory] 

Assis G., Cruz C., Santos M., Moura S., Barbosa R. 

227 

P110. Parasitismo em ungulados silvestres da Tapada Nacional de Mafra [Parasitism of wild ungulates at the National Tapada 

of Mafra] 

Santos D.J., Gomes L.M., Soares J.F., Madeira de Carvalho L.M.  

228 

P111. Estudo dos parasitas gastrointestinais do sacarrabos (Herpestes ichneumon) e outros carnívoros silvestres coabitantes, 

com relevância em Portugal [Study of gastrointestinal parasites in the Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon) and other 

co-inhabitant wild carnivores, with relevance in Portugal] 

Lopes C., Correia J., Gomes L., Bandeira V., Fonseca C., Madeira de Carvalho L.  

229 

P112. Adiospiromicose em populações mediterrânicas de sacarrabos (Herpestes ichneumon) [Adiospyromycosis in 

mediterranean populations of Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon)] 

Monteiro M., Carvalho P., Mendonça P., Rosalino L.M., Fonseca C., Bandeira V., Cunha M.V.  

230 

P113. Tolerância a antibióticos em bactérias comensais de sacarrabos [Antimicrobial-tolerant commensal bacteria in  

Mediterranean populations of Egyptian mongoose] 

Albuquerque T., Rosalino L.M., Fonseca C., Bandeira V., Cunha M.V.  

231 

P114. Análise retrospetiva do impacto do vírus mixoma e do vírus da doença hemorrágica dos coelhos na mortalidade do 

coelho Europeu em Portugal (2005-2013) [Retrospective analysis of the impact of myxoma virus and rabbit hemorrhagic 

disease virus infections on death of European rabbits in Portugal (2005-2013)]  

Luís T., Barros S.C., Henriques A.M., Carvalho P., Mendonça P., Monteiro M., Ramos F., Fagulha T., Fevereiro M., Duarte 

M. 

232 

P115. Metrite Contagiosa Equina em Portugal: Diagnóstico laboratorial, primeiros casos positivos e dados subsequentes 

[Contagious Equine Metritis in Portugal: Laboratory diagnosis, first positive cases and subsequent data]  

Rocha T. 

233 

P116. Identificação de herpesvírus equino 2 e 5 de cavalos em Portugal [Identification of equine herpesvirus 2 and 5 in horses 

in Portugal] 

Fernanda Ramos, Hugo Rocha, Marta Usón, Ana Ribeiro, Teresa Fagulha, Sílvia Barros, Ana Margarida Henriques, 

Margarida Duarte, Tiago Luís e Miguel Fevereiro 

234 

P117. Sinais clínicos e comportamentais associados a intoxicações em peixe do meio natural [Clinical signs and behavioural 

responses associated with toxicosis in wild fish]  

Ramos P.  

235 

P118. Utilização da radiografia, ecografia e Tomografia Axial Computorizada no diagnóstico de embolia gasosa em espécimes 

de Tartaruga-comum (Caretta caretta) procedentes de pesca acidental (bycatch)  [Use of radiography, ultrasound and 

Computerized Tomography in the diagnosis of gas embolism in specimens of Loggerhead Turtle (Caretta caretta) from 

incidental capture (bycatch)]   

Miguel Grilo, José Luís Crespo, Monica Valls, Teresa Alvarez, Daniel Garcia-Párraga  

236 

P119. Caracterização das malformações observadas em embriões de galinha após manipulação das condições ambientais de 

incubação [Characterization of malformations observed in chicken embryos after manipulation of environmental incubation 

conditions]   

Noiva R., Menezes A., Peleteiro M.C.  

237 

 

 

 

 



 254 

P120. O efeito da suplementação enzimática restringida temporalmente na melhoria do valor nutritivo de dietas à base de 

cevada para frangos de carne [The effect of a temporal restriction of enzyme supplementation in the nutritive value of barley-

based diets for broilers]  

Cardoso V., Ferreira A.P., Costa M., Ponte P.I.P., Falcão L., Freire J.P., Fontes C.M.G.A., Lordelo M.M., Ferreira L.M.A. e 

Ribeiro T.  

238 

P121. Desenvolvimento de testes DIVA utilizando neuraminidases truncadas do vírus da gripe aviária [Development of DIVA 

tests using truncated neuraminidases of avian influenza virus] 

Fagulha T., Henriques A.M., Duarte M.D., Ramos F., Barros S.C., Luís T., Fevereiro M.  

239 

 

 



APOIOS INSTITUCIONAIS 

PATROCÍNIOS 

CO-ORGANIZADOR 


