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APRENDER A COMER - Curiosidades
Por: Ana Cláudia Coelho

1. Sabias que os animais da quinta também dão vacinas?
Resposta: As vacinas dos animais da quinta tiveram, e continuam a ter, um papel
importante na proteção da saúde animal e saúde pública, reduzindo o sofrimento dos
animais, permitindo a melhor produção de carne a partir desses animais e reduzindo a
necessidade de antibióticos para tratar os animais.
2. Sabias que os animais da quinta também vão ao médico?
Resposta: O médico dos animais é o veterinário. O veterinário colhe sangue, dá
vacinas, faz cirurgias e partos e executa todos os procedimentos necessários para
que os animais fiquem saudáveis e produzam mais carne, leite ou ovos.
3. Sabias que os animais da quinta também precisam de colher sangue?
Resposta: As análises clínicas são importantes para fazer o diagnóstico de uma
doença. Assim, é necessário, por vezes, colher sangue aos animais da quinta para
saberem se têm alguma doença infeciosa ou de outro tipo. O sangue nos animais da
quinta costuma ser colhido na veia jugular ou na veia caudal. Após a colheita o
sangue é enviado ao laboratório para a realização de exames laboratoriais.
4. Sabes o que é a doença brucelose?
Resposta: A brucelose é uma doença infeciosa causada por uma bactéria do género
Brucella spp. É uma doença muito grave nos animais da quinta que se tiverem a
doença precisam de ser abatidos. Esta bactéria é excretada pelo leite. Se os seres
humanos beberem leite ou comerem queijo com a bactéria Brucella podem ficar
gravemente doentes com brucelose. Esta doença também é conhecida como febre de
Malta pois caracteriza-se por dores musculares e febre elevada.
5. Sabes o que é a doença tuberculose bovina?
Resposta: A tuberculose é uma doença infeciosa causada por uma bactéria do género
Mycobacterium, denominada de Mycobacterium bovis. É uma doença muito grave nas
vacas que se tiverem a doença precisam de ser abatidas. Esta bactéria é excretada
pelo leite. Se os seres humanos beberem leite com a bactéria Mycobacterium bovis
podem ficar gravemente doentes.
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